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องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา 
อําเภอทา่อุเทน  จังหวัดนครพนม 
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วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
“การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลอดภัยจากยาเสพติด น าชีวิตการเกษตร ควบคู่วัฒนธรรม น าประชาเป็นสุข” 

พันธกิจ  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีดังนี้ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส่งเสริมการศึกษาและศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม 
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
5. พัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
6. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลท่าจําปา ได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์      
ไว้  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  
1.1  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 
1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่     
2.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุง /บ ารุงรักษาถนน สะพานและรางระบายน้ า 
2.2 พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและเพ่ิมแหล่งน้ า 
2.3 ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ไฟฟ้า 
2.4 ก่อสร้าง/ขยาย/ปรับปรุง/ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน/จัดหาน้ า 
2.5 น าบริการไปสู่ชุมชน 

3. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
3.1 ส่งเสริมการศึกษา 
3.2 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
3.3  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
4.1 สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว 

 

 5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
   5.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

5.2 พัฒนาระบบการบริหารงานคลังให้ทันสมัย  
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

6.1  พัฒนาการเมืองและการบริหาร 
            6.2 พัฒนาบุคลา
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การวางแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติ

ไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 
จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

ยุทธศาสตร ์
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2565 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
บาท 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

- - - - 69 16,854,000 69 16,854,000 69 16,854,000 69 16,854,000 

2.ยุทธศาสตร์บ้านเมืองน่าอยู่ - - - - 275 78,462,000 275 78,462,000 275 78,462,000 275 78,462,000 
3.ยุทธศาสตร์การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

- - - - 64 12,765,000 64 12,765,000 64 12,765,000 64 12,765,000 

4.ยุทศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม/และการท่องเท่ียว 

- - - - 25 2,790,000 25 2,790,000 25 2,790,000 25 2,790,000 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

- - - - 21 1,770,000 21 1,770,000 21 1,770,000 21 1,770,000 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง
และการบริหาร 

- - - - 34 6,203,000 34 6,203,000 34 6,203,000 34 6,203,000 

รวมทั้งหมด - - - - 488 118,844,000 488 118,844,000 488 118,844,000 488 118,844,000 
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สรุปผลการดําเนินการกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการแล้วในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 

 ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

องค์การบริหารสวนตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ลําดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

วันที่เริ่มต้นสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา 
 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค า
พอก หมู่ที่ 4 สายคึกฤทธ์ 

เงินอุดหนุน 
(ขอใช้เงินเหลือจ่าย) 

690,000 393,750 29 ต.ค.2563 26 ม.ค.2564 
 

90 วัน 
 

2 โครงการสร้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน ปีงบประมาณ 2564 

งบประมาณ 50,000 
+130,000 

180,000 24 พ.ย.2563 22 ม.ค.2564 
 

60 วัน 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปุ่งแก 
– บ้านดง หมู่ที่ 13 

เงินอุดหนุน 
 

1,970,000 1,196,000 7 ม.ค.2564 6 พ.ค.2564 120 วัน 

4 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นห้วยก้านเหลือง 
บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14 

เงินอุดหนุน 
 

679,000 597,000 5 ก.พ.2564 5 พ.ค.2564 90 วัน 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวง
ท้องท้องถิ่น นพ.ถ.35-003 สายทุ่งนา
ลาด – บา้นดอนแดง 

เงินอุดหนุน 
 

1,840,000 1,079,000 10 ก.พ.2564 9 มิ.ย.2564 
 

120 วัน 

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ าดว้ย
ไฟฟ้าทา่จ าปา 2 หมู่ที่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว 

เงินอุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

1,063,000 898,900 18 ก.พ.2564 17 มิ.ย.2564 
 

120 วัน 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นนาดอกไม้ 
หมู่ที่ 12 สายปา่ชา้ – ปา่ดงกระแสน 

ข้อบัญญัติ 330,000 323,000 19 ก.พ.2564 19 มิ.ย.2564 
 

60 วัน 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บา้นท่าดอ
แก้วหมู่ที่ 6 สายถนนริมเขื่อน –  
บ้านนางนงคราญ 

ข้อบัญญัติ 220,000 215,000 19 ก.พ.2564 19 มิ.ย.2564 
 

60 วัน 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 สาย
จากนานายวิทยา บุญเหลา 

ข้อบัญญัติ 82,000 80,000 5 มี.ค.2564 3 พ.ค.2564 60 วัน 
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สรุปผลการดําเนินการกิจกรรมและโครงการที่ดําเนินการแล้วในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564 

 ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 

องค์การบริหารสวนตําบลท่าจําปา อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

ลําดับ
ที ่

โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

วันที่เริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุดสัญญา 
 

ระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 

10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 
14 สายไร่สบัปะรด – ถนนส านกัสงฆ์อ่าง
ค า 

ข้อบัญญัติ 141,000 138,000 18 มี.ค.2564 1 พ.ค.2564 
 

45 วัน 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ที่
การเกษตร บ้านค าเตย หมู่ที่ 16 สายสวน
ยาง นายเดชณรงค์ สานาผา 

ข้อบัญญัติ 257,000 252,000 23 มี.ค.2564 6 พ.ค.2564 
 

45 วัน 

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ที่
การเกษตร บ้านค าเตย หมู่ที่ 7 สายทาง
เชื่อถนนโนนสาวอ้า 

ข้อบัญญัติ 68,000 67,000 23 มี.ค.2564 8 พ.ค.2564 
 

45 วัน 

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ที่
การเกษตรบ้านทา่ดอกแก้ว หมู่ที่ 5 จาก
นานางบรรจง  

ข้อบัญญัติ 204,000 200,000 23 มี.ค.2564 6 พ.ค.2564 
 

45 วัน 

14 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พืน้ที่
การเกษตร บ้านห้วยพระ หมู่ที่ 9 สายสวน
ยาง นายสมาน ปู่ห้วยพระ 

ข้อบัญญัติ 242,000 238,000 23 มี.ค.2564  6 พ.ค.2564 
 

45 วัน 
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ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1.สภาพปญหาและอุปสรรค  

จากการติดตามและประเมินผลแผนการด าเนินงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 256๔ (ครั ้งที ่ 1)         
รอบ เมษายน 256๔ พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  

1. การจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น มีโครงการ/แผนงานเปนจ านวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค
การบริหารสวนต าบลท่าจ าปา ที่มีอยูอยางจ ากัด ส าหรับโครงการ/แผนงาน ที่องคการ บริหารสวนต าบลท่าจ าปา 
ด าเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ใหสอดคลองและใกลเคียงกับ งบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน 
ที่เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนต าบลท่าจ าปา จะบรรจุไวเพ่ือ รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กรมทรัพยากรน้ า ทางหลวงชนบท เปนตน  
2. สัดสวนของโครงการของยุทธศาสตรการพัฒนา ยังคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ  

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 

 1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละปยังไมค านึงถึงความเหมาะสมและ ความเปนไปได    
เทาที่ควร ท าใหแผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แตน าโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ นอย สงผลใหรอยละ
ของความส าเร็จตามแผนพัฒนาอยูในเกณฑที่ต่ า  

2. สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่น าไปปฏิบัติจริงไมสอดคลองกับพันธกิจ และ เปาหมายของ
แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ  

3. มีความจ ากัดดานงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานท่ีตองปฏิบัติ  

3. ความคิดเห็น / ขอเสนอแนะ  

1. การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนา แตละปควรค านึงถึงความเรงดวนความเหมาะสมและความ      
เปนไปได มีผลใหรอยละของความส าเร็จอยูในเกณฑที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องคการบริหาร สวนต าบลโนนสะอาด มีการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

2. สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่น าไปปฏิบัติจริง ควรสอดคลองกับพันธกิจ และ เปาหมายของ
แผนพัฒนา  

3. ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน ศักยภาพขององค
การบริหารสวนต าบลท่าจ าปา 

 

 

 


