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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 

 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑-2565 

๑.๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
“ สังคมโพธิ์หมากแข้งอยู่เย็นเป็นสุข  ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง ”   

 พันธกิจ(Mission) 
 1. ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 2. ส่งเสริมศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ธรรมะในโรงเรียนต่างๆ ในเขต  
 อบต.     
 3. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้ด ารงอยู่ต่อไป 
 4. ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ก าจัดสิ่งปฏิกูล และแก้ไขปัญหาน้ าเสีย 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มมวลชนต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง 
 6. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพัฒนาธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมให้ดีข้ึนตามแนวทางเศรษฐกิจ 
 พอเพียง 
 7. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข การป้องกันควบคุมโรค ตลอดจนการบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึง 
 8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 9. ส่งเสริมพัฒนาและให้การสงเคราะห์ เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ 
 10.ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาทุกหมู่บ้าน 
 11.ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การติดต่อสื่อสาร ระบบไฟฟ้า การให้การบริการ 
 สาธารณะให้มีความสะดวก รวดเร็วทั่วถึง 
 12. ส่งเสริมประสานงานระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ให้เกื้อหนุนกันในทุกๆด้าน 
 13. ด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. พัฒนาการศึกษาให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 2. พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองและม่ันคง ประชาชนมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงขึ้น 
 3. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. มีระบบนิเวศท่ีดีขึ้น มีการก าจัดขยะที่ถูกวิธี และมีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคท่ีสะอาด 
 5. พัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มมวลชน กลุ่มเยาวชน และกลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง มีการบริหารงานที่ดี  
 สามารถ สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชนและครอบครัว 
 6. เศรษฐกิจดี ราษฎรมีอาชีพ และรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 7. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงดี มีการป้องกันโรคและควบคุมโรคที่ถูกวิธี 
 8. พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 9. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ทุพพลภาพและผู้พิการได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
 10. มีการพัฒนาการกีฬานันทนาการให้ประชาชนสนใจเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี มีความสามัคคี 
 11. ระบบประปา ระบบชลประทาน เส้นทางคมนาคมขนส่ง การติดต่อสื่อสาร ระบบไฟฟ้า มี 
 ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการให้บริการสาธารณะมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
 12. บ้าน วัด โรงเรียน มีการประสานความร่วมมือกันอย่างดีในทุกๆด้าน 
 13. ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด 

 

- ๘ - 



 
๑.๒ เป้าหมายการพัฒนา 

๑.๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย  
เพ่ือก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้ มีความสะดวก 

และมาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ ารางระบายน้ า 
1.2  ก่อสร้างพัฒนาระบบประปา ระบบชลประทานและสร้างแหล่งเก็บน้ า 
1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งระบบไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 
1.4  ติดตั้งระบบการสื่อสาร 

 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางระบายน้ า  
  2) ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
  3) จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
  4) จ านวนปริมาณการขยายไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน 
  5) จ านวนการบริการสาธารณะอื่นที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง 
 

๑.๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
เป้าหมาย 
เพ่ือเสริมสร้างให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายจิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะใน

การประกอบอาชีพ และมีความม่ันคงในการด ารงชีวิตครอบคุลมทุกกลุ่มเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
ตนเองที่จะน าไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
2.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.2  ส่งเสริมสวสัดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสเด็ก เยาวชน และสตรี 
2.3  สนับสนุนพัฒนายกระดับการศึกษาในชุมชน 
2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการให้บริการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ 
2.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก าลังกาย 

 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนประชาชนผู้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี  
  2) จ านวนประชาชนที่ได้รับการจัดสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
  3) จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
  4) จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน   
 
 
 
 

- ๙ - 



 
๑.๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ จัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
4.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนเข้มแข็งและ
ป้องกันยาเสพติด 
4.2  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
  2) มีอุปกรณ์เครื่องมือ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเพียงพอ 
 

๑.๒.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว  และกีฬา  
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน 

ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้มีความสามารถและทักษะใน
การพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยกจนของจังหวัดบึงกาฬ 

แนวทางการพัฒนา 
3.1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
3.2  การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในชุมชน 

 ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ 

  2) จ านวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึนในชุมชน 
๑.๒.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย 
เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

และให้บรรจุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดบึงกาฬ ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
5.1 พัฒนาระบบการบริการและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
5.2 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.3 การบ าบัดและการก าจัดขยะที่ถูกวิธี 

 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
  2) จ านวนกิจกรรมที่จัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 
  3) มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  

สะดวก เอื้ออ านวยต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
  4) มีช่องทางในการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารของประชาชนเพิ่มขึ้น 
  5) จ านวนโครงการด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ด าเนินการ 

- ๑๐ - 



 
 

๑.๒.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 
เพ่ือปฏิบัติงานหรือด าเนินการตามภารกิจที่ได้รับในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปฏิบัติงานตาม
แนวนโยบายของรัฐบาลปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดระบบบริการสาธารณะตาม
แนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการกระจายอ านาจก าหนด และส่งเสริมกิจกรรมศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม พุทธศาสนสถาน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ตัวช้ีวัด 
  1) จ านวนโครงการที่สนับสนุนและบริการจัดการในด้านการศึกษา 
  2) จ านวนกิจกรรมของชุมชน อ าเภอ จังหวัดให้การส่งเสริม และสนับสนุน 
 

๑.๒.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
เป้าหมาย 
เพ่ือสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา 

การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
7.1 การจัดหา อาคาร สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ประจ าส านักงาน 
7.2 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
7.3 การบริหารจัดการภายในองค์กรเพ่ือบริการประชาชน 
7.4 สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ภายในองค์กร 
ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือมากขึ้น 

 2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการ 
3) เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
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