
 
รายงานผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕) 
รอบเดือนเมษายน  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   

และ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการพิจารณา      
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อความสอดคล้อง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

ต าบลบ้านต้าย  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

 
 



 

 

 

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  ซึ่งเทศบาลต าบลบ้านต้าย  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  ๒๘  มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  รวมทั้ งได้ด าเนินการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่  ๑ และ ๒    
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ฉบับที่ ๑,  ๒  และ  ๓ ไปแล้วนั้น   

เพราะฉะนั้น  เทศบาลต าบลบ้านต้ายโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้อง
ด าเนินการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว  ซึ่งประกอบไปด้วย     

๑.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)  รอบเดือนเมษำยน  
ปีงบประมำณ   พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด  ๖  ข้อ ๒๙  (๒)  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๓) รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๒   

๒.  ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำกำรติดตำมและ
ประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) รอบเดือน
เมษำยน  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  ประกอบกับหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามสิ่งที่สมาด้วย ๔ เป็นแบบที่ก าหนดให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  นับแต่วันที่
ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย    

 
 

ดังนั้น... 
 



-๒- 
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้ายจึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  เพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้ายทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการ
ติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลต าบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  
และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   

  
 
 

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

 
 
 
 



 

 
 
เรื่อง                        หน้า  
 
ส่วนที่  1  บทน ำ                       1-14
                      
ส่วนที่  ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        15-32
  
ส่วนที่  ๓  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     33-41
    
ส่วนที่  ๔  สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔     

     แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)         42  
     แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลวังโพธิ์ตามแผนงาน 
          (๑)  การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    43-44       
          (๒)  สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔         45          
     สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ (จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     46-5๗        
         และจากจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
              

ส่วนที่  ๕    สรุปรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมแนวทำงกำรพิจำรณำ 5๘-6๘ 
      กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์และโครงกำร เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำ 
      ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
ส่วนที่  ๖  ข้อมูลจำกระบบสำรสนเทศกำรบริหำรจัดกำรเพื่อกำรวำงแผนและประเมินผลกำร   6๙-7๔ 
              ใช้จ่ำยงบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-plan :  Electronic Plan)    
 
ส่วนที่  ๗  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ        7๕-8๕
             
ส่วนที่  ๘  ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   8๖-8๗
        
ส่วนที่  ๙  ภำพกำรด ำเนินงำน                8๘-10๔
                   
 

 
******************************* 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
------- 

 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย              
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานเทศบาล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  จึงเป็นการติดตาม
ผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ตรวจสอบดูว่าแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่
อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) 
โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกอง 
และบุคลากรของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการ
พัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ต าบลบ้านต้าย 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์     
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ     
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น  
เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ให้เกิด
ประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก
ค้นพบเพ่ือให้ เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ งส่ งผลให้ เกิด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า 2 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการกองทุกกอง
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลบ้านต้าย  หรือสังคม
ส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
 
3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี   
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ต้องด าเนินการ
ให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลต าบลบ้านต้าย 
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  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา 
ที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนด 
การแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และ
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์
หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมี
ความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 2.1 
มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่
เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
สัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้
ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การ
แสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่
ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้
ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิง
เทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
จากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ ๓ 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท า
โดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและ
เทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป  อ านาจหน้าที่  ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมกา
รพัฒนาของ 

อปท. 

 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงาน
ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล     
บ้านต้าย/เทศบาลต าบลบ้านต้ายทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว
และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ
ความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการ
ที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือ
ผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ใน            
เชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจรวมถึงอ าเภอ
สว่างแดนดิน  และจังหวัดสกลนคร ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  
 
  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล     
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น   อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
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    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต(observe) 
หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษา
ได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพ่ือดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านค าบอน หมู่ที่ ๔ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) 
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์
ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ(formal or semi-formal interview) 
ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant 
observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน
หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการ
สังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้
มีส่วนได้เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลบ้านต้าย/เทศบาลต าบลบ้านต้าย  คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร  ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน         
ในท้องถิ่น  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา  ตลอดจนเป้าประสงค์  ค่าเป้าหมาย     
กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
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  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ  ที่จะ
น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือและ
การยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและ
ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ 
มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลบ้านต้าย/เทศบาลต าบลบ้านต้าย  
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้ายเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา 5 
ปี พ.ศ. 25๖๑- 256๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลบ้านต้าย   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต้ายซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดสกลนคร  อ าเภอสว่างแดนดิน  และแผนชุมชนต าบลบ้านต้าย/เทศบาลต าบลบ้านต้าย  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                                                        เศรษฐกิจพอเพียง 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว   
        ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
        ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
        พันธกิจที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
        พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
                                                        ท้องถิ่น 
        พันธกิจที่ ๔  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่ ๖  ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
        พันธกิจที่ ๗ เสริมสร้างความรู้  รักสามัคคี  และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
         
      3) เป้าประสงค์ ประกอบด้วย 
       เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและจัดหาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อ 
          การเกษตร 
       เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ประเพณีและอนุรักษ์ศิลปะและ 
          วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
       เป้าประสงค์ที่ ๓ มีการพัฒนาครอบครัวชุมชนและสังคมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
          สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
       เป้าประสงค์ที่ ๔ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน 
       เป้าประสงค์ที่ ๕ การคมนาคมและการขนส่งสะดวกมีระบบไฟฟ้า น้ าประปาดี และทั่วถึง 
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       4) กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
        กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การพัฒนาแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ 
           พอเพียง การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการฝึกอบรม       
           การประกอบอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด 
        กลยุทธ์ที่ 2 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิ 
           ปัญญาท้องถิ่น จัดให้มีการบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
        กลยุทธ์ที่ 3 การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา การส่งเสริมและ 
           นันทนาการ การสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา  
           คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ การส่งเสริมสุขภาพและการ 
           ควบคุมโรค การส่งเสรมและพัฒนาสถาบันครอบครัว การส่งเสริมและ 
           การพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กร 
           ชุมชน  
        กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
           อย่างยั่งยืน การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
        กลยุทธ์ที่ ๕ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า  ระบบ 
           สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบริการ 
           ประชาชน เสริมสร้างการรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  
           การรณรงค์เรื่องยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น การปกป้องและบรรเทา 
           สาธารณภัย การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
           การพัฒนาองค์กรและบุคลากร การจัดหาและพัฒนารายได้ 
 
       5) วิสัยทัศน์  
       “โครงสร้างพื้นฐานครบครัน คุณภาพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
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    ๑.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น 
     ๑.๒.๑ แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 256๑-256๔ (เฉพำะปี พ.ศ. 256๑) 
        ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาเกษตร 
และอุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑ ๖๐๐,๐๐๐ - - 

๑.๒ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

๑ ๒๐,๐๐๐ - - 

รวม  ๒ ๖๒๐,๐๐๐ - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนา การค้า  
การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว 

๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

๑ ๕๐๐,๐๐๐ - - 

๒.๒ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๖ ๖๕๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๒,๐๒๖.๑๑ 

รวม  ๗ ๑,๐๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๒,๐๒๖.๑๑ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

๓.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

๒๕ ๑,๘๕๐,๐๐๐ ๓ ๒๒,๕๙๘ 

๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๓ ๒๒๕,๗๐๐ ๒ ๔๔,๔๖๘ 

๓.๓ แผนงาน     
งบกลาง 

๓ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๓ ๗,๖๘๓,๕๐๐ 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 

๙ ๔,๖๙๕,๐๐๐ ๕ ๒,๕๙๒,๙๒๖.๖๐ 

๓.๕ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๔ ๔๒๐,๐๐๐ ๒ ๑๓๙,๖๑๑ 

๓.๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

- - - - 

รวม  ๔๔ ๑๑,๗๖๐,๗๐๐ ๑๕ ๑๐,๔๘๓,๑๐๓.๖๐ 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๗,๖๗๕ 

๔.๒ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๔ ๗๑,๙๔๒.๖๓ 

๔.๓ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

๓ ๙๐,๐๐๐ - - 

๔.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

- - - - 

รวม  ๕ ๑๓๐,๐๐๐ ๑ ๑๒,๗๖๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกจิการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

๕.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

๒๐ ๗๕๓,๐๐๐ - - 

๕.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๕ ๑๐๗,๐๐๐ ๒ ๒๑,๕๒๕ 

๕.๓ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

๗ ๖๓๐,๐๐๐ ๑ ๓,๐๘๐ 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๑๑๒ ๙๗,๑๘๐,๙๗๐ ๗ ๒,๒๙๗,๕๑๐ 

๕.๕ แผนงาน
ศึกษา 

๒ ๖๐๐,๐๐๐ ๑ ๑๑,๕๐๐ 

รวม  ๑๔๖ ๙๙,๒๗๐,๙๗๐ ๑๑ ๒,๓๓๓,๖๑๕ 
รวมทั้งสิ้น  ๒๐๔ ๑๑๒,๘๔๑,๖๗๐ ๓๑ ๑๓,๐๖๑,๕๐๔.๗๑ 
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    1.๒.๒  แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 256๑-256๔ (เฉพำะปี พ.ศ. 256๒) 
        ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น  
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน 
 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาเกษตร 
และอุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

๕ ๓,๑๐๐,๐๐๐ - - 

๑.๒ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

๑ ๒๐,๐๐๐ - - 

รวม  ๖ ๓,๑๒๐,๐๐๐ - - 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
การพัฒนา การค้า  
การลงทุน และ 
การท่องเที่ยว 

๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- - - - 

๒.๒ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๗ ๓๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๓,๖๐๐ 

รวม  ๗ ๓๖๐,๐๐๐ ๔ ๒๓๓,๖๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
การพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขัน 

๓.๑ แผนงาน
สังคมสงเคราะห์ 

๒๗ ๑,๙๒๐,๐๐๐ ๒ ๔๔,๙๕๔ 

๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๓ ๒๒๕,๗๐๐ ๓ ๑๙๕,๗๖๐ 

๓.๓ แผนงาน     
งบกลาง 

๓ ๔,๕๗๐,๐๐๐ ๓ ๘,๑๓๐,๓๐๐ 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 

๑๓ ๔,๘๓๓,๙๙๐ ๙ ๑,๕๖๔,๑๙๖.๗๐ 

๓.๕ แผนงาน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

๔ ๔๒๐,๐๐๐ ๓ ๒๑๔,๘๕๗ 

๓.๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 
 

๑ ๓๐๐,๐๐๐ - - 

รวม  ๕๑ ๑๒,๒๖๙,๖๙๐ ๒๐ ๑๐,๓๓๙,๒๑๐.๗๐ 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน 

 
โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑   ๒๐,๐๐๐ - - 

๔.๒ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

๑ ๒๐,๐๐๐ - - 

๔.๓ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

๓ ๙๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

๔.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๑ ๔๓๐,๐๐๐ - - 

รวม  ๖ ๕๖๐,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการ
บริหารกจิการบ้านเมือง 
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 

๕.๑ แผนงาน
บริหารทั่วไป 

๑๙ ๖๘๘,๐๐๐ ๕ ๙๐,๘๗๘ 

๕.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๓ ๘๕,๐๐๐ ๑ ๗,๓๑๐ 

๕.๓ แผนงาน
รักษาความสงบ
ภายใน 

๗ ๕๒๐,๐๐๐ ๓ ๑๘๗,๕๐๐ 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๕๒ ๒๕,๕๘๔,๖๕๐ ๗ ๒,๘๗๕,๐๐๐ 

๕.๕ แผนงาน
ศึกษา 

- - - - 

รวม  ๘๑ ๒๖,๘๗๗,๖๕๐ ๑๖ ๓,๑๖๐,๖๘๘ 
รวมทั้งสิ้น  ๑๕๑ ๔๓,๑๘๗,๓๔๐ ๔๑ ๑๓,๗๕๓,๔๙๘.๗๐ 
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    1.3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙-256๒ 
     1.3.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙-256๒  
        เป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ำเนินกำรจริง 
        ๑) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559       

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ 
ด ำเนินกำรจริง 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑.๑ แนวทางก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ า ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- -  

๒.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและ
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

๒.๑ แนวทางการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

- -  

๒.๒ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว ๑ ๒๕,๐๐๐  
๒.๓ แนวทางการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร  

- -  

๒.๔ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีในชุมชน - -  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา - -  
๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ - -  
๓.๓ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑ ๓๐,๐๐๐  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แนวทางการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค ๒ ๕๖,๗๐๐  
๔.๒ แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - -  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง 

๕.๑ แนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคม - -  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ 
ด ำเนินกำรจริง 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

๖.๑ แนวทางการพัฒนาองค์กรและบุคลากร - -  
๖.๒ แนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - -  
๖.๓ แนวทางการบริการประชาชน - -  
๖.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น - -  
๖.๕ แนวทางการจัดหาและพัฒนารายได้ - -  
๖.๖ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - -  
๖.๗ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ 
เอกชน และหน่วยงานอ่ืน 

- -  

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๗.๑แนวทางการปรับโครงสร้างพื้นฐานระบบการผลิตทางการเกษตร พืช ปศุสัตว์ - -  
๗.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ - -  
๗.๓ แนวทางการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง - -  
๗.๔ แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ - -  
๗.๕ แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรกิจการสหกรณ์ - -  
๗.๖ แนวทางการส่งเสริมการผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ - -  
๗.๗ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้านการตลาด - -  

รวม  ๔ ๑๑๑,๗๐๐  
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                          ๒) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560       
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้

ด ำเนินกำรจริง 
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเกษตรและอุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แนวทางด้านการพัฒนา ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- -  

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

๒.๑แนวทางด้านการพัฒนาบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยว 

- -  

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๒ ๑๒๕,๐๐๐  

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๓.๑ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมพัฒนาสถาบันครอบครัว และการส่งเสริม
พัฒนาสถาบันครอบครัว และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงวัย องค์กรชุมชนและอาสาสมัคร 

- -  

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ด้านการส่งเสริมการบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและการ
ป้องกันควบคุมโรค 

๑ ๕๒,๕๐๐  

๓.๓ แนวทางการพัฒนา การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

๓ ๗๕,๐๐๐  

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ ๒ ๒๖,๐๐๐  
๓.๕ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ๒ ๑๑๐,๐๐๐  
๓.๖ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบอาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

- -  

๓.๗ แนวทางการพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และพัฒนาแหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 
 

- -  
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้
ด ำเนินกำรจริง 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ๑ ๒๐,๐๐๐  
๔.๒ แนวทางด้านการพัฒนาบ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและจัดให้มีแหล่ง
สถานที่ท่องเที่ยว 

- -  

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๔ ๑๓๔,๐๐๐  
๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของชุมชน 

- -  

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากร ๑ ๒๐,๐๐๐  
๕.๔ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการป้องกันห่างไกลยาเสพติด และการทุจริต 
คอรัปชั่นเพื่อการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

๓ ๑๓๐,๐๐๐  

๕.๕ แนวทางด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าระบบสาธารณูปโภค 

- -  

๕.๖ แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  การมี    ส่วนร่วมและ
กระบวนการประชาสังคมสร้างค่านิยม  ที่ดีในชุมชน 

๑ ๑๕,๐๐๐  

รวม  ๒๐ ๗๐๗,๕๐๐  
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                         ๓) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑       
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้

ด ำเนินกำรจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒ ๔๐,๐๐๐  
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๓๕,๐๐๐  
๓.๓ แผนงานงบกลาง - -  
๓.๔ แผนงานการศึกษา ๑ ๑๐,๐๐๐  
๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๑ ๕๐,๐๐๐  
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๑๗,๐๐๐  
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป - -  
๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน - -  
๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๕ ๔๖๑,๐๐๐  
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๒๕,๐๐๐  
๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน - -  
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  
๕.๕ แผนงานศึกษา - -  

รวม  ๒๘ ๖๓๘,๐๐๐  
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                         ๔) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒      
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ จ ำนวน

โครงกำร 
จ ำนวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้

ด ำเนินกำรจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  
๒.๒ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพใน
การแข่งขัน 

๓.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๔ ๑๑๕,๐๐๐  
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข - -  
๓.๓ แผนงานงบกลาง - -  
๓.๔ แผนงานการศึกษา - -  
๓.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - -  
๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ แผนงานสาธารณสุข - -  
๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป - -  
๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน - -  
๔.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป ๒ ๔๕๐,๐๐๐  
๕.๒ แผนงานสาธารณสุข ๑ ๕๐,๐๐๐  
๕.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน - -  
๕.๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - -  
๕.๕ แผนงานศึกษา - -  

รวม  ๗ ๖๑๕,๐๐๐  
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1.3.2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙-256๒ 
       เป็นโครงกำรเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นที่ได้ด ำเนินกำรจริง 
       ๑) ปีงบประมำณ พ.ศ. 255๙ 
 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

๑.๑ แนวทางก่อสร้างปรับปรุง 
บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ า ระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ตลาดร่วมใจ (ช่วงที่ ๒) 

จ านวน ๑ โครงการ ๗๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๒. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยแดงมณี ๓ 

จ านวน ๑ โครงการ ๒๑๗,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๓. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
รอบหมู่บ้าน บ้านนาทม  
หมู่ที่ ๒ 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๕๙,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนสโมสรบ ารุง 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๑๔,๐๐๐ ประชาชนได้รับ ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า 21 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

  ๕. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยตลาดร่วมใจ (ช่วงที่ ๑) 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๗๗,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๖. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
พัฒนา ๑ 
 

จ านวน ๑ โครงการ ๓๑๔,๐๐๐ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๗. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ถนนบุญธรรม 

จ านวน ๑ โครงการ ๕๑๓,๐๐๐ ประชาชนได้รับ 
ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๘. โครงการก่อสร้างบันได 
ลงหนองค าไร่ 

จ านวน ๑ โครงการ ๑๒๑,๕๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวก ปลอดภัย  

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น 

๙. โครงการก่อสร้างป้าย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านต้าย
ใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๗ 

จ านวน ๑ โครงการ ๔๔,๕๐๐ เป็นมาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
มาตรฐาน น่าเรียน
มากขึ้น 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า 22 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพและการ
พัฒนาศักยภาพ     
ของชุมชน 

๒.๑ แนวทางการจัดสวัสดิการ
สังคมสงเคราะห์ และการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

๑. โครงการจัดกิจกรรมวัน
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณี 

 
เพ่ือแสดง

ความกตัญญูและรด
น้ าขอพรผู้สูงอายุ 

๘๐,๐๐๐ ชุมชนแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คุณ
ผู้สูงอายุ 

ประชาชนรู้รัก
สามัคคี กตัญญูรู้คุณ 

๒. โครงการส่งเสริม
สวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เข้าร่วมกิจกรรมในงานต่างๆ 

จ านวน  ๑  โครงการ ๒๐,๐๐๐ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับการส่งเสริม
สวัสดิการ ในการ 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  

ร้อยละ ๙๐  ของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ได้รับสวัสดิการใน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 

๓. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ประมาณ  ๑๐  คน 

๓๐,๐๐๐ ผู้ติเชื้อเอดส์ได้รับการ
ช่วยเหลือ มีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

ร้อยละ ๑๐๐   
ของผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
โรคเอดส์ 

๔. โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลบ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
สวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการเพ่ิมขึ้น 

๒.๒ แนวทางการส่งเสริม
พัฒนาสถาบันครอบครัว 

- - - - - 

๒.๓ แนวทางการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
อาสาสมัคร 
 
 

- - - - - 
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๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
คุณภาพและการ
พัฒนาศักยภาพ     
ของชุมชน 

๒.๔ แนวทางการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ี
ดีในชุมชน 
 

๑. โครงการเข้าค่ายคุณธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 

เด็ก เยาวชน 
ประมาณ ๑๕๐ คน 

๑๐๐,๐๐๐ เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 

เด็กและเยาวชนมี
คุณธรรม จริยธรรม 

เพ่ิมมากขึ้น 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา
และสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา 

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัด
นิทรรศการ ประกวด แข่งขัน 

เด็ก ที่ได้รับการ
คัดเลือก จากศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

๕,๐๐๐ บุคลากร ได้จัด
นิทรรศการ การ
ประกวด แข่งขัน 

รวมถึงค่าวัสดุอุปกรณ์ 

เด็ก บุคลากรทางการ
ศึกษา  

๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๒๐,๐๐๐ การจัดการศึกษา 
ในศพด. มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ครูและบุคลกร 
ทางการศึกษามี
ความรู้เพ่ิมขึ้น 

๓. โครงการจัดกิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติ 

เด็ก เยาวชน ในต าบล
บ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ในวันเด็กและ

แสดงออก 

เด็กมีความกล้าแสดง
ออกมายิ่งขึ้น 

๔. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๓๑๓,๖๗๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพดี แข็งแรง 

๕. โครงการประชุม
ผู้ปกครอง 

เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในต าบลบ้านต้าย 

๖,๐๐๐ เกิดการประสานงาน 
ที่ดี ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครองกับ ศพด. 

การท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง 
และศพด. มากขึ้น 
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๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.๑ แนวทางการจัดการศึกษา
และสนับสนุนส่งเสริม
การศึกษา 

๖. ค่าอาหารเสริม (นม) 
ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน  ๕  
โรงเรียน 

๗๓๕,๘๓๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพดี แข็งแรง 

๗. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา 

๘๕๑,๒๐๐ เด็กนักเรียนได้รับการ
สนับสนุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
เด็กนักเรียนได้รับ
การสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ
สนับสนุน 

๘. โครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน  ๕  
โรงเรียน 

๑,๕๓๖,๐๐๐ เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ ครบ ๕  
หมู่  รับประทาน 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

๙. โครงการน าเด็กนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและการจัด
นิทรรศการของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

เด็กนักเรียน ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ต าบล
บ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ เด็กนักเรียนมีความรู้ 
มีทักษะ และ
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

เด็กสามารถเข้าร่วม
การแข่งขันได้มากขึ้น 
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๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๓.๒ แนวทางการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
 

๑. ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
กีฬา นักเรียน เยาวชน 
ประชาชน หรือส่งเสริม
นักกีฬาเข้ารับการแข่งขัน 
 

การแข่งขันกีฬา 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๒๘๐,๐๐๐ เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา 

เยาวชนไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

๓.๓ แนวทางการส่งเสริม
อนุรักษ์ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๑. โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 

สืบสานวัฒนธรรมของ
ชาวเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ เพ่ือส่งเสริมสืบสาน
วัฒนธรรมของชาว
เทศบาล 

ร้อยละหรือจ านวน
เทศบาลในจังหวัด
สกลนครได้สืบสาน
วัฒนธรรม 

๒. โครงการประเพณี 
แห่เทียนเข้าพรรษา 

ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 

๑๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพ่ิมขึ้น 

๓. โครงการวันลอยกระทง ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย 

๑๑๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

๔.๑ แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรค 

๑. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต 
เทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ทั้ง ๗ หมู่บ้าน 

๔๕,๗๐๐ ประชาชนในพ้ืนที่
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและแหล่ง
เพาะพันธ์ถูกก าจัด 

อัตราการป่วย การ
ตาย ลดลงจากพ้ืนที่ 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า 26 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

๔.๑ แนวทางการส่งเสริม
สุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรค 

๒. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย 
จ านวน  ๗ หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ สามารถป้องกัน และ
ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง
ในคนและสัตว์ 

เพ่ือให้สุนัขและแมว
ในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านต้าย ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ    
สุนัขบ้า ร้อยละ๑๐๐ 

๓. โครงการคัดแยกขยะใน
ชุมชนโดยกิจกรรม ๕ R 

กลุ่มแกนน าในการคัด
แยกขยะ จ านวน ๗๐ 
คน 

๑๖,๙๐๐ -ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
-มีชุมชนต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะ ที่
จะต้องน าไปก าจัด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

๔.๒ แนวทางการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และบ าบัดทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑. โครงการส่งเสริม 
ปรับปรุง ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

จัดโครงการเพ่ือ 
ปลูกต้นไม้ และปล่อย
พันธ์สัตว์น้ าในต าบล
บ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ ต าบลบ้านต้ายมีป่าไม้ 
และในน้ ามีสัตว์น้ าที่
อุดมสมบูรณ์ 

จ านวนต้นไม้และ
สัตว์น้ ามีจ านวน
เพ่ิมขึ้น 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง 

๕.๑ แนวทางการส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาคม 
 

๑. โครงการจัดเวทีประชาคม จ านวน  ๗  หมู่บ้าน ๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีส่วนร่วม
ในทิศทางและ
เป้าหมายของการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ครอบคลุมต าบลทั้ง 
๗  หมู่บ้าน 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๖.๑ แนวทางการพัฒนา
องค์กรและบุคลากร 

๑. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 
พนักงานเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
-สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้กับ
องค์กรได้มาก 

จ านวนผู้เข้าการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

๒.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

ประชาชนในต าบล
บ้านต้าย ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๙๐,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีมี
อัตราเพ่ิมขึ้น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๒ แนวทางการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑. โครงการฝึกทบทวน
ผู้ปฏิบัติงานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีความรู้
และพัฒนาทักษะใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ๓๐  คน 

๑๖,๖๐๐ เจ้าหน้าที่กู้ชีพมี
ความรู้ทักษะตามหลัก
วิชาการและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

๒. โครงการป้องกันและ 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ช่วงเทศกาล 
 
 
 

จ านวน ๒ ครั้งต่อปี ๑๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ 
 
 
 
 
 
 

จ านวน ๒ ครั้ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๖.๓ แนวทางการบริการ
ประชาชน 

๑. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเคลื่อนที่ 

ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย  
จ านวน ๒ ครั้ง 

๔๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากบริการ
ของประชาชน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๒. ค่าใช้จ่ายในการออก
บริการประชาชนเคลื่อนที่ใน
การจัดเก็บภาษี 

ประชาชนต าบล 
บ้านต้าย ทั้ง ๗
หมู่บ้าน 

๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ 

จ านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ
จ านวนเงินภาษี 

๖.๔ แนวทางการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น 

๑. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจให้ประชาชน 
กล ุ ่มเสี่ยงเพ่ือไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ลดความเสี่ยง ลด
จ านวนผู้เสพให้หมด
หายไปจากพ้ืนที่ 

๖.๕ แนวทางการจัดหาและ
พัฒนารายได้ 

๑. โครงการฝึกอบรมกลุ่ม
อาชีพในชุมชน 
 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๕๐,๐๐๐ แก้ปัญหาการว่างงาน
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมขึ้น 

๒. โครงการจัดเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและรายได้ 

ส ารวจข้อมูลครบทุก
หลังคาเรือน 

๒๐,๐๐๐ น าข้อมูลที่จัดเก็บ
ได้มาพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและพัฒนารายได้
ของประชาชนในพ้ืนที่ 

ครัวเรือนที่ท าการ
ส ารวจเพ่ิมขึ้น 

๖.๖ แนวทางการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

๑. โครงการฝึกอบรมหรือ
ทบทวนสมาชิก อปพร. 

ฝึกอบรมให้ความรู้ 
ให้กับสมาชิก อปพร. 

๑๐๐,๐๐๐ การด าเนินกิจกรรม
ตามอ านาจหน้าที่และ
การให้ความช่วยเหลือ
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 
 
 

จ านวนของผู้รับการ
ฝึกอบรม 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ดี 

๖.๗ แนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน 
และหน่วยงานอื่น 

๑. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสาร 

อุดหนุน อปท. ๖,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๒.โครงการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุน อปท. ๓๐,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๓. โครงการเตรียมการ 
รับเสร็จ 

อุดหนุน อปท. ๒,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๔. โครงการขอรับการ
สนับสนุนการรับบริจาค
โลหิตของเหล่ากาชาด 
จังหวัดสกลนคร 

อุดหนุน อปท. ๕,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๕. โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
อ าเภอสว่างแดนดิน 

อุดหนุน อปท. ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๖. โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรจัดตั้งชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) 

อุดหนุน อปท. ๒๐,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๗.๑แนวทางการปรับ
โครงสร้างพื้นฐานระบบการ
ผลิตทางการเกษตร พืช  
ปศุสัตว์ 
 
 

- - - - - 
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๗.๒ แนวทางการพัฒนา
คุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

- - - - - 

 ๗.๓ แนวทางการพัฒนาตาม
แนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- - - - - 

 ๗.๔ แนวทางการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์ 

- - - - - 

 ๗.๕ แนวทางการส่งเสริมการ
รวมกลุ่มเกษตรกรกิจการ
สหกรณ์ 

- - - - - 

 ๗.๖ แนวทางการส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

- - - - - 

 ๗.๗ แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการจัดการ
ด้านการตลาด 

- - - - - 

รวม    ๕,๗๗๔,๙๐๐   
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๒) ปีงบประมำณ พ.ศ. 25๖๐ 
ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๑.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การเกษตร
และอุสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แนวทางด้านการพัฒนา 
ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- - - - - 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

๒.๑แนวทางด้านการพัฒนา
บ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และจัดให้มีแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยว 

- - - - - 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๑๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

๒. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพ่ิมขึ้น 

๓. อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 
 
 
 

๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทางศาสนา
เพ่ิมขึ้น 
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เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การค้า การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

๒.๒ แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๔.โครงการเข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๕,๐๐๐ ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนได้ร่วม
กิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๑ แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว และการส่งเสริม
พัฒนาสถาบันครอบครัว และ
การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงวัย 
องค์กรชุมชนและอาสาสมัคร 

- - - - - 

๓.๒ แนวทางการพัฒนา ด้าน
การส่งเสริมการบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและการป้องกัน
ควบคุมโรค 

๑. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย 
จ านวน  ๗ หมู่บ้าน 

๓๐,๐๐๐ สามารถป้องกัน และ
ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง
ในคนและสัตว์ 

เพ่ือให้สุนัขและแมว
ในพ้ืนที่ต าบล 
บ้านต้าย ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคพิษ    
สุนัขบ้า ร้อยละ๑๐๐ 

๒. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต 
เทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ทั้ง ๗ หมู่บ้าน 

๔๕,๐๐๐ ประชาชนในพ้ืนที่
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและแหล่ง
เพาะพันธ์ถูกก าจัด 
 
 

อัตราการป่วย การ
ตาย ลดลงจากพ้ืนที่ 
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 ๓.๓ แนวทางการพัฒนา การ
จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

๑. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ 
ประมาณ ๖๕๐ คน 

๕,๗๕๔,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

๒. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้พิการ 

ผู้พิการ  
ประมาณ ๙๐ คน 

๑,๔๒๐,๘๐๐ ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

๓. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้ติดเชื้อเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ประมาณ ๑๐ คน 

๖๐,๐๐๐ ผู้ติดเชื้อได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 
เพ่ิมขึ้น 

๔. โครงการสานสายใยใส่ใจ
สุขภาพผู้สูงวัยและจัด
กิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในต าบล 
บ้านต้าย  
ประมาณ ๖๕๐ คน 

๘๐,๐๐๐ ชุมชนแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คุณ
ผู้สูงอายุ 

บุตรหลานได้แสดงถึง
ความเคารพต่อ
ผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น 

๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา ด้าน
การจัดการศึกษาทุกระดับ 

๑. สนับสนุนอาหารกลางวัน
แก่เด็กนักเรียน 

โรงเรียนในเขต อปท. 
จ านวน ๕ โรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน  ๓  แห่ง 

๒,๒๖๖,๒๐๐ เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่มีคุณภาพ 
ครบ ๕ หมู่ 
รับประทาน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน 
ครบถ้วนมากขึ้น 

๒. สนับสนุนอาหารเสริม
(นม) 

โรงเรียนในเขต อปท. 
จ านวน ๕ โรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จ านวน ๓ แห่ง 
 
 
 

๑,๐๑๗,๕๑๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียนมี
สุขภาพแข็งแรง
เพ่ิมขึ้น 
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๓.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๔ แนวทางการพัฒนา  
ด้านการจัดการศึกษาทุกระดับ 

๓. จัดซื้อวัสดุการศึกษา จัดซื้อสื่อการเรียน
สอนให้ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

๒๖๘,๖๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น 

๔. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ ให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๓ แห่ง 

๕๔,๐๐๐ ประชาชนและเด็ก
นักเรียนมีน้ าใช้
เพียงพอ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง ๓ แห่ง มี
ครุภัณฑ์เพ่ิมขึ้น 

๕. การประชุมผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในต าบลบ้านต้าย 

๖,๐๐๐ เกิดการประสานงาน 
ที่ดี ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครองกับ ศพด. 

การท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง 
และศพด. มากขึ้น 

๖. การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็ก เยาวชน ในต าบล
บ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ นักเรียนได้ท ากิจกรรมใน
วันเด็กและแสดงออก 

เด็กมีความกล้าแสดง
ออกมายิ่งขึ้น 

๓.๕ แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

๑. โครงการประสานสัมพันธ์
ป้องกันยาเสพติดภายใน
ต าบล 

กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป ทั้ง  
๗ หมู่บ้าน 

๙๐,๐๐๐ ประชาชนใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ โดย
การเล่นกีฬา 

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ห่างไกล   
ยาเสพติด 

๓.๖ แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมฝึกอบรมการประกอบ
อาชีพตามแนวทาง
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
อาชีพในชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๔๘,๐๐๐ แก้ปัญหาการว่างงาน
และส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
 

ประชาชนมีอาชีพ
และรายได้เพ่ิมขึ้น 

๓.๗ แนวทางการพัฒนา การ
พัฒนาส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

- - - - - 
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๔.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แนวทางการพัฒนาด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 

- - - - - 

 ๔.๒ แนวทางด้านการพัฒนา
บ ารุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และจัดให้มีแหล่งสถานที่
ท่องเที่ยว 

- - - - - 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๑. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้น า
ชุมชน พนักงานเทศบาล 

คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภา ผู้น าชุมชน 
พนักงานเทศบาล 

๒๕๐,๐๐๐ -การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
-สามารถน าความรู้
และประสบการณ์ท่ี
ได้รับมาปรับใช้กับ
องค์กรได้มาก 

จ านวนผู้เข้าการ
ฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน 

๒. โครงการฝึกอบรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
แก่ประชาชนและพนักงาน
เทศบาล 

จัดฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนและ
พนักงานเทศบาล 

๑๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
สิทธิตามกฏหมาย
ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 

จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
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๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๓. โครงการจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

ประชาชนในต าบล
บ้านต้าย ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๗๕,๐๐๐ การจัดเก็บภาษีมี
อัตราเพ่ิมขึ้น 

การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ 

๔. โครงการขอรับการ
สนับสนุนการจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุน อปท. ๓๐,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๕. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

อุดหนุน อปท. ๖,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๖. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีความรู้
และพัฒนาทักษะใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ๓๐  คน 

๑๗,๐๐๐ เจ้าหน้าที่กู้ชีพมี
ความรู้ทักษะตามหลัก
วิชาการและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

๗. โครงการจัดซื้อ
เวชภัณฑ์งานการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ มีวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลัก
วิชาการ และ
ช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่มีวัสดุใน
การช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 
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๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๘. โครงการบริหารการ
บริการแพทย์ฉุกเฉิน 

ประชาชนต าบลบ้าน
ต้าย ทั้ง ๗ หมู่บ้าน 

๔๕๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือได้ทันท่วงที 

ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลือ ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๙. โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องแต่งกาย 

จ านวน สมาชิก อป
พร. และพนักงาน
ดับเพลิง ที่ผ่านการ
อบรม 

๑๐๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมมีชุด
เครื่องแบบในการ
ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ 

จ านวนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีชุด
แต่งกายที่ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

๑๐. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ช่วยชีวิต 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต้าย ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลัก
วิชาการและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่มีวัสดุ ใน
การช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

๑๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ
ดับเพลิง 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต้าย ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๑๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่มีวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลัก
วิชาการและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่มีวัสดุ ใน
การช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  หน้า 38 

ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๑ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๑๒. โครงการจัดซื้อกล้อง
ถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 

กล้องถ่ายภาพ
ดิจิตอล  
จ านวน  ๒ ตัว 

๒๐,๐๐๐ มีเครื่องเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่าง
เพียงพอ ทันสมัยและ
เหมาะสม 

มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ิมมากขึ้น 

๑๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตู้เก็บเอกสาร 
โต๊ะ เก้าอ้ี 
ชุดโซฟา 
ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา 

๑๑๐,๐๐๐ มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงาน
อย่างเพียงพอ ทันสมัย
และเหมาะสม 

มีเครื่องมือ เครื่องใช้ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ิม
มากขึ้น 

๕.๒ แนวทางการพัฒนาด้านการ
ให้บริการประชาชนและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน 

๑. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเคลื่อนที่ 

ทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย  
จ านวน ๒ ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกจากบริการของ
ประชาชน 

จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

๒. โครงการบริการ
ประชาชนเคลื่อนที่ในการ
จัดเก็บภาษี 

ประชาชนต าบล 
บ้านต้าย ทั้ง ๗
หมู่บ้าน 

๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการ 

จ านวนประชาชน 
ได้เสียภาษีและ
จ านวนเงินภาษี 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ
เครื่องนุ่งห่มกันหนาว 

ประชาชนต าบลบ้าน
ต้าย ทั้ง ๗ หมู่บ้าน 
ที่มีฐานะยากจน 

๖๐,๐๐๐ ประชาชนมีผ้าห่มกัน
หนาวใช้ในฤดูหนาว 

ประชาชนที่ยากจน 
มีผ้าห่มใช้อย่างทั่วถึง 

๒. โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 
 
 
 
 

จ านวน ๒ ครั้งต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ 

จ านวน ๒ ครั้ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๓ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและ
บุคลากร 

๓. โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 

-หัวฉีดน้ ายาเคมี/ถัง
ดับเพลิง 
-หัวฉีดโฟมดับเพลิง
พร้อมชุดสายดูดและ
น้ ายาโฟมดับเพลิง 

๑๐,๐๐๐ ประชาชนได้รับบริการ
เมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย 

จ านวนอุปกรณ์
ดับเพลิงเพ่ิมขึ้น 

๕.๔ แนวทางการพัฒนาการ
ส่งเสริมการป้องกันห่างไกลยาเสพ
ติด และการทุจริต คอรัปชั่นเพ่ือ
การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

๑. โครงการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ในพ้ืนที่ 

๑๐,๐๐๐ ได้เสริมสร้างความ
สามัคคีให้กับ
ประชาชนและส านึก
ในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

ประชาชนในพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้ายมี
ความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ 

 ๕.๕ แนวทางด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าระบบสาธารณูปโภค 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
หนองค าไร่ หมู่ที่ ๑ 
(ช่วงที่๑) 

ขนาด  
กว้าง ๕ เมตร 
ยาว  ๑๑๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๙๑,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

  ๒. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
หนองค าไร่ หมู่ที่ ๑ 
(ช่วงที่๒) 

ขนาด  
กว้าง ๑๖ เมตร 
ยาว  ๒๖.๕๐  เมตร 
หนา ๐.๑๐  เมตร 
 

๑๖๙,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๕ แนวทางด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าระบบสาธารณูปโภค 

๓. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ
หนองค าไร่ หมู่ที่ ๑ 
(ช่วงที่๓) 

ขนาด  
กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว  ๑๘๒  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๒๓๔,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๔. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 
มีสุข หมู่ที่ ๑ 

ขนาด  
กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว  ๕๕.๓๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๗๓,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๕. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
ซอยอยู่เย็น  หมู่ที่ ๑ 

ขนาด  
กว้าง ๒.๕๐ เมตร 
ยาว  ๙๑.๓๐  เมตร 
หนา ๐.๑๕  เมตร 
 

๑๑๙,๐๐๐ ความสะดวกปลอดภัย
ในการสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชนมี
การคมนาคมที่
สะดวกรวดเร็วเพ่ิม
มากขึ้น 

๖. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าระบบแรงดึง  
บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ที่ ๖ 

ขนาดกว้าง๐.๕๘เมตร 
ยาว  ๓๕๙  เมตร 
ลึก ๐.๖๐  เมตร 

๖๕๒,๐๐๐ น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

๗. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบแรงดึง  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๑) 

ขนาด  
กว้าง ๐.๕๘ เมตร 
ยาว  ๓๒๑  เมตร 
ลึก ๐.๖๐  เมตร 

๕๖๙,๐๐๐ น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง 
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ยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๕ แนวทางด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้าง 
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
แหล่งน้ าระบบสาธารณูปโภค 

๘. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าแบบแรงดึง  
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  
หมู่ที่ ๗ (ช่วงที่ ๒) 

ขนาด  
กว้าง ๐.๕๘ เมตร 
ยาว  ๗๖.๘๐  เมตร 
ลึก ๐.๖๐  เมตร 
 

๑๓๙,๐๐๐ น้ าไม่ท่วมขังในชุมชน ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
ไม่มีน้ าท่วมขัง 

๙. โครงการก่อสร้างศาลา
พักศพ บ้านค าบอน  
หมู่ที่ ๔ 

จ านวน ๑ แห่ง  
กว้าง  ๙ เมตร 
ยาว  ๑๕ เมตร 

๘๗๗,๐๐๐ ประชาชนมีสถานที่
ประกอบศาสนกิจ 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีสถานที่ประกอบ
ศาสนกิจ 

๕.๖ แนวทางการพัฒนาด้าน
การส่งเสริมประชาธิปไตย  
การมี    ส่วนร่วมและ
กระบวนการประชาสังคม
สร้างค่านิยม  ที่ดีในชุมชน 

- - - - - 

รวม    ๑๕,๘๘๒,๑๑๐   
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        ๓) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๑ 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
เกษตรและอุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - 

๑.๒ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - 

๒.๒ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๒. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๒๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๓. อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๔. โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 
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(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๑. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 

 ๓. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑. โครงการป้องกันและ
ควบคุมไข้เลือดออก 

ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบล 
บ้านต้าย  ๗  หมู่บ้าน 

๔๖,๐๐๐ ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออกและแหล่ง
เพาะพันธุ์ถูกก าจัด 

อัตราการป่วยการ
ตายของโรคลดลง
จากพ้ืนที่ 

๓.๓ แผนงานงบกลาง ๑. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุประมาณ 
๖๕๐ คน 

๖,๒๐๑,๖๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย

ในการยังชีพ 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

 ๒. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการ ประมาณ 
๒๐๐ คน 

๑,๘๑๔,๔๐๐ ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 
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(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๓ แผนงานงบกลาง 
 

๓. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ติเชื้อเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ประมาณ ๑๐ คน 

๔๒,๐๐๐ ผู้ติดเชื้อได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้ติเชื้อได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 

๑. สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน  ๕  
โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๒,๑๙๔,๗๐๐ เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ ครบ ๕  
หมู่  รับประทาน 

นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันครบถ้วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน  ๕  
โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๙๙๘,๓๕๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพดี แข็งแรง 

๓. จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
วัสดุสื่อการเรียนการสอน 

จัดซื้อสื่อการเรียน
สอนให้ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

๒๐๙,๑๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น 

๔. การประชุมผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในต าบลบ้านต้าย 

๕,๐๐๐ เกิดการประสานงาน 
ที่ดี ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครองกับ ศพด. 

การท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง 
และศพด. มากขึ้น 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่๓ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 
 
 

๕. การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็ก เยาวชน ในต าบล
บ้านต้าย 

๒๕,๐๐๐ นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ในวันเด็กและ
แสดงออก 

เด็กมีความกล้าแสดง
ออกมายิ่งขึ้น 

๓.๕ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 
 
 
 

๑. จัดซื้อวัสดุกีฬา อุปกรณ์กีฬา เช่น 
ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเล่ย์บอล ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๗๐,๐๐๐ ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาไว้ใช้ในการเล่น
กีฬาและออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพ 

มีอุปกรณ์เพียงพอ
ให้บริการประชาชน 

๒. ค่าใช้จ่ายโครงการ
แข่งขันกีฬาระหว่าง
หมู่บ้าน/ชุมชน 

การแข่งขันกีฬา 
จ านวน  ๑  ครั้ง 

๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา 

เยาวชนไม่ไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 
 

๑. โครงการรณรงค์คัดแยก
ขยะมูลฝอยโดยกิจกรรม  
๕ R และการจัดการขยะ 
ในชุมชน 

กลุ่มแกนน าในการคัด
แยกขยะ จ านวน ๗๐ 
คน 

๓๓,๐๐๐ -ประชาชนสามารถคัด
แยกขยะแต่ละ
ประเภทได้ถูกต้อง 
-มีชุมชนต้นแบบใน
การคัดแยกขยะ 

ปริมาณขยะ ที่
จะต้องน าไปก าจัด
ลดลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๑ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๑. อุดหนุนโครงการขอรับ
การสนับสนุนการจัดงาน
รัฐพิธี 

อุดหนุน อปท. ๕๘,๐๐๐ อุดหนุน อปท. อุดหนุน อปท. 

๒. ค่าจัดซื้อเครื่องเสียง เครื่องเสียง  ๒  ชุด ๒๐,๐๐๐ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

จัดหาเครื่องเสียง 
ในส านักงาน 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๑ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึก (Inkjet  
Printer) 

เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง ๗,๙๐๐ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

จัดหาเครื่องพิมพ์ 

 ๓. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง
ถังหมึกพิมพ์ (In Tank 
Printer) 

เครื่องพิมพ์ ๑ เครื่อง ๔,๓๐๐ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

จัดหาเครื่องพิมพ์ 

๕.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑. โครงการฝึกอบรม
ทบทวนผู้ปฏิบัติงาน
การแพทย์ฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
กู้ชีพและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีความรู้
และพัฒนาทักษะใน
การให้ความช่วยเหลือ
ประชาชน ๓๐  คน 

๑๗,๐๐๐ เจ้าหน้าที่กู้ชีพมี
ความรู้ทักษะตามหลัก
วิชาการและช่วยเหลือ
ประชาชนอย่าง
รวดเร็วปลอดภัย 

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัยและได้
มาตรฐาน 

 ๒. การจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต าบลบ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ เจ้าหน้าที่กู้ชีพ มีวัสดุ
อุปกรณ์ตามหลัก
วิชาการ และ
ช่วยเหลือประชาชน
อย่างรวดเร็ว 
ปลอดภัย 

เจ้าหน้าที่มีวัสดุใน
การช่วยเหลืออย่าง
ปลอดภัย และได้
มาตรฐาน 

 ๕.๓ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
 

๑. โครงการรณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาล 

จ านวน ๒ ครั้งต่อปี ๑๐๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินจากอุบัติเหตุ 

จ านวน ๒ ครั้ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 
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จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

๑. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 
๕  ถนนประชาร่วมใจ-
จามจุรี   

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว ๓๑๙ เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๗๗๖,๔๒๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๒. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ 
๑ ถนนรอบหนองค าไร่ 
(ช่วงที่ ๔)   

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๘๒  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๔๕๒,๐๓๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๓. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ 
๒ ถนนรวมน้ าใจ   

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๓๑๘  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๗๗๕,๖๗๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๔. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ 
๓ ถนนบุญท า   

ขนาดกว้าง  ๕  เมตร 
ยาว  ๒๕๙  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๗๗๖,๕๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

๕. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   หมู่ 
๔ ถนนร่วมใจพัฒนา  

ขนาดกว้าง  ๔  เมตร 
ยาว  ๑๘๔  เมตร 
หนา  ๐.๑๕  เมตร 

๔๔๙,๓๘๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจร 

ร้อยละหรือจ านวน
ครัวเรือนประชาชน
มีการคมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๖. ค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบที่ ๒  

เครื่องคอมพิวเตอร์   
๑ เครื่อง 

๓๐,๐๐๐ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๗. ค่าจัดซื้อ 
เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค ส าหรับงาน
ประมวลผล  

เครื่องคอมพิวเตอร์   
๑ เครื่อง 

๒๑,๐๐๐ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติราชการ 

จัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

๕.๕ แผนงานศึกษา ๑. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี  แบบ Network 

เครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์ หรือชนิด 
LED สี  แบบ 
Network 

๑๒,๐๐๐ พนักงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติราชการ 

พนักงานมีเครื่องมือ
เครื่องใช้เพียงพอใน
การปฏิบัติราชการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวม    ๑๕,๖๓๙,๓๕๐   
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๔) ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๒ 
 

ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนา
เกษตรและอุสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - 

๑.๒ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา 
การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๒.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

- - - - - 

๒.๒ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีลอยกระทง 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๐๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๒. อุดหนุนโครงการ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๒๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๓. อุดหนุนโครงการ 
วันวิสาขบูชา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๐,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 

  ๔. โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมวันส าคัญ 
ทางพระพุทธศาสนา 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๑๕,๐๐๐ ส่งเสริม สืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ประชาชนได้ร่วมร่วม
อนุรักษ์ประเพณี
เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๑ แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

๑. โครงการสานสายใย 
ใส่ใจสุขภาพผู้สูงวัย 
และจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๔๐,๐๐๐ ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนรู้หลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒. โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

ประชาชนในเขตต าบล
บ้านต้าย 

๓๐,๐๐๐ ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมขึ้น 

แก้ไขปัญหาการ
ว่างงานและส่งเสริม
การประกอบอาชีพ 

๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑. โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้
โครงการสัตว ์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า   
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จ  
พระเจ้าลูกลูกเธอ  เจ้าฟ้า    
จุฬาภรณวลยัลักษณ์  
อัครราชกุมาร ี

สุนัขและแมว 
ในเขตต าบลบ้านต้าย 

๓๕,๐๐๐ สามารถป้องกันและ
ลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้ง
ในคนและสัตว์ 

เพ่ือให้สุนัขและแมว
ในเขตต าบลบ้านต้าย
ได้รับวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า ร้อย
ละ ๑๐๐ 

 ๒.โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

คลอบคลุมพ้ืนที่ในเขต
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  
7 หมู่บ้าน 

๔๕,๐๐๐ ประชาชนในพื้นท่ี
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก 
และแหล่งเพาะพันธ์
ถูกก าจัด 

อัตราการป่วย 
การตายของโรค
ลดลงจากพ้ืนที่ 
  

 ๓. อุดหนุนโครงการ
ป้องกันการขาดสาร
ไอโอดีนโดยชุมชน 
มีส่วนร่วม 

หมู่ ๑,๒,๓,๔, ๕, ๖, ๗  
ในเขตต าบลบ้านต้าย 

๕๒,๕๐๐ ประชาชน   ในต าบล   
บ้านต้าย  ไม่เป็นโรค  
ขาดสารไอโอดีน 

ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ประชาชนต าบลบ้าน
ต้ายได้รับความรู้และ
ป้องกันการเป็นโรค
ขาดสารไอโอดีน 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๔.อุดหนุนโครงการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
เฉลิมพระเกียรติ 

หมู่ ๑,๒,๓,๔, ๕, ๖, ๗  
ในเขตต าบลบ้านต้าย 

๓๕,๐๐๐ เด็กไทยทุกคนมี
พัฒนาการสามวัย  
มีสุขภาพดี  
มีความฉลาดทาง
สติปัญญาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

ร้อยละ ๑๐๐  
ของเด็กมีพัฒนาการ 
ที่ด ี

 ๕.อุดหนุนโครงการพัฒนา
ระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

หมู่ ๑,๒,๓,๔, ๕, ๖, ๗  
ในเขตต าบลบ้านต้าย 

๕๒,๕๐๐ นักเรียน และ
ประชาชนได้รับ
ความรู้สุขาภิบาล 
และพัฒนาให้ถูก
สุขลักษณะ 

ร้อยละ ๑๐๐  
ของนักเรียน 
และประชาชน   
ในโรงเรียนมีสุภาพ
พลานามัยที่ดี 

๓.๓ แผนงานงบกลาง ๑. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุประมาณ  
๖๕๐ คน 

๖,๘๗๓,๐๐๐ ผู้สูงอายุได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้สูงอายุได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

 ๒. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้พิการ 

ผู้พิการ ประมาณ  
๒๐๐ คน 

๒,๐๙๒,๐๐๐ ผู้พิการได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้พิการได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

 ๓. การสงเคราะห์เบี้ย 
ยังชีพผู้ติเชื้อเอดส์ 

ผู้ติดเชื้อเอดส์ ประมาณ 
๑๐ คน 

๗๒,๐๐๐ ผู้ติดเชื้อได้รับการ
ช่วยเหลือมีเงินใช้จ่าย
ในการยังชีพ 

จ านวนผู้ติเชื้อได้รับ
เบี้ยยังชีพ เพ่ิมขึ้น 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 

๑. สนับสนุนอาหาร
กลางวันแก่เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จ านวน  ๕  โรงเรียน 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๒,๑๖๒,๗๐๐ เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนมีอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ ครบ 
๕  หมู่  รับประทาน 

นักเรียนได้รับ
อาหารกลางวัน
ครบถ้วน 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 
 
 
 

๒. สนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) แก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 

โรงเรียนในเขต
เทศบาล จ านวน   
๕  โรงเรียน และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน  ๓  แห่ง 

๙๘๓,๐๒๐ เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารเสริมตามหลัก
โภชนาการ 

เด็กนักเรียน 
มีสุขภาพดี แข็งแรง 

 
 
 

๓. จัดซื้อวัสดุการศึกษา 
วัสดุสื่อการเรียนการสอน 

จัดซื้อสื่อการเรียน
สอนให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

๒๐๙,๑๐๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
วัสดุสื่อการเรียนการ
สอนที่ได้มาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีสื่อการเรียนการ
สอนเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. การประชุมผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน เยาวชน 
ในต าบลบ้านต้าย 

๕,๐๐๐ เกิดการประสานงาน 
ที่ดี ร่วมกันระหว่าง 
ผู้ปกครองกับ ศพด. 

การท างานร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง 
และศพด. มากขึ้น 

๕. การจัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 

เด็ก เยาวชน ในต าบล
บ้านต้าย 

๒๕,๐๐๐ นักเรียนได้ท ากิจกรรม
ในวันเด็กและ
แสดงออก 

เด็กมีความกล้าแสดง
ออกมายิ่งขึ้น 

๖.โครงการน าเด็กเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการและจัด
นิทรรศการของ ศพด. 

เด็กนักเรียน  
ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 

๕,๐๐๐ เด็กมีความรู้ มีทักษะ
และความสามารถใน
การแข่งขัน 

เด็กได้เข้าร่วม
แข่งขันมากขึ้น 

๗.โครงการสนับสนุน 
ค่าหนังสือเรียนแก่เด็ก
นักเรียน  ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เด็กนักเรียน  
ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 

๒๔,๖๐๐ เด็กมีความพร้อมที่จะ
ได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

เด็กนักเรียนได้รับ
หนังสือเรียน ตาม
มาตรฐานการพัฒนา
ผู้เรียนครบถ้วน 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ 
เพ่ือสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๓.๔ แผนงาน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.สนับสนุนค่าอุปกรณ์
การเรียนแก่เด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   

เด็กนักเรียน  
ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 

๒๔,๖๐๐ เด็กนักเรียนมี
พัฒนาการที่สมวัย  
และได้มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้รับ
อุปกรณ์การเรียน 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาครบถ้วน 

๙.สนับสนุนค่าเครื่องแบบ
นักเรียนแก่เด็กนักเรียน  
ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก   

เด็กนักเรียน  
ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 

๓๖,๙๐๐ เด็กนักเรียนได้รับ
เครื่องแบบนักเรียน 
ครบถ้วน 

เด็กนักเรียนมี
เครื่องแบบนักเรียน
ที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

๑๐.สนับสนุนค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแก่เด็ก
นักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

เด็กนักเรียน  
ในศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก   
ต าบลบ้านต้าย 

๕๒,๘๙๐ เด็กนักเรียน 
มีความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะตาม
มาตรฐาน 

เด็กนักเรียนได้ท า
กิจกรรมที่พัฒนา
ตนเองมากข้ึน 

๓.๕ แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๑. จัดซื้อวัสดุกีฬา ส าหรับ
หมู่บ้าน  เพื่อฝึกซ้อมกีฬา 

อุปกรณ์กีฬา 
เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ 
วอลเลย์บอล 7 
หมู่บ้าน 

๖๐,๐๐๐ ประชาชนมีอุปกรณ์
กีฬาใช้ในการเล่นกีฬา
และออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

มีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอให้บริการ 
ประชาชน 

๒. โครงการแข่งขันกีฬา 
ประสานสัมพันธ์ป้องกัน
ยาเสพติดภายในต าบล 

กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป  ทั้ง  
7 หมู่บ้าน 

๑๕๐,๐๐๐ เยาวชนใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์โดยการ
เล่นกีฬา 

ประชาชนมี 
สุขภาพแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติด 

๓. จัดการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน  1 ครั้ง 

จัดการส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมแข่งขัน  1 ครั้ง 

๓๐,๐๐๐ เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์โดย
การเล่นกีฬา  

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 

 
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่๓ การพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๓.๖ แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- - - - - 

๓.๗ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 
 

อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ อปท. 

อุดหนุน อปท. ๓,๐๐๐ ใช้เป็นศูนย์กลางใน
การให้ข้อมูลและ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ประชาชนในเขต
อ าเภอสว่างแดนดิน 
มีศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ในการช่วยเหลือ
แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๔.๑ แผนงาน
สาธารณสุข 

- - - - - 

๔.๒ แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

- - - - - 

 ๔.๓ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

โครงการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ควบคุมไฟป่า 

ประชาชน 
ต าบลบ้านต้าย  
ทั้ง  ๗  หมู่บ้าน 

๒๐,๐๐๐ ประชาชนต าบลบ้าน
ต้าย มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า 

จ านวนประชาชน 
ที่เข้าร่วมรณรงค์ 
มีความรู้ ความเข้าใจ
เพ่ิมขึ้น 

 ๔.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

- - - - - 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๑ แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

๑. ค่าใช้จ่ายโครงการ
เทศบาลพบประชาชน
เคลื่อนที่ 

ประชาชน ในเขตพ้ืนที่
ต าบลบ้านต้าย 

๒๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการของเทศบาล 

ความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๒. ค่าใช้จ่ายในการออก
บริการประชาชนเคลื่อนที่
ในการจัดเก็บภาษี  

ประชาชน ทั้ง ๗ 
หมู่บ้าน 

๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการ
ให้บริการของ
เทศบาล 

จ านวนประชาชน   
ได้เสียภาษี และ
จ านวนเงินภาษ ี

๓. ค่าใช้จ่ายในการปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ประชาชนในพ้ืนที่ ๑๐,๐๐๐ เสริมสร้างความ
สามัคคี 

ประชาชนในพ้ืนที่ 

๔. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเลือกตั้ง       
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

ประชาชนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง 

๕๐๐,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของการ
เลือกตั้ง และมาใช้
สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น 

ร้อยละ ๘๐ ของผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง ได้มา
เลือกตั้ง 

๕. โครงการรณรงค์
เสริมสร้างคุณธรรม        
จริธรรมเพ่ือป้องกัน 
การทุจริตคอรัปชั่น 

ประชาชน ทั้ง ๗  
หมู่บ้าน 

๑๕,๐๐๐ ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น 

ร้อยละร้อย 
ของประชาชน 
ที่ได้รับความเป็นธรรม
คุ้มค่าต่อเงินภาษี 
ของประชาชน 

๖. อุดหนุนโครงการขอรับ
การจัดงานรัฐพิธี 

อุดหนุน อปท. ๓๐,๐๐๐ ประชาชนทุกหมู่เหล่า 
มีจิตส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

ราษฎร  ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน
ทั่วไป 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๒ แผนงาน
สาธารณสุข 

๑. จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย์ 

มีเวชภัณฑ์ครบถ้วน 
ในการให้บริการ
ประชาชน 

๑๕,๐๐๐ มีวัสดุอุปกรณ์ด้าน
การแพทย์ ในการ 
ให้บริการประชาชน 

มีวัสดุอุปกรณ์ 
ด้านการแพทย์ 

๒. โครงการป้องกัน  และ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ประชาชนในพ้ืนที่ 

๕๐,๐๐๐ ให้ความรู้สร้างความ
เข้าใจให้ประชาชน
กลุ่มเสี่ยง เพ่ือไม่ให้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ลดความเสี่ยง   
ลดจ านวนผู้เสพ   

๕.๓ แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 

๑. โครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

จ านวน  ๒ ครั้ง/ปี ๒๐,๐๐๐ ลดการสูญเสียชีวิต
ทรัพย์สินจาก
อุบัติเหตุ 

ครอบคลุมพ้ืนที่ 

๒. โครงการฝึกอบรมหรือ
ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. 

ฝึกอบรมให้ความรู้  
ประมาณ  ๕๐  คน 

๑๐๐,๐๐๐ การด าเนินกิจกรรม
ตามอ านาจหน้าที่ 
และการให้ 
ความช่วยเหลือ  
มีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

ผู้เข้ารับการอบรม 
มีความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
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 ยุทธศำสตร์ 

แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๑. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก  
ซอยรวมน้ าใจ   
บ้านนาทม  หมู่ที่ ๒  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวม
น้ าใจ  บ้านนาทม  หมู่ที ่๒  ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๕.๐๐  เมตร   ยาว  ๑๕๐.๐๐  

เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๗๕๐.๐๐  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง
กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านต้ายก าหนด เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑   
ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

๔๙๘,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๒. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก    
รอบหนองค าไร่   
หมู่ที ่๑    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รอบหนองค าไร่  หมู่ที ่๑ ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๓๒.๐๐  เมตร  

หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๕๒๘.๐๐  

ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  

๐.๕๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ         

ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านต้าย
ก าหนด เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

๓๓๑,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๓. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก   
(บ้านดอนม่วงไข่  
หมู่ที ่๖ ไป 
บ้านต้ายใหม่พัฒนา  

หมู่ที ่๗) 
 บ้านดอนม่วงไข่ 
หมู่ที ่๖   

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   

(บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ ๖ ไปบ้านต้ายใหม่
พัฒนา  หมู่ที ่๗) บ้านดอนม่วงไข่  หมู่ที ่๖  

ขนาดผิวจราจรกว้าง  ๔.๐๐ เมตร   
ยาว  ๒๙๐.๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  

เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า  ๑,๑๖๐.๐๐  ตารางเมตร  

ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด  
เลขที ่ ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๗๓๘,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๔.โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต  
เสริมเหล็ก  
(บ้านต้ายใหม่พัฒนา   
หมู่ที ่๗  ไป 
บ้านดอนม่วงไข ่ 
หมู่ที ่๖)   
บ้านต้ายใหม่พัฒนา 

หมู่ที ่๗    

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
(บ้านต้ายใหม่พัฒนา  หมู่ที่ ๗ ไป 
บ้านดอนม่วงไข่ หมู่ที่ ๖)  บ้านต้ายใหม่
พัฒนา หมู่ที ่๗  ขนาดผิวจราจรกว้าง 

๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๓๕.๐๐  เมตร   
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๑,๑๗๕.๐๐  

ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  

๐.๕๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านต้าย
ก าหนด เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑  

๗๓๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๕. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ซอยอยู่ดี 
บ้านต้าย หมู่ที่ ๑  

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
ซอยอยู่ดี บ้านต้าย หมู่ที่ ๑ ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐.๐๐  

เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  

๖๐.๐๐  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรัง 
กว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  พร้อมป้าย
โครงการ  ตามแบบแปลนเทศบาลต าบล
บ้านต้ายก าหนด เลขที่  ๐๓/๒๕๖๑   
ลงวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๓๕,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

๖. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก    
รอบหนองค าไร่  
ฝั่งบ้านนาคูณ  หมู่ที ่๓ 

(ด้านทิศเหนือ) 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
รอบหนองค าไร่ ฝั่งบ้านนาคูณ  หมู่ที่ ๓ 

(ด้านทิศเหนือ) ขนาดผิวจราจรกว้าง  

๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๕๑.๐๐  เมตร   
หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕  เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิว
จราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๕๕.๐๐  

ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  

๐.๕๐  เมตร  พร้อมป้ายโครงการ   
ตามแบบแปลนเทศบาลต าบลบ้านต้าย
ก าหนด เลขที ่ ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๔๗๓,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ แผนงำน โครงกำร 
 

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

จ ำนวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
การพัฒนาด้าน
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๕.๔ แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

๗. โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก หน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
บ้านค าบอน หมู่ที่ ๔ 

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านค าบอน  
หมู่ที ่๔ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร 

ยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย  ๐.๑๕ 

เมตร  หรือมีพ้ืนที่ผิวจราจรคอนกรีต 
ไม่น้อยกว่า ๗๗๕.๐๐ ตารางเมตร   
ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ  ๐.๕๐  เมตร  

พร้อมป้ายโครงการ  ตามแบบแปลน
เทศบาลต าบลบ้านต้ายก าหนด  
เลขที ่ ๐๓/๒๕๖๑  ลงวันที่  ๒๒  

พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 

๔๘๖,๐๐๐ ประชาชนได้รับ
ความสะดวก
ปลอดภัยในการ
สัญจร 

ร้อยละหรือ
จ านวนครัวเรือน
ประชาชนมีการ
คมนาคม 
ที่สะดวกปลอดภัย
เพ่ิมมากขึ้น 

 ๕.๕แผนงาน
การศึกษา 

- - - - - 

รวม    ๑๖,๙๔๔,๘๑๐   
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 5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๘-25๕๙ 
    

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
255๙ 255๙ 

 จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน 
โครงการ 

จ านวนเงิน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

- - ๙ ๒,๓๓๑,๐๐๐ 

๒.ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพและการพัฒนาศักยภาพ     ของ
ชุมชน 

๑ ๒๕,๐๐๐ ๕ ๒๔๐,๐๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๑ ๓๐,๐๐๐ ๑๓ ๔,๐๔๗,๗๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๒ ๕๖,๗๐๐ ๔ ๙๒,๖๐๐ 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - - ๑ ๒๐,๐๐๐ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

- - ๑๖ ๖๖๕,๖๐๐ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 
รวม ๔ ๑๑๑,๗๐๐ ๔๘ ๗,๓๙๖,๙๐๐ 
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  ๖) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด ำเนินกำรและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐-256๑  
    

ยุทธศำสตร์         โครงกำรที่ไม่ได้ด ำเนินกำร  โครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรจริง 
25๖๐ 25๖๑ ๒๕๖๒ 25๖๐ 25๖๑ ๒๕๖๒ 

 จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การเกษตรและอสุาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- - - - - - - - - - - - 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

๒ ๑๒๕,๐๐๐ - - - - ๔ ๒๖๕,๐๐๐ ๔ ๒๔๐,๐๐๐ ๔ ๒๔๕,๐๐๐ 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเ์พื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

๘ ๒๖๓,๕๐๐ ๕ ๑๓๕,๐๐๐  ๔ ๑๑๕,๐๐๐ ๑๔ ๑๑,๑๘๐,๑๑๐ ๑๔ ๑๑,๘๕๖,๑๕๐ ๒๔ ๑๓,๐๙๘,๘๑๐ 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๒๐,๐๐๐ ๑ ๑๗,๐๐๐ - - - - ๑ ๓๓,๐๐๐ ๑ ๒๐,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความ
มั่นคง 

๙ ๔๙๙,๐๐๐ ๖ ๔๘๖,๐๐๐ ๒ ๔๕๐,๐๐๐ ๒๙ ๔,๔๓๗,๐๐๐ ๑๙ ๓,๕๑๖,๒๐๐ ๑๕ ๓,๕๑๗,๐๐๐ 

รวม ๒๐ ๙๐๗,๕๐๐ ๑๒ ๖๓๘,๐๐๐ ๖ ๕๖๕,๐๐๐ ๔๗ ๑๕,๘๘๒,๑๑๐ ๓๘ ๑๕,๖๔๕,๓๕๐ ๔๔ ๑๖,๘๘๐,๘๑๐ 
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2.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
   2.1.1  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหภำค 
  ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร  

๑)  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทาง           
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักกำร 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย     

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน           
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ      
การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง      
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง 
๒)  กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพื่อสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ 
๓)  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
๔)  กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง 
๕)  กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 
 
๒)  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิม
ประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี้  
เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
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 นโยบำยที่  ๑  นโยบำยเร่งด่วนที่จะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก     
 นโยบำยที่  ๒  นโยบำยควำมม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบำยที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบำยที่  ๔  นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต      
 นโยบำยที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบำยที่  ๖  วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบำยที่  ๗  กำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ     

นโยบำยที่  ๘  กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี  
  

๓) ยุทธศำสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณปี  ๒๕๕๗  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็น
หลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕       
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักกำรของยุทธศำสตร์    
“ต่อยอดรำยได้จำกฐำนเดิม  สร้ำงรำยได้จำกโอกำสใหม่  สมดุล  และกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     
 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

ยุทธศำสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ 

แนวทางการด าเนินการ    
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ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ ประเด็น
หลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔)  ค่ำนิยมหลักของคนไทย   
ค่ำนิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้ำงสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประกำร  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดย
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

๕) นโยบำยของรัฐบำล   
๕.๑  นโยบำยหรือยุทธศำสตร์ประชำรัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคม
อีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกัน
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโต           
แบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือ   
ร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า      
ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้าง    
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลัง      
ของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย        
เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 
๕.๒  นโยบำยของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ   
       ประกอบด้วยนโยบำย  ๑๑  ด้ำน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา           

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต   

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศำสตร์และนโยบำยของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ(คสช.)  
๑)  กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มีอิทธิพล 

และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/
คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติดหากพบ
ให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา     
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไก
ติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุก      
กับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่
ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

 
๒)  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยเสริมสร้างจิตสานึกและ 

ค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม      
และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
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๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต  ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  และวิธีการ
กระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ     

กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ   เพราะ    
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์   หรือ      
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(มุกดำหำร สกลนคร นครพนม 

กำฬสินธุ์) 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สะพาน การค้า และการท่องเที่ยว อินโดจีน (TRADE AND TOURISM BRIDGE TO INDOCHINA)” 
เป้ำประสงค์กำรพัฒนำ 

1. ประเทศชาติมั่งคง ประชาชนมั่งค่ัง 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 1 : กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงาน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 2 : กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. การยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรและแรงงานเพ่ิมศักยภาพ 
และมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว 

2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาระบบข้อมูลทางการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ 
4. ประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 
5. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่างกลุ่มจังหวัด 

 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ 3 : กำรพัฒนำกำรค้ำชำยแดน   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 

1. การเพ่ิมปริมาณและมูลค่าการค้าตลอดจนปรับปรุงกระบวนการผ่านแดนและอ านวยความสะดวกกิจกรรม
การค้า 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 4 : กำรพัฒนำเกษตรกรรมและอุตสำหกรรม   โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย 
1. การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรและการพัฒนารูปแบบความร่วมมือ 

ตลอดจนส่งเสริมการร่วมทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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 ๗) ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
 
วิสัยทัศน์ 
 “สกลนครน่ำอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

๑. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภคและบริโภคอย่างทั่งถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพ้ืนที่ 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
๘. ประชาชนรู้รักสามคัคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
1.2  การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยง 

เครือข่าย 
1.4  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๔.๑  การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
 ๔.๒  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
๕.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕.๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
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  ๘) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอสว่ำงแดนดิน 
อ าเภอสว่างแดนดินมุ่งพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคุณภาพใน  ๓  ด้าน  คือ สังคมมีคุณภาพเกิดสังคม              

แห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ และสร้างสังคมให้สมานฉันท์เอ้ืออาทรต่อกันและกันโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ         
แบบพอเพียง เคารพสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนเพ่ือให้ครอบครัว
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ เศรษฐกิจชุมชนดี และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ก าหนดให้มีการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบน้ ากินน้ าใช้ น้ าเพ่ือการเกษตรการคมนาคม ให้เพียงพอและขยายเข้าสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร
แผนใหม่ เพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมดุล
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สงบสุขตามวิถีไทยจุดมุ่งหมายของอ าเภอ จะพัฒนาอ าเภอให้เป็นเมือง
ศูนย์กลางการคมนาคมของจังหวัด และเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตร เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ให้มี
งานท า และมีรายได้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พ้ืนที่การเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี
การผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตจากภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนผลผลิตตลอดจน
ให้เป็นศูนย์การค้าผลผลิตทางการเกษตร ส าหรับประชาชนอ าเภอสว่างแดนดิน และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
๙)  แผนพัฒนำต ำบลบ้ำนต้ำย 

 ๑)  วิสัยทัศน์ (vision) 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนครบครัน คุณภำพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
(๑)  จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
(๒)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

  (๓)  ส่งเสริมและการพัฒนา การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๔)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  (๕)  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  (๖)  ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  (๗)  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
 

๓)  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ยุทธศำสตร์ที่  ๑ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 

   เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศำสตร์ที่  ๒ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ยุทธศำสตร์ที่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่  ๔ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง 

                                             สมดุลยั่งยืน 
ยุทธศำสตร์ที่  ๕ :  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความ 

   มั่นคง 
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๑๐)  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง          
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลงวันที่  ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น
และจังหวัดแบบบูรณาการ   

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนา
คุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น               
และแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน       
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ  ซึ่งจะมีอยู่  
๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้        

ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่         
แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  
๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว   

การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

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

๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
   
๑๑)  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล่งน้ ำ)  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสืออ าเภอสว่างแดนดิน  
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒๑/ว ๕๓๗๖  ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)  โดยให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้
ความส าคัญกับข้อมูลดารเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูล
ด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น   
 เทศบาลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการ
ด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือเทศบาลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
   1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์ที่ ๘  ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม   
ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ด าเนินการในเรื่องการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  
ระบบสาธารณูปโภค  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การบริการประชาชน  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี 
และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ การรณรงค์เรื่องยาเสพติด  การทุจริตคอรัปชั่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
การส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร  การจัดหาและพัฒนารายได้   
ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า “ประเทศชาติ
มั่นคง  ประชาชน  มั่งคั่ง”   ตามยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล     
และความม่ันคง  ซ่ึงเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว   ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี            ตาม
หลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
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ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง     
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย 
ด าเนินการในเรื่อง การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  การพัฒนาแนวทางในพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  การส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์  การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ การส่งเสริมพัฒนาและพัฒนาศักยภาพการจัดการด้าน
การตลาด  ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร  และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์       
ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชน     มั่งค่ัง”   ตามยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
   3) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางเศรษฐกิจของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ     
และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน      และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้
เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการในเรื่อง การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  จัดให้มีและบ ารุงสถานที่ท่องเที่ยว  สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
สกลนคร  และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งค่ัง” ตามยุทธศาสตร์ที่ 
๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
   4) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสังคมของเทศบาลต าบลบ้านต้าย    มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรม   ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ          
และแข่งขันได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 
๑๐ ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการในเรื่อง 
การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การส่งเสริมและนันทนาการ           
การสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์  การส่งเสริมสุขภาพ     
และการป้องกันควบคุมโรค  การส่งเสริม      และการพัฒนาสถาบันครอบครัว  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร           
และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่ง”   ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
   5) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางวัฒนธรรมเทศบาลต าบลบ้านต้าย    มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน
ได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการในเรื่อง 
การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การส่งเสริมและนันทนาการ            
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การสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์  การส่งเสริมสุขภาพ     
และการป้องกันควบคุมโรค  การส่งเสริมและการพัฒนาสถาบันครอบครัว  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันศักยภาพ     
ของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร           
และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่ง”  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
   6) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางการศึกษาเทศบาลต าบลบ้านต้าย    มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การเสริม
ความเป็นธรรม   ลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการในเรื่อง 
การจัดการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา  การส่งเสริมและนั นทนาการ           
การสงเคราะห์การส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์  การส่งเสริมสุขภาพ     
และการป้องกันควบคุมโรค  การส่งเสริม     และการพัฒนาสถาบันครอบครัว  การส่งเสริมและพัฒนาสถาบันศักยภาพ
ของเด็ก เยาวชน ชุมชน อาสาสมัคร และองค์กรชุมชน   ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดสกลนคร           
และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งคั่ง”  ตามยุทธศาสตร์ที่ ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ    ในการแข่งขัน  
   7) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงในเชิงมติทางสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลบ้านต้าย    มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ปี  ได้แก่  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง          
และการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์การเสริมความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ าทางสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  และยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน 
และภูมิภาค  ซึ่งก าหนดให้เทศบาลต าบลบ้านต้าย ด าเนินการในเรื่อง  การพัฒนาการจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู           
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี   ซึ่งสอดคล้องกัลป์กับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
สกลนคร  และจังหวัดสกลนคร  ที่ได้ก าหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมั่งค่ัง”   ตามยุทธศาสตร์
ที่ ๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 
 
  2.1.2 ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 
   ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจนน าไปสู่การ
ก าหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/
โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม  เช่น 
   เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “โครงสร้างพื้นฐานครบครัน  คุณภาพชีวิตสดใส  ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการ
บริการชุมชน  ด้านการด าเนินงาน  ด้านบริหารทั่วไป  และด้านเศรษฐกิจ เห็นได้จากการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการค้า  
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การลงทุน และการท่องเที่ยว  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  ยุทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง โดยก าหนดโครงการพัฒนา  จ านวน  ๑๔๔  โครงการ  ปรากฏในแผนงาน
อุสาหกรรมและการโยธา  แผนงานการศึกษา  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสาธารณสุข  แผนงานศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ  แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน  แผนงานงบกลาง    และพบว่าจ านวนโครงการ  
๔๔   โครงการ ได้ด าเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๕๖  ของโครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด 
     
  2.1.3 ยุทธศำสตร์ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 
 

๑.  วิสัยทัศน์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 
เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความ

คาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“โครงสร้ำงพ้ืนฐำนครบครัน คุณภำพชีวิตสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมน ำเศรษฐกิจพอเพียง” 
๒.  พันธกิจกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนต ้าย 

(๑)  จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
(๒)  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 

  (๓)  ส่งเสริมและการพัฒนา การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(๔)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  (๕)  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  (๖)  ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
  (๗)  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
 
 

๓.  จุดมั่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ   
๑)  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
๔.  แนวทำงกำรกำรพัฒนำ   
๔.๑  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

๑)  ความทั่วถึงของถนนกับความจ าเป็นในการใช้สัญจรไปมา 
๒)  การดูแล  บ ารุง  รักษาถนนในเขตเทศบาล 
๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 
๔)  การให้บริการน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
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๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ าดื่ม  น้ าใช้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
๗)  การจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอในการท าการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๘) มีการตรวจสภาพน้ าเพื่อการเกษตร  เช่น  ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม  อุณหภูมิเหมาะสม   

มีความเค็มเหมาะสมและไม่มีสารพิษปนเปื้อน  เป็นต้น 
๙)  ความส่องสว่างบริเวณถนนสายหลัก 
๑๐) ความส่องสว่างบริเวณถนนสายรอง 
๑๑) ความส่องสว่างบริเวณทางแยก 
๑๒) ความส่องสว่างบริเวณวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร 
๑๓) ความส่องสว่างบริเวณสวนสาธารณะ 
๑๔) ความส่องสว่างบริเวณตลาดและลานตลาด 
๑๕) ความส่องสว่างบริเวณสนามเด็กเล่น 
๑๖) ความส่องสว่างบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 
๑๗) ความส่องสว่างบริเวณสนามกีฬาชุมชน 
๑๘) ความส่องสว่างบริเวณสะพาน 
๑๙) การซ่อมบ ารุงหรือท าความสะอาดอุปกรณ์ให้บริการไฟฟ้า 

๔.๒  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
๑)  การส่งเสริมและการพัฒนากลุ่มสตรี 
๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้พิการและด้อยโอกาส 
๔)  การส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในชุมชนร่วมกลุ่มกันจัดท ากิจกรรมในทางสร้างสรรค์

กิจกรรมการพัฒนาต่างๆ  เช่น  ด้านศาสนา  ด้านกีฬาและการออกก าลังกาย  เป็นต้น 
๕)  การให้ความส าคัญต่อการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  

ในเขตพ้ืนที่ 
๗)  การให้ความส าคัญต่อการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ในพ้ืนที่ 
๘)  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโภชนาการแก่ประชาชน 
๙)  การเฝ้าระวังทางโภชนาการและแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารและโรคอ้วนให้เด็กอายุ  ระหว่าง  
      ๐ - ๖ ปี 
๑๐) การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อส าคัญในเขตเทศบาล 
๑๑) การให้ความรู้และค าแนะน าในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภ์แม่และเด็ก 
๑๒) การเผยแพร่ให้ความรู้เรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน 

๔.๓  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
๓.๑)  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 
๓.๓)  การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ

ประชาชน 
๔.๔  ด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริมกำรลงทุน  พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

๑)  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามศักยภาพของชุมชน 
๒)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  พัฒนาและได้รับประโยชน์จาก

แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ 
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๓)  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
๔.๕  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

๑)  การส่งเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนน ากลับมาใช้
ประโยชน์ 

๒)  การรณรงค์การปลูกต้นไม้หรือการดูแลรักษาต้นไม้  เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 
๓)  การให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔)  การรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนเกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๕)  การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าการเกษตรปลอดสารพิษ 

๔.๖  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
๑)  การดูแลรักษา  อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการส่งเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต   

ภูมิปัญญาและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
๒)  การส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

   
๕. นโยบำยกำรพัฒนำของคณะผู้บริหำรเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 

 ค าแถลงนโยบายของ  นายอรุณ   เหลืองสินศิริ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านต้าย  แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย  ในวันที่  ๘ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านต้าย โดยน าเสนอกรอบความคิด และ
วิสัยทัศน์ในการก าหนดนโยบายและแผนงาน เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเทศบาลต าบลบ้านต้าย ดังนี้ 

1. เพ่ือประโยชน์สุขประชาชน ข้าพเจ้าจะใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล  
และค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

2. จะรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย  
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านต้าย เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 

3. วางระเบียบให้งานของเทศบาลต าบลบ้านต้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
4. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เช่น 

๕.๑ พัฒนาถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๕.๒ ตลาดกลางเพื่อการเกษตรของราษฎรในต าบล 
๕.๓ ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. จัดให้มีและบ ารุงทางน้ าและทางบก 
7. สนับสนุนการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
8. จัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้งาน 
9. ส่งเสริมกิจการของ อปพร.ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
11. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
12. จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
13. จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและการกีฬา 
14. จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพื่อสร้างรายได้ 
15. จัดให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
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16. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชิและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูและรักษาทรัพย์สิน 
อันเป็นประโยชน์ของแผ่นดิน 

17. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
18. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ตามท่ีทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม 

ความจ าเป็นและสมควร เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสกลนครต่อไป  
 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่นเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

๑.๑  พัฒนาถนนและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
๑.๒  จัดให้มีการบ ารุงทางน้ าและทางบก 
๑.๓  จัดให้มีน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
๑.๔  จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและการเกษตร 
๑.๕  จัดให้มีการบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
๑.๖  การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของชุมชน 
๒.๑  ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

๓. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๑  ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๓.๒  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๔. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๔.๑  ใช้วธิีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล และค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลบ้านต้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
๔.๒  การบริหารราชการของเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปตามกฎหมาย แผนพัฒนาเทศบาลต าบล 

บ้านต้าย เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
๔.๓  วางระเบียบงานเทศบาลต าบลบ้านต้ายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.๔  จัดให้มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการใช้งาน 
๔.๕  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔.๖  จัดให้มีการอบรม ส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกลุ่มประกอบอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือสร้างรายได้ 

๕. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
๕.๑  ตลาดกลางเพื่อการเกษตรของราษฎรในต าบล 

๖. พัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖.๑  คุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็น

สาธารณะประโยชน์ของแผ่นดิน 
 

กำรบริหำรงำนโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  คือ 
๑. หลักนิติธรรม  คือ  การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับแกติการต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจน

เป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก  โดยมีการยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม  
กล่าวโดยสรุป  คือ สถาปนาการปกครองภายใต้กฎหมาย มิใช่กระท ากันตามอ าเภอใจหรืออ านาจของบุคล 

๒. หลักคุณธรรม  คือ  การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้าง 
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ค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ  
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

๓. หลักความโปร่งใส  คือ  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และช่วยให้การท างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริต คอรัปชั่น 

๔. หลักความมีส่วนร่วม คือ  การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็น 
ในการตัดสินใจส าคัญๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ การแจ้งความเห็น 
การไต่สวน สาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืนๆ และขจัดการผกขาดท้ังโดยภาครัฐหรือโดยภาค
ธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

๕. หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร ตลอดจนคณะข้าราชการทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจ า ต้องตั้งใจ
ปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผิดชอบต่อ
ความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 

๖. หลักความคุ้มค่า ผู้บริหาร ต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการจ าเป็น
จะต้องยึดหลักประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมาย ไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 

 
  2.1.5 กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.จุดแข็ง (S : Strength) 
  ๑.  เป็นต าบลที่ห่างจากอ าเภอ  ๖  กิโลเมตร  มีเส้นทางหลักในการใช้คมนาคมขนส่งทางการเกษตร  
ศูนย์กลางการผลิตและส่งจ าหน่าย  เช่น  การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร 

๒.  มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่สามารถพัฒนาท าเป็นระบบชลประทานให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพ่ือท า 
การเกษตรในฤดูแล้งได้ 

๓.  มีกลุ่มองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งและเสียสละ  เช่น  อปพร. ,อสม. , กลุ่มออมทรัพย์, กองทุน 
หมู่บ้าน 

๔.  มีพ้ืนที่ในการท านาเป็นจ านวนมาก  สามารถพัฒนาผลผลิตให้มากข้ึนได้  และมีพ้ืนที่ในการ 
ปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชที่ในการปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๕.  การมีส่วนร่วมของส่วนราชการ  ประชาชนในต าบล  และผู้น าชุมชนเอาใจใส่ต่อการแก้ไขปัญหา 
 ๖.  มีอุตสาหกรรมในครัวเรือนการแปรรูปไม้ที่มีทักษะฝีมือ  ประสบการณ์  สามารถพัฒนาส่งเสริม 
เป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือให้เกิดการสร้างรายได้   
 
 ๒. จุดอ่อน (W : Weakness) 
  ๑. การพัฒนาด้านการเกษตรยังด าเนินการไม่ครบวงจร 

๒.  ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า  ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ 
๓.  ยังไม่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารท าให้ควบคุมการสร้างบ้านเรือนไม่ได้   
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ซึ่งท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมในที่ต่ า 
๔.  โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของต าบลยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
๕.  ประชาชนยังขาดเครื่องมือทุ่นแรงในการท าการเกษตร  หรือประกอบอาชีพอ่ืน 
๖.  วัยแรงงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวอพยพสู่เมืองหลวงเพ่ือมุ่งขายแรงงาน 
๗.  การแปรรูปผลผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน 
 
๓.โอกำส (O : Opportunity) 

  ๑. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  ส่งเสริมสนับสนุนนโยบายการปลูกยางพาราในเขต   
ต าบลบ้านต้ายและพืชพลังงานทดแทน 

๒.  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน  การปราบปรามยาเสพติดผู้มีอิทธิพล  การทุจริต   
คอรัปชั่น  การปฏิรูปการศึกษา  กองทุนหมู่บ้านที่ชัดเจนต่อเนื่อง  ท าให้การพัฒนาต าบลได้ผล และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๓.  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ท าให้มีการสร้างรายได้ 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ 

๔.  ต าบลบ้านต้ายอยู่ติดเส้นทางคมนาคมเส้นหลักที่สามารถขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรไป 
จ าหน่าย  สามารถพัฒนาการเป็นจุดศูนย์กลางการส่งออกได้ในระดับหนึ่ง 

๕.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  การส่งเสริม 
การเกษตรและการท่องเที่ยว 

๖.  กระแสตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบล 
มากขึ้น 

๗. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ การศึกษาเรียนฟรี ค่าตอบแทน อสม. 
 
๔.  ข้อจ ำกัด (T : Threat) 
๑.  เศรษฐกิจโลกทรุดตัวอย่างรุนแรงส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
๒.  การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไม่ตรงตามเป้าหมายท าให้การอบหนุนงบประมาณท้องถิ่นลดลง 
๓.  นโยบายรัฐบาลไม่แน่นอนเนื่องจากปัญหาการแตกแยกทางการเมือง 
๔.  เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคงจากปัญหาความแตกแยกทางการเมือง 
๕.  ภัยคุกคามที่มาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
๖.  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเพ่ิมพูนมูลค่าสินค้าท าให้เกิดการแข่งขันรุนแรง 
๗.  กระแสโลกาภิวัตน์  ส่งผลกระทบวัฒนธรรมชุมชน  วิถีชีวิตเปลี่ยนไป 
๘.  การเคลื่อนตัวของกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาลงทุนในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใกล้ต าบล  ส่งผลกระทบต่อ

ร้านโชห่วยในพื้นท่ี 
   ๙.  ปัญหาโรคร้อนท าให้สภาวะอากาศเปลี่ยนไปส่งผลต่อการเกิดภัยพิบัติมากข้ึน  
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ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี
แผนพัฒนำ

เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศำสตร์ 
ของเทศบำลต ำบล

บ้ำนต้ำย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร
และอุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๖ - 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ
ท่องเที่ยว 

๕ ๔ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน 

๔๖ ๒๔ 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ป ี

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศำสตร์ 
ของเทศบำลต ำบล

บ้ำนต้ำย 

โครงกำรเพื่อกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น 

ตำมแผน ด ำเนินกำรจริง 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
เติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลอย่าง
ยั่งยืน 

๖ ๑ 

ยุทธศาสตร์ด้าน
การปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
เพ่ิมประสิทธิภาพ
และธรรมมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

๘๑ ๑๕ 

 รวม ๑๔๔ ๔๔ 
 

    
 1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน   ๔๔  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด    ๑๔๔   โครงการ 
 2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   ๑๔๔    โครงการ ด าเนินการจริง   ๔๔   โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๕๖  ของจ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๔      
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  หน้า ๘๒ 

  ส่วนที่ 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายครั้งที่ ๑/256๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม  256๔ ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  

20 ๒๐ ๑๐๐ 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 ๑๕ ๑๐๐ 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 ๖๕ ๑๐๐ 
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย       10 ๑๐ ๑๐๐ 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 ๑๐ ๑๐๐ 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 ๑๐ ๑๐๐ 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.5 กลยุทธ์        5 ๕ ๑๐๐ 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.8 แผนงาน       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 ๕ ๑๐๐ 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 

รวมคะแนน  100 ๑๐๐ ๑๐๐ 
 
 พบว่าประเด็นทุกประเด็นได้คะแนนสูงสุด  ๑๐๐  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนในประเด็นทั้งหมดและคิด
เป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๓ 

  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้านต้ายในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

ควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลแผน 
1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน

ของเทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย 
20 ๒๐ ๑๐๐  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ 
เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ลักษณะของดิน  ลักษณะ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 ๑๐๐  

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/ 
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 2 ๑๐๐  

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 ๑๐๐  

1.4 ข้อมูล เกี่ ยวกับระบบบริการ
พ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ ง      
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 ๑๐๐  

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์    
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม 
การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น  (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 ๑๐๐  

1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง  และ
ของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

2 2 ๑๐๐  

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๔ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

ควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลแผน 
 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น  น้ า  ป่าไม ้ ภูเขา   
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 ๑๐๐  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูล     
เ พ่ือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น    
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

2 2 ๑๐๐  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น 
รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น  โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร ร่ ว ม คิ ด   ร่ ว ม ท า            
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้  เ พ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย 

3 3 ๑๐๐  

รวม 20 ๒๐ ๑๐๐  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๕ 

  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเต็ม 
ควำมเห็น 

ของคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำ ร วิ เ ค ร ำ ะห์ สภ ำวกำ รณ์ แ ล ะ
ศักยภำพ 

15 ๑๕ ๑๐๐  

 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความ
เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
บ้านต้าย  นโยบายของนายกเทศมนตรี
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 ๑๐๐  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวม
หรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 ๑๐๐  

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น     
ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา    
ยาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 ๑๐๐  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูล
ด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่ มต่ าง  ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่ ว ไป      
เป็นต้น 

2 2 ๑๐๐  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่     
สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร ห รื อ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น           
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่ งแวดล้อม    
และการพัฒนา 

2 2 ๑๐๐  

 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๖ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

ควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลแผน 
 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ

ประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ไ ด้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 ๑๐๐  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มี
การน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของ
ปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา 
แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า  ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

2 2 ๑๐๐  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตาม
งบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙-256๒ เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในเชิงคุณภาพ 

2 2 ๑๐๐  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙-256๒ 
เ ช่ น  ผ ล ที่ ไ ด้ รั บ / ผ ล ที่ ส า คั ญ 
ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรค
การด าเนินงานที่ผ่ านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
255๙-256๒ 

1 1 ๑๐๐  

รวม 15 ๑๕ ๑๐๐  
  
   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๗ 

 1.4 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเต็ม 
ควำมเห็น 

ของคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 ๖๕ ๑๐๐  
 3.1 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล 

บ้านต้าย 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหา
การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา      
ที่ ส อดคล้ อ ง กั บ ยุ ท ธ ศ าสต ร์ ข อ ง
เทศบาลต าบลบ้านต้าย และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 ๑๐๐  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม   
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น    
และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 ๑๐๐  

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  
แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  และ 
Thailand 4.0 

10 10 ๑๐๐  

3.4 วิสัยทัศน์   
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพ
ที่เทศบาลต าบลบ้านต้ายต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะของเทศบาลต าบล
บ้านต้าย และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 ๑๐๐  



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๘ 

.. 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ของคะแนนเต็ม 
ควำมเห็น 

ของคณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ
หรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลต าบลบ้านต้ายที่จะน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 ๑๐๐  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 
กลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกล
ยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ที่ชัดเจน  

5 5 ๑๐๐  

3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
(Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 ๑๐๐  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเ พ่ือการ
พัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิด
จากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 ๑๐๐  

   
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๘๙ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

ควำมเห็น 
ของคณะกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลแผน 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 

ในภาพรวม 
ความเชื่ อมโยงองค์ รวมที่ น า ไปสู่       
การ พัฒนาท้องถิ่ นที่ เ กิ ดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จั ง ห วั ด / แ ผ น พั ฒ น า จั ง ห วั ด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   
และยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบล
บ้านต้าย 

5 5 ๑๐๐  

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด
หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การจัดท าโครงการ
เ พ่ือพัฒนาท้ องถิ่ น ในแผน พัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 5 ๑๐๐  

รวม ๖๕ ๖๕ ๑๐๐  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๐ 

2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  ครัง้ที่ ๑/256๒ เมื่อวันที่  ๓๑  มีนาคม 256๔ ดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ   10 ๑๐ ๑๐๐ 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมำณ  
10 ๑๐ ๑๐๐ 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภำพ  

10 ๑๐ ๑๐๐ 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   10 ๑๐ ๑๐๐ 

5 โครงกำรพัฒนำ  ประกอบด้วย 60 ๖๐ ๑๐๐ 

 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 

 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 ๕ ๑๐๐ 

 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การ
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 ๕ ๑๐๐ 

 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง       
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 ๕ ๑๐๐ 

 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 ๕ ๑๐๐ 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้าง      
ให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต     
ของโครงการ)   

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 ๕ ๑๐๐ 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 ๕ ๑๐๐ 
รวมคะแนน  100 ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๑ 

  ๑) พบว่าประเด็นทุกประเด็นได้คะแนนสูงสุด  ๑๐๐  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนในประเด็น
ทั้งหมดและคิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ๒) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๔๔  โครงการ ได้คะแนน  ๑๐๐  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต้ายและด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบล 
บ้านต้ายที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต  
  4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด  ๑๔๔  โครงการ ได้คะแนน  
๑๔๔  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านต้ายได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี จ านวน  ๔๔  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๕๖  ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-256๕) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ านวน  ๑๔๔  โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
   
  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลต าบลบ้านต้ายในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็ นการวิ เคราะห์ กรอบการจั ดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ น (ใช้ การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trend ปั จจั ยและสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิ เคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 ๑๐ ๑๐๐  

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐๐  
  
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๒ 

  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง 
ๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่ า
เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด า เนินการจริ งตามที่ ได้
ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ได้ มี จ า น วน เท่ า ไ ห ร่  
ส า ม า ร ถ อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้
ก าหนดไว้ 
 

10 ๑๐ ๑๐๐  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
( Impact) โครงการที่ด าเนินการใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐  

รวม ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๓ 

  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิ งคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพ่ือวัดว่า
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ 
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้น ๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่
และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
( Effectiveness)  ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ
ตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ 
รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10 ๑๐ ๑๐๐  

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ ๑๐ ๑๐๐  

รวม ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๔ 

  2.5  แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจาก
ด้านต่าง  ๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลบ้าน
ต้าย ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/ Demand ( Demand  
Analysis) /Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
พ้ืนที่ติดต่อกัน 

10 ๑๐ ๑๐๐  

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ความยากจน   หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น       (ด้าน
การ เกษตรและแหล่ งน้ า )  (Local  
Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10 ๑๐ ๑๐๐  

รวม ๒๐ ๒๐ ๑๐๐  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๕ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

5 โครงกำรพัฒนำ 65 ๖๕ ๑๐๐  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มวีัตถุประสงค์สนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล
ต าบลบ้านต้ายและด าเนินการเพ่ือให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล
ต าบลบ้านต้ายที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่าน
แล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 ๕ ๑๐๐  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะ
เจาะจง 

5 ๕ ๑๐๐  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)    
มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร 
กลุ่มเป้าหมาย  พ้ืนที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลง
ไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 ๕ ๑๐๐  

 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๖ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำร
ติดตำมและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 ๕ ๑๐๐  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้น
กับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคม (4)  การรองรับการ
เชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 ๕ ๑๐๐  

 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๙๗ 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะ
หรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–
Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้
มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิต
สินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 ๕ ๑๐๐  

5.7 โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

5 ๕ ๑๐๐  

 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐเป็นโครงการที่
ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ 
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการ
ที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
มีลักษณะทีจ่ะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เปน็ท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) (LSEP) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

5 ๕ ๑๐๐  
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ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดที่สิ่งที่ได้รับ           (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 ๕ ๑๐๐  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด า เ นิ น ก า รต าม โ ค ร งก า ร พัฒนา  ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์
หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถ
ปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได ้

5 ๕ ๑๐๐  

รวม 65 ๖๕ ๑๐๐  
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ ปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
  3.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
( ๒๘๗  คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ   
 - ชาย ๑๒๓ ๔๒.๘๖ 

- หญิง ๑๖๔ ๕๗.๑๔ 
2 อำยุ   
 - 15-25 ป ี ๒๐ ๖.๙๗ 

- 26-30 ป ี ๒๕ ๘.๗๑ 
- 31-40 ป ี ๔๙ ๑๗.๐๗ 
- 41-50 ป ี ๗๘ ๒๗.๑๘ 
- 51-60 ป ี ๘๑ ๒๘.๒๒ 
- 61-70 ป ี ๓๐ ๑๐.๔๕ 
- 71 ปีขึ้นไป ๔ ๑.๓๙ 

3 ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในหมู่บ้ำน/ชุมชน   
 - น้อยกว่า 5 ปี ๔๙ ๑๗.๐๗ 

- 5-10 ป ี ๖๗ ๒๓.๓๔ 
- 11-20 ป ี ๘๔ ๒๙.๒๗ 
- 21-30 ป ี ๘๓ ๒๘.๙๒ 
- มากกว่า 30 ปี ๔ ๑.๓๙ 

4 ระดับกำรศึกษำ   
 - ประถมศึกษาตอนต้น  - ๐ 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ๔๓ ๑๔.๙๘ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๐ ๑๐.๔๕ 
- มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๒ ๑๑.๑๕ 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย ๕๒ ๑๘.๑๒ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ๓๗ ๑๒.๘๙ 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๔๖ ๑๖.๐๓ 
- ปริญญาตรี ๓๙ ๑๓.๕๙ 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 
(๒๘๗  คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท ๕ ๑.๗๔ 
 - ปริญญาเอก - ๐ 
 - อ่ืน ๆ - ๐ 
5 ต ำแหน่งหรือสถำนภำพในหมู่บ้ำน/

ชุมชน 
  

 - ประชาชน ๒๐๓ ๗๐.๗๓ 
- สมาชิกสภาท้องถิ่น 12 ๔.๑๘ 
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

25 ๘.๗๑ 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน 7 ๒.๔๔ 
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 7 ๒.๔๔ 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

4 ๑.๓๙ 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

5 ๑.๗๔ 

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง 3 ๑.๐๕ 
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

7 ๒.๔๔ 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  5 ๑.๗๔ 
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคม
อ่ืนๆ  

5 ๑.๗๔ 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ 2 ๐.๗๐ 
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การ
ลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

2 ๐.๗๐ 

- สื่อมวลชน - ๐ 
- ประธานหอการค้าจังหวัด 
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

- ๐ 

- องค์กร/หน่วยงานอ่ืน ๆ - ๐ 
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6. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  สรุป กำรรำยงำนติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๔ 
  ๑. การรายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย  มียุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร  มีการจัดท าแผนเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๖๑   
ข้อ ๑๒ (๓),  ข้อ ๑๓ (๕)  
  ๒. ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
พ.ศ. 256๑-๒๕๖๔  รวมทั้งสิ้น ๕๖๔  โครงการ ซึ่ง แผนงาน/โครงการดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลบ้านต้าย  ได้พิจารณา
ด าเนินการโครงการตามศักยภาพของ งบประมาณท่ีมีอยู่จริงจ านวนทั้งสิ้น  ๑๘๘  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓   โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
  ๓. ข้อมลูโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 256๑ – ๒๕๖๕)  
   ๓.๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
๒๐๔ โครงการ/กิจกรรม  
   ๓.๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
๑๔๔  โครงการ/กิจกรรม  
   ๓.๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
๑๑๒ โครงการ/ กิจกรรม  
   ๓.๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
๑๐๔ โครงการ/ กิจกรรม  
  ๔. จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ จ านวน  ๔๔ โครงการ / กิจกรรมและเงินงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน  - 
โครงการ/กิจกรรม  
  ๕. เปรียบเทียบสัดส่วนข้อมูลโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   ๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 256๑) ๖  โครงการ / กิจกรรม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ๐ โครงการ / กิจกรรม  
    – จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๐  
   ๕.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 256๑) ๕ โครงการ / กิจกรรม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ๔ โครงการ / กิจกรรม  
    – จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  ๘๐ 
   ๕.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 256๑)  ๔๖  โครงการ / กิจกรรม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ๒๔  โครงการ / กิจกรรม  
    – จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ  ๕๒.๑๗ 
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   ๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 256๑)  ๖ โครงการ / กิจกรรม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง ๑ โครงการ / กิจกรรม  
    – จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ 
   ๕.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความม่ันคง  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ. 256๑)  ๘๑  โครงการ / กิจกรรม  
    - จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ๑๕  โครงการ / กิจกรรม  
    – จ านวนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒  
   สรุปการประเมินผล ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 
256๑- 256๕) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม  25๖๓  ถึงวันที่ 31  มีนาคม  256๔          
ของเทศบาลต าบลบ้านต้าย ไปสู่การปฏิบัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๕๖ ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 256๑-256๕) และคิดเป็นร้อยละ  ๘๘.๐๐   
ของแผนการด าเนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 256๔  
  ๖. ปัญหาและอุปสรรค  
   ๖.๑ เชิงปริมาณ  
    ๖.๑.๑ งาน / โครงการส่วนใหญ่จะกระจุกตัวในด้านศักยภาพของคนและส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตซึ่งคิด เป็นอัตราส่วนของงาน / โครงการต่องาน /โครงการแล้ว อยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง  
    ๖.๑.๒ สัดส่วนงบประมาณต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ครบ ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านโครงการพื้นฐาน ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการอย่างทั่วถึง  
    ๖.๑.๓ การน าปัญหาความต้องการของชุมชนไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนามีจ านวนมาก        
แต่งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
    ๖.๑.๔ การจัดเก็บข้อมูลปัญหาความต้องการยังไม่ เป็นระบบและทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งยัง ขาดประสบการณ์ที่ดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
   ๖.๒ เชิงคุณภาพ  
    ๖.๒.๑ การให้ความสนใจของประชาชนต่องาน / โครงการของรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า 
    ๖.๒.๒ ขาดการติดตามและประเมินการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม  
    ๖.๒.๓ บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้ความสามารถในการบริหารการจัดการ
โครงการ  
    ๖.๒.๔ ขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ  
    ๖.๒.๕ ระยะเวลาการด าเนินการ (การจัดสรรงบประมาณ) ไม่สอดคล้องกับปัญหา  
ที่เกิดขึ้นจริงใน พ้ืนที ่ 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) รอบเดือนเมษายน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  หน้า ๑๐๔ 

  ๗. ข้อเสนอแนะ  
   ๗.๑ ด้านงบประมาณ  
    ๗.๑.๑ ในการจัดสรรงบประมาณควรให้มีการกระจายเงินงบประมาณให้ครอบคลุม 
งาน / โครงการ ตามภาระหน้าที่ให้ครบทุกด้านในอัตราส่วนที่สูงขึ้น โดยงาน / โครงการที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ 
ของประชาชน เป็นส าคัญ  
    ๗.๑.๒ เนื่องจากอัตราส่วนงบประมาณที่ อปท.จัดเก็บภาษีเองยังอยู่ในเกณฑ์ท่ีต่ า  
ควรยกระดับ มาตรฐานการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นควบคู่ไปกับก าหนดมาตรการจูงใจในการเสียภาษี  
   ๗.๒ ด้านคุณภาพ  
    ๗.๒.๑ พัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์กร ชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา โดยชุมชนเอง  
    ๗.๒.๒ ตรวจสอบติดตามโดยประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม 
ให้มากขึ้น โดย สถาบันหรือองค์กรที่เป็นกลางหรือโดยชุมชนเอง  

   ๗.๒.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและมีความยืดหยุ่น
โดยใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการด าเนินการ  
   ๗.๓ ด้านปริมาณ  
    ๗.๓.๑ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความเร่งด่วนของงาน / โครงการให้ตรงกับ 
ความต้องการ ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมกันและไม่เน้นด้านใด 
ด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะเน้นให้องค์กรการจัดท าแผนค านึงถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วม
ของ ประชาชนให้มากที่สุด  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลง  
ของระบบโลกไร้พรมแดน  
 
          วันที่  ๑๕  เมษายน  256๔ 

 


