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บทนํา 

ยทุธศาสตร์และการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ ภายใตแ้ผนพฒันาส่ีปี(พ.ศ.2561-2564) ไดก้าํหนด

วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาตาํบลนาโพธ์ิดงัน้ี 

วสัิยทศัน์การพฒันาท้องถิ่น 

วสัิยทศัน์ในการพฒันาแผนยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ 

  “นาโพธ์ิเมืองน่าอยู ่ มีความรู้ทนัสมยั  ส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัไร้มลพิษ  เศรษฐกิจดี  ชีวสุีขสันต์  ” 

พนัธกจิการพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ 

  1.  จดัใหมี้และบาํรุงรักษาทางบกและทางนํ้า  

 2.ส่งเสริมการศึกษา 

                       3.   ส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรีย  ์

                       4.  รณรงคแ์ละกาํจดัส่ิงปฏิกลู  มูลฝอย  นํ้าเสีย 

                       5.  พฒันาส่ิงแวดลอ้มและชุมชน 

6.  สนบัสนุนส่งเสริมสุขภาพอนามยัชุมชน 

 จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาองค์การบริหารส่วนตําบลนาโพธ์ิ 

1.  การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว[บา้นเมืองน่าอยูเ่ป็นระเบียบ 

2. สนบัสนุนการศึกษา การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีทนัสมยัของประชาชน 

  3. ลดตน้ทุนการผลิตทางการเกษตร 

  4.ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นมลพิษ 

  5.ประชาชนมีอาชีพและรายไดเ้พียงพอ 

  6.ประชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี  มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ  ไดว้างแผนการดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายและยทุธศาสตร์/แนวทาง  

โดยสามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์  ไดด้งัน้ี 

1. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการคมนาคม (โครงสร้างพืน้ฐาน) 

แนวทางท่ี 1ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาถนน  ไฟฟ้า 

แนวทางท่ี 2พฒันาระบบจราจร / อบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายจราจร  

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

แนวทางท่ี 1     การพฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 
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 3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 

แนวทางท่ี 1เพิ่มช่องทางในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่ประชาชน 

แนวทางท่ี 2     ส่งเสริมดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 

 

 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม 

 แนวทางท่ี 1      สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม  

แนวทางท่ี 2      จดัระบบบาํบดันํ้าเสีย 

แนวทางท่ี 3      บาํบดัและจดัการขยะ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาแหล่งนํา้ 
แนวทางท่ี 1ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษาแหล่งนํ้า 
 

6.  ยุทธศาสตร์พฒันาสังคม 
แนวทางท่ี 1การสาธารณสุข 
แนวทางท่ี2สังคมสงเคราะห์ 
แนวทางที3่ ส่งเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
แนวทางที4่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 

  7.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีด่ีและการพฒันาประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
แนวทางท่ี 1เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

แนวทางท่ี2ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แบบที ่1  การกาํกบัการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

คาํช้ีแจง  แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจะทาํ

การประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ังหลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน      องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ  อาํเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย์ 

ประเด็นการประเมิน มีการดาํเนินงาน ไม่มีการดาํเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   

1.มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน             /  

2.มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพื่อจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน             /  

3.มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ            /  

4.มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน             /  

5.มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน            /  

6.มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนยทุธศาสตร์

การพฒันา 

           /  

ส่วนท่ี 2   การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถ่ิน            /  

7.มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสาํคญัของทอ้งถ่ินมาจดัทาํฐานขอ้มูล            /  

8.มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํแผน            /  

9.มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา

ทอ้งถ่ิน 

           /  

10.มีการกาํหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั

ยทุธศาสตร์ทอ้งถ่ิน 

           /  

11.มีการกาํหนดวสิัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ิน            /  

12.มีการกาํหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื            /  

13.มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน            /  

14.มีการกาํหนดยทุธศาสตร์เพื่อการพฒันาและแนวทางการพฒันา            /  

15.มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั            /  

16.มีการอนุมติัและประกาศใชย้ทุธศาสตร์การพฒันา            /  

17.มีการจดัทาํบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์            /  

18.มีการกาํหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตร์            /  
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แบบที่ 3  แบบประเมนิผลการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 
คาํช้ีแจง   แบบท่ี 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนาโพธ์ิ   ตามยทุธศาสตร์ท่ีกาํหนดไว ้และมีการกาํหนดระยะเวลาในการรายงาน 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป 
 ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนาโพธ์ิ  อาํเภอนาโพธ์ิ  จงัหวดับุรีรัมย์  
 

ส่วนท่ี  2  ยทุธศาสตร์และโครงการในปี 2562 
ยทุธศาสตร์ จาํนวนโครงการ 

จาํนวนโครงการท่ี

ปรากฏอยูใ่นแผน 
จาํนวนโครงการ          

ท่ีดาํเนินงานใน

ปีงบประมาณ2562 

คิดเป็นร้อยละท่ี

ปฏิบติั 

1.ดา้นการคมนาคม 34 16 47.06 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 34 6 17.65 

3.ดา้นการศึกษา 41 17 41.46 

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 15 3 20 

5.ดา้นแหล่งนํ้า 10 - 0 

6.ดา้นสงัคม 62 20 32.26 

7.ดา้นบริหารจดัการท่ีดีฯ 20 1 5 

รวม 216 63 29.17 
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3.ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันาปี 2562 (คร้ังท่ี1  ธนัวาคม 2562) 

 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

 1.งบประมาณมีจาํนวนจาํกดั เม่ือเปรียบเทียบกบัภารกิจท่ีถ่ายโอนใหท้อ้งถ่ินท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ประชาชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ และยงัไม่ใหค้วามสาํคญัในการจดัทาํแผนพฒันาตาํบล  ทาํใหก้ารปฏิบติังาน

ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งตรงจุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ 
การพฒันา 

จาํนวนโครงการท่ี

เสร็จ 
จาํนวน

โครงการท่ีอยู่

ระหวา่ง

ดาํเนินการ 

จาํนวนโครงการท่ี

ไม่ไดด้าํเนินการ 
จาํนวน

โครงการท่ีมี

การยกเลิก 

จาํนวนโครงการท่ี

มีการเพ่ิมเติม 
จาํนวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1.ดา้นการคมนาคม 16 47.06 - - 18 52.94     34 100 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 6 17.65 - - 28 82.35     34 100 
3.ดา้นการศึกษา

ศาสนา และ

วฒันธรรม 

17 41.46 - - 24 59.52     41 100 

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3 20 - - 12 80     15 100 
5.ดา้นแหล่งนํ้ า - 0 - -  10 100     10 100 
6.ดา้นสงัคม 20 32.26 - - 42 67.74     62 100 
7.ดา้นบริหาร

จดัการท่ีดีฯ 
1 5 - - 19 95     20 100 

รวม 63 29.17 - - 153 70.83     216 100 


