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คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติด ตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาต่อ ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น เพื่ อให้ ผู้ บริ ห ารท้ อ งถิ่ นเสนอต่ อสภาท้อ งถิ่ นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสาคัญที่
ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
หรือไม่อย่างไร นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงาน ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องใน
การใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่
สามารถน าไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง และการตั ด สิ น ใจต่ อ ไปคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดาเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบ
แบบประเมินจนทาให้รายงานผลเล่มนี้สาเร็จตามวัตถุประสงค์

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
--------------------------------------------------

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑) (๒) และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กาหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รวมทั้งดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งรายงานผลเสนอความเห็ นที่ได้จากการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวแก้ว จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
แก้วประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มาให้ทราบโดยทั่วกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายสุรัตน์ เสียมไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว

ส่วนที่ 1 บทนา
-------------------------------------------------1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี)
สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ
ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปั จ จั ย หรือทรั พยากรต่าง ๆ ในการพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
หรือไม่อย่างไร
3. ผลการด าเนิ น งาน ตรวจสอบดู ว่าได้ผ ลตรงตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ ห รือไม่เ พียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดาเนินการได้ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบและกาหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและเกิ ด ความชั ด เจนที่ จ ะท าให้ ท ราบถึ ง จุ ด แข็ ง ( strengths) จุ ด อ่ อ น
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 25612564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่ อนาไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตาบล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิง
คุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการ
ดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบ
ปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่ นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่น
เพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิด
ประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก

ค้ น พบเพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการติ ด ตามและประเมิ น ผลซึ่ ง ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื่อ เป็น ข้อ มูล สาหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบล..../ชุมชน.....หรือสังคม
ส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อ ติด ตามและประเมิน ผลการด าเนิน งานตามตั ว ชี้ วัด ร้อ ยละความส าเร็จ ของปฏิบั ติง านตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ดาเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1)สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 3 คน
2)ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
3)ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
4)หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ต้อง
ดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้
1.ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีโดยการกาหนด
กรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ดาเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กาหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3.รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อ
ดาเนินการต่อไป
2.การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้กาหนดการแบ่ง
ขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มี
การกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากาหนดไว้แล้วมีความ
ชัดเจนเพีย งใด ใครเป็น ผู้รับผิ ด ชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ ใช้ผลการนาผลไปใช้
ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตาม
ผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มากาหนดเป็นวัตถุประสงค์และ
ขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์
แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กาหนดไว้
ซึ่งสิ่งสาคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มี
คุณภาพเพีย งใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริ มาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่าตามที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่
กาหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็น

ต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์
(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กาหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีห ลายลั กษณะก็ได้ตามความ
เหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่ง
ประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนาเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในสานัก กอง ฝุายต่าง ๆ
ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอ
รายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
3.การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล
ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผู้บริหารท้องถิ่น
รายงาน

สภาท้องถิ่น
เสนอ

ผล
เสนอ

เมษายน/ตุลาคม
ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอ

ป ระ ก า ศผล ก า รติ ดตา มแ ละ ป ระ เมิ นผ ล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบล../อปท. ...ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ผู้บริหารท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ
และเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลอง
ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้ บริหาร
ท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กาหนด
1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือ
ผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กาหนดทรัพยากรสาหรับการดาเนินการติดตามและประเมินผล
ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน
1.4 ความก้ าวหน้ า (Progress) กรอบของความก้ าวหน้ าแผนงาน โครงการต่า ง ๆ จะวัด จาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่
ผ่านมา
1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
1.6 ประสิ ท ธิผ ล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิ ทธิภ าพทาให้ เกิด ผลลั พ ธ์และผลผลิ ต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
กาหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจาเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบลและอาจรวมถึงอาเภอ....
และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดระเบียบ วิธีใน
การติดตามและประเมินผล ดังนี้
2.1ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบ
ใหญ่ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
2.2วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเปูาหมาย
เพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การสารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทาไว้แล้ว หรือ
อาจเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลต้ อ งจดบั น ทึ ก ( record) สั ง เกต(observe) หรื อ วั ด
(measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดย
วิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
3. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลดังนี้
3.1การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล เพื่อดู
ระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือ
ใดในการทดสอบและการวัด นั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัด
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอลฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นหนองตะกูหมู่ที่ 7(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)
โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจาปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น
3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการ
ยื น ยั น ว่า ผู้ มีส่ ว นเกี่ย วข้อง ผู้ ได้รั บ ผลกระทบมี ความเกี่ ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่ว ไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal
interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์
แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน
3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝูาดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีการ
บั น ทึ ก การสั ง เกต แนวทางในการสั ง เกต และก าหนดการด าเนิ น การสั ง เกต (1) การสั ง เกตแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชา

ชนในหมู่ บ้ า นหรื อ ตั ว บุ ค คล ชุ ม ชนมี กิ จ กรรมร่ ว มกั น (2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant
observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct observation) เป็ นการสั ง เกต บั นทึ กลั ก ษณะทางกายภาพ
โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ
ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบล.../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสารวจ และทิศทางการสารวจไว้
เป็นหลักฐาน
3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ค่าเปูาหมายกล
ยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สาคัญคือ การนาไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดาเนินโครงการ
รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้
1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินการตาม
โครงการซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสี ย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดาเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทาให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ
และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบโครงการ
มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับสภาพความเป็นจริงและตามอานาจหน้าที่นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ สาหรับการปรับปรุงแก้ไข
และปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ
มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกิดความสาเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตาบล..../องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ž

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
------------------------------------------------------------1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดาเนินการเสร็จ เป็นกระบวนการที่สาคัญของการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานของโครงการว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้อย่างไร ตลอดจน
เพื่อให้ทราบถึงผลลัพธ์และความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการดาเนินโครงการตามแผนงานต่างๆ ข้อปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดขึ้น ภายหลั งโครงการแล้ ว เสร็ จ และควรได้รับการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข รวมถึงข้อมูล อื่นๆ ที่อาจเป็ น
ประโยชน์และสามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจสาหรับการวางแผนในอนาคต เพื่อให้การใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ระเบียบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบั วแก้ว จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ห้วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 แนวทางพัฒนาด้านคมนาคม ( ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้า )
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
 โครงการเสริมสร้างถนนลูกรัง
 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง,ถนนดิน
 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
 โครงการก่อสร้างร่องระบายน้า
 โครงการสร้างสะพาน/บล็อกคอนเวิดท์
 โครงการก่อสร้างฝายเก็บกักน้า
 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
1.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้า ( ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง ซ่อมแซม และบารุงรักษาแหล่งน้า )
 โครงการขุดลอกหนองน้า ห้วย หนอง คลอง สระน้า
 โครงการขุดคลองส่งน้า
 โครงการขุดเจาะน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคันดิน ห้วย หนอง สระ
 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้าสาธารณะ

1.3 แนวทางพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า
 โครงการขยายเขตไฟฟูา
 โครงการติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง
 โครงการขยายเขตไฟฟูาเพื่อการเกษตร
 โครงการก่อสร้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว
1.4 แนวทางพัฒนาด้านระบบประปา
 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน
 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
 โครงการระบบประปาเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 แนวทางพัฒนาส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดีและข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 ส่งเสริมการผลิตข้าวพันธุ์ดี
 จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว
 อบรมเกี่ยวกับการปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว
 ส่งเสริมการปลูกข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ
 ส่งเสริมการรวมกลุ่มกลุ่มเกษตรกรผู้ทานา
2.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
 ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
 จัดหาอบรมให้แก่ผู้มีรายได้น้อย
 ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ
 โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพไร่นาสวนผสม
จัดหาวัคซีน โค-กระบือ 16 หมู่บ้าน
 จัดหาเมล็ดพันธุ์พืช
 ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไม้ผล ไร่นาสวนผสม
 โครงการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดสารพิษ
 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเลี้ยงสัตว์
 อบรมการผลิตและสะสมอาหารสัตว์
 สนับสนุนการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 สนับสนุนส่งเสริมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่
ตามแนวพระราชดาริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
 สนับสนุนกลุ่มโรงสีชุมชนเพื่อผลผลิต
เพิ่มศักยภาพศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาบล

 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
 ส่งเสริมการทาปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดในครัวเรือน
 ส่งเสริมการใช้แก็สชีวภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.1 แนวทางพัฒนาด้านระบบการเรียนรู้และการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ
 วัสดุสื่อการเรียนการสอน
 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ
 จัดซื้อวัสดุ /ครุภัณฑ์ ทางการศึกษาสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 สนับสนุนอาหาร (เสริมนม ) สาหรับเด็กนักเรียน
 สนับสนุนอาหารกลางวัน สาหรับเด็กนักเรียน
 ปรับปรุงสนามเด็กเล่น
 อบรมพัฒนาความรู้ ทักษะผู้ดูแลเด็ก
 โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่
 รับประทานอาหารสาหรับเด็กปฐมวัย
 จ้างงานนักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 การจัดแข่งขันกีฬาตาบลประจาปี อบต.หนองบัวแก้ว ต้านยาเสพติด
 จัดแข่งขันกีฬาภายใน/ระหว่างโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 ร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ร่วมต้านยาเสพติด
 จัดหาอุปกรณ์กีฬา
3.2 แนวทางพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
 จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
 จัดงานวัฒนธรรมประเพณีประจาปีของหมู่บ้าน
 จัดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ
 โครงการเสริมสร้างจริยธรรมในชุมชน
 โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ลูกหลาน
3.3 แนวทางพัฒนาด้านการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
 โครงการเสียงตามสาย
 ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตาบล/จัดทาห้องสารสนเทศ
 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ "ฉันรักไอที"
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

4.1 แนวทางพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
 ส่งเสริมการออกกาลังกาย ผู้มีอายุ 6 - 60 ปี
 หมู่บ้านสะอาด
 จัดซื้อเวชภัณฑ์สามัญประจาบ้าน
 เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยกู้ภัย กู้ชีพตาบลหนองบัวแก้ว
 พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ
 โครงการกองทุนระบบประกันสุขภาพ
 ส่งเสริมทันตสุขภาพ
 พัฒนาศักยภาพ อสม.
4.2 แนวทางพัฒนาด้านการป้องกันและควบคุมโรค
 จัดซื้อน้ายาเคมีภัณฑ์พ่นกาจัดยุงลาย / และทรายอะเบท
 จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน
 รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์
 ปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและแมว
 คัดกรองสุขภาพด้วย อสม.
 ควบคุมปูองกันโรคติดต่อ
 จัดอบรมอาสาสมัครพ่นยุงลายประจาหมู่บ้าน
4.3 แนวทางพัฒนาด้านการบาบัด จัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูล
 รณรงค์คัดแยกขยะและจัดตั้งธนาคารขยะ
 จัดซื้อรถเก็บขยะ
 จัดซื้อถังขยะ
 จัดหาสถานที่บาบัดขยะ จัดเก็บขยะรวมของชุมชน
 โครงการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนโดยการนาขยะมา รีไซเคิล
4.4 แนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 เพิ่มพื้นที่ปุาสาธารณะ
 ล้อมรั้วที่สาธารณะ/จัดทาแนวเขตที่สาธารณะ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคนและสังคม
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 สนับสนุนกิจการสภาเด็กและเยาวชนตาบลหนองบัวแก้ว
 จัดอบรมผู้นาเยาวชนต้านยาเสพติดและวินัยจราจร
 ครอบครัวตัวอย่าง
 จัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ)

 จัดทา/ปรับปรุงแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
 จัดงานมหกรรมสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)
 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน(กชช.2ค.)
 จัดงานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี
 สนับสนุนอาสาสมัครพัฒนาชุมชน(อช.) / (ผู้นา อช.)
 ส่งเสริมการดาเนินงานระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช)
 เพิ่มสมรรถนะคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตาบล
 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
 ศูนย์ประสานงานต่อสู้เอาชนะยาเสพติด (ศตส)
 สัจจะออมทรัพย์วันละบาท
 ส่งเสริมการดาเนินงานชุมชน(ศอตช.)
5.2 แนวทางพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 จัดฝึกอบรม /ฝึกทบทวน อปพร.
 ตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์
 ช่วยเหลือบรรเทาภัยหนาว
 ติดตั้งเครื่องหมายจราจร
 จัดซื้ออุปกรณ์จราจร
 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ
5.3 แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
 จัดงานวันผู้สูงอายุ
 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 ส่งเสริมการจัดเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์
 สร้าง/ซ่อมแซม บ้านผู้ยากไร้ในตาบล
 กองทุนสวัสดิการตาบล/หมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
6.1 แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง
 อบรม / เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเมืองการปกครอง,การเลือกตั้ง
 ส่งเสริมการประชาคมหมู่บ้าน
 จัด อบต.พบประชาชน
 พัฒนากิจการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหาร การจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ
 งบพัฒนาบุคลากร เงินเดือน ค่าตอบแทน/สวัสดิการ

 กองทุนประกันสังคม
 บาเหน็จบานาญ
 พัฒนาระบบภาษี
 ก่อสร้างบ้านพักพนักงานส่วนตาบล
 ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
 จัดหาครุภัณฑ์ /วัสดุอุปกรณ์การทางาน
 ก่อสร้างอาคารที่ทาการ อบต. /ลานจอดรถ/โรงฝึกงาน/โรงอาหาร
 ก่อสร้าง ต่อเติมห้องจัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ อบต.
 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้า – ออก อบต. หลังใหม่
 จัดพิมพ์วารสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของ อบต.
 จัดทาปูายประชาสัมพันธ์
 จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ อบต.
 บารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินของ อบต.
 สินไหมทดแทน
 ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ ของ อบต.
 พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบล
 สาธารณูปโภค ค่าน้า/ค่าไฟฟูา/ค่าไปรษณีย์/ค่าบริการโทรคมนาคม
๑.๓ ผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ...2561........ ( ผ. 01 ,ผ. 02)
จานวนโครงการ จานวนโครงการ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ที่เสร็จ
ที่อยู่ระหว่าง
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
ยุทธศาสตร์
ดาเนินการ
ที่ยังไม่ได้
ที่มีการ
ที่มีการ
ทั้งหมด
ดาเนินการ
ยกเลิก
เพิ่มเติม
จา ร้อยละ จา ร้อยละ จา ร้อยละ จา ร้อย จา ร้อย จา ร้อยละ
นวน
นวน
นวน
นวน ละ นวน ละ นวน
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 4.05%
22.97 57 77.03 74 100%
และสาธารณูปโภค
%
%
2.ด้านเศรษฐกิจ
18 100% 18 100%
3.ด้านการศึกษา ศาสนา 4 21.05% 15 78.95 19 100%
และวัฒนธรรม ประเพณี
%
และภูมปัญญาท้องถิ่น
4.ด้านสาธารณสุขและ
22 100% 22 100%
สิ่งแวดล้อม

5.ด้านการพัฒนาคนและ
สังคม
6.ด้านการเมืองและการ
บริหาร
รวม

4

16.67%

-

-

1

3.85%

-

-

20

83.33
%
25 96.15
%
157 85.79
%

26 14.21% %
การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 ( ผ.01 , ผ. 02)
ยุทธศาสตร์
งบปกติ
จานวนเงิน
ร้อยละ

-

-

-

-

24

100%

-

-

-

-

26

100%

-

-

-

-

183 100%

เงินสะสม
จานวน ร้อยละ
เงิน
-

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
515,000
1.65%
2.ด้านเศรษฐกิจ
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
229,610
0.74%
ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น
4.ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.ด้านการพัฒนาคนและสังคม
175,840
0.56%
6.ด้านการเมืองและการบริหาร
25,000
0.08%
รวม
945,450
3.03%
ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี 2560 ดาเนินการในปีงบประมาณ 2561
ผลการดาเนินงาน
โครงการ
ดาเนินการ
อยู่ใน
ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว
ระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
/
ระหว่างสายบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 6 – บ้าน
หนองสองห้อง หมู่ที่ 7 – บ้านหนองคู หมู่ที่ 8
2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
/
บ้านหนองแสง หมู่ที่ 4 ถึง บ้านหนองทุ่มยาว หมู่ที่
12
รวม

รวม
จานวนเงิน ร้อยละ
515,000
229,610

1.65%
0.74%

175,840
25,000
945,450

0.56%
0.08%
3.03%

( ผ.03, ผ.05)
งบประมาณ
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่
เบิกจ่ายไป
1,703,700 934,900

3,110,500

1,879,000

4,814,200

2,813,900

1.5 ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงาน
1.ขาดบุคากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน………………………………………………………….……
2.จานวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดาเนินงาน.................................................................................
3.ประชาชนบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ..................................................................................................
4.ประชาชนขาดความเชื่อถือในการทางานของ อบต............................................................................
............................................................................................................................. ...................................
2. แนวทางการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองบัว แก้ว ได้
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้
 หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน
๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่ อง ซักซ้อมแนวทางการจั ดทาและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทาและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อ งแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
ประเด็น
พิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/
การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
20
(3)

20
3

(2)

2

จานวนประชากรและช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด
ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วม
แก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหา
สาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

(2)

1

(2)

2

(2)

2

(2)

2

(2)

1

(2)

1

(3)

3

15
(2)

2

(1)

1

ประเด็นพิจารณา
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(2)
2
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(2)
2
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่
ทั่วไป เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ
(2)
1
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์
ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(2)
2
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss
(จุดอ่อน) O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat
(อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
(2)
2
เชิงพื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
(1)
1
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560
เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ
(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
(1)
1
2557-2560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ประเด็น
พิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

3.5 กลยุทธ์

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand
4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์
คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ
Thailand 4.0

65
(10)

8

(10)

8

(10)

8

รายละเอียดหลักเกณฑ์
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

3.6 เปูาประสงค์
ของแต่ละ
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ประเด็นกลยุทธ์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
3.7 จุดยืนทาง
นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์

คะแน คะแน
นเต็ม นที่ได้
(5)
5

(5)

4

(5)

4

(5)

4

ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน

(5)

4

(5)

4

(5)

4

3.10 ผลผลิต/
โครงการ
รวมคะแนน
100
84
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้กาหนดกรอบและ
แนวทางในการติดตามและประเมินผลดังนี้
กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy)
ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล(effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต
(outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มี
รายละเอียดดังนี้
(๑)กรอบเวลา (time & timeframe) การดาเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลากาหนดเอาไว้ในแผนการ
ดาเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดาเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่
(๒)ความสอดคล้อง (relevance) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพั ฒ นาจั ง หวั ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด แผนพั ฒ นาอ าเภอ
แผนพัฒนาตาบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) วิสัยทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน

(๓)ความพอเพีย ง (adequacy)การบรรจุ โ ครงการในแผนพั ฒ นาเป็ นโครงการที่ มีค วามจ าเป็น ต่ อ
ประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่ของ
ท้องถิ่น โดยคานึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น
(๔) ความก้าวหน้า (Progress) พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา
๑)ด้ า นการจั ด การศึ กษา พัฒ นาด้ านการจัดการศึกษาในระดั บก่ อนประถมศึก ษาและขยายการจั ด
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข มี
สุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มี
พื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ปลอดมลพิษ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็น
เมืองน่าอยู่ โดยจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๔) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษา
ความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย รวมทั้งมีระบบปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
๕) ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้
ประชาชนมีงานทา มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองกะทู้ให้โดดเด่นคงอยู่ พร้อมทั้ง
อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทานุบารุงศาสนา สร้างพิพิธภัณฑ์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า
(๖) ด้านการเมืองการบริหาร พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสั่ง
การ มุ่งเน้ นให้ประชาชนเข้ามามีส่ วนร่ วมในทุกกระบวนการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น รวมทั้งพัฒนาและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่
๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดาเนินการว่าสามารถดาเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดาเนินโครงการ
สามารถแก้ไขปัญหาของชุ มชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบารุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่
๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชน
ประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่
๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดาเนิน
โครงการขององค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึง
ผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
สังคม สภาพแวดล้ อม สิ่งแวดล้ อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผ ลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร
ประเมินผลกระบวนการการดาเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้องหรือไม่

๑. การวิ เ คราะห์ส ภาพแวดล้ อมของท้ อ งถิ่น คณะกรรมการติด ตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นา
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้ง
ตาบล อาเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนั้นมีห มู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่ วนใหญ่อยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลและเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่
เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายใน ดังนี้
(๑)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดาเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม
สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดาเนินการ
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
(๒)การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา
และหลี ก เลี่ ย งอุ ป สรรคที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ได้ ซึ่ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยก า หนดให้ มี ก ารวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน สามารถทาได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (valuechain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์
ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน
๒. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๔) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม
- ดาเนินการตรวจสอบในระหว่างการดาเนินโครงการพัฒนาและกิจ กรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
- สรุปผลการดาเนินโครงการในแผนพัฒนา
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
- เปรียบเทียบผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน
- เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล
-ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาซึ่ง
ต้องกาหนดวิธีการติดตามและประเมิน กาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่
สาคัญ ๒ ประการ ดังนี้
๒.๔ กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์กระกอบ ๕ ประการ ดังนี้
(๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมิน

ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders)
ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ
(๒) ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที่ ๓ ข้างต้น)
(๓) ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการต้องดาเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยสามารถติดตาม
เป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้ ดังนี้
รายไตรมาส
(๑) ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม – ธันวาคม)
(๒) ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม)
(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เดือน เมษายน – มิถุนายน)
(๔) ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม – กันยายน)
ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน ตุลาคม – มีนาคม
(๒) เดือน เมษายน – กันยายน
(๔) เครื่องมือ อันได้แก่
เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสาหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล
แผนพัฒนาที่ได้กาหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูล
เชิงคุณภาพ มีค วามจ าเป็ น และส าคัญในการนามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ ได้รับจากแผนพัฒ นา เป็ น
แบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสาหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง
ของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนาไป
วิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
(๕) กรรมวิธี อันได้แก่
เป็ นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดยดาเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ แผนพัฒนา แผนการดาเนินการ ข้อ บัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดาเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริง
หรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อ
ตรวจดูว่าดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
(data analysis)

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผล
(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล
ดาเนิ น การออกแบบการติดตามประเมิน ผล เริ่มจากการเก็บ รวบรวมข้อมู ล การนาข้อมู ล มา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดาเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ นามาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา
(๒) วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
โดยดาเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี แผนการดาเนินการ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดาเนินโครงการ
จากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่
๑.เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
สิ่งที่จะทาให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการ
ติดตามประเมิน ผลตามที่กล่ าวไปแล้ ว ในระเบียบวิธีก ารติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล ดังนี้
๑. การประเมินผลในเชิงปริมาณ
(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่ อ ง แนวทางและหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
แบบที่ ๑ แบบการกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)
๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดาเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตาบลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองกะทู้ใน
แต่ละยุทธศาสตร์
แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองกะทู้ (ให้หน่วยงานภายนอกดาเนินการ)
2.5 การติดตามประเมินผลรายโครงการ
กาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทางาน กาหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้
ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .......องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ……………………
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน.........................(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยาย ๒๕๖๒)…...........
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ........๒๕๖๒..........................
๓. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ผ .๐๑ , ผ. ๐๒)
จานวนโครงการ
จานวนโครงการที่
จานวน
จานวน
ยุทธศาสตร์
ปรากฏอยู่ในแผน
โครงการ
โครงการที่
(ผ .๐๑ ,ผ. ๐๒)
ที่ได้ปฏิบัติ อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
๗๔
๒๔
สาธารณูปโภค
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๑๘
๑
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๙
๗
ประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๒๒
๙
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
๒๔
๘
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๒๖
๙
รวม
๑๘๓
๕๘

แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
คาชี้แจง: แบบที่ 3/2 เป็นแบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกาหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยให้ผู้ตอบ
แบบประเมินฯ ทาเครื่องหมาย (/) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20 - 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (ระบุ ) ............................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด โดยให้ใส่เครื่องหมาย (/)
ในช่องที่เห็นว่าเหมาะสม
ความพึงพอใจ
พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น
8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมส่วนยุทธศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยให้ผู้ตอบแบบประเมินฯ ทาเครื่องหมาย (/) หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามความ
คิดเห็นของท่าน
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) ต่ากว่า 20 ปี
( ) 20 - 30 ปี
( ) 31 – 40 ปี
( ) 41 – 50 ปี
( ) 51 – 60 ปี
( ) มากกว่า 60 ปี
3. การศึกษา ( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( ) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
( ) ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
( ) อื่นๆ
4. อาชีพหลัก ( ) รับราชการ
( ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ
( ) ค้าขายธุรกิจส่วนตัว
( ) รับจ้าง
( ) นักเรียนนักศึกษา
( ) เกษตรกร
( ) อื่นๆ (ระบุ ) ............................................................................
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านโดยให้
คะแนนเต็ม 10 ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด โดยให้กรอกตัวเลขตามความ
เหมาะสม
ความพึงพอใจ
คะแนน (10 คะแนน)
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมินองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วได้กาหนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นรายไตรมาส ดังนี้
(1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) (4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
โดยจะดาเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อ
ประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วให้รายงานครั้งที่ 1 ภายในเดือนเมษายน
และครั้งที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวแก้ว มีศักยภาพที่จะสามารถดาเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือ

โครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอาเภอ เพื่อที่จะนามาจัดทาเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามผลและประเมินผล
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
แบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา
คะแนน
คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐
๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๑๕
๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๖๕
๕๘
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐)
๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(๑๐)
๑๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
(๑๐)
๑๐
๓.๔ วิสัยทัศน์
(๕)
๔
๓.๕ กลยุทธ์
(๕)
๔
๓.๖ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
(๕)
๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
(๕)
๔
๓.๘ แผนงาน
(๕)
๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
(๕)
๕
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ
(๕)
๔
รวม
๑๐๐
๙๐

การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
ประเด็นพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
20
20
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
(3)
3
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้าน
การเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ
(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
(2)
2
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
จานวนประชากรและช่วงอายุและจานวนประชากร ฯลฯ
(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข
(2)
1
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม
(2)
2
ขนส่ง การไฟฟูา การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง
(2)
2
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
(2)
2
ศาสนา ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้า ปุาไม้ ภูเขา
(2)
1
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
(2)
1
ท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
(3)
3
ดาเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาสาหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
15
(1) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
(2)
2
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
(1)
1
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์
(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา
(2)
2
สภาวการณ์และ
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
ศักยภาพ
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น
ต้น
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน
(2)
2
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ
และกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป
เป็นต้น
(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
(2)
1
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(2)
2
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานได้แก่
S-Strength (จุดแข็ง) W-Weaknrss (จุดอ่อน)
O-Opportonity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)
(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิง
(2)
2
พื้นที่ มีการนาเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือ
สมมุติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกาหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
(8) สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการ
(1)
1
เบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น
สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย

งบประมาณ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ

3. ยุทธศาสตร์
3.1 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ประเด็น
พิจารณา
3. ยุทธศาสตร์
(ต่อ)
3.4 วิสัยทัศน์

(9) ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25572560 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สาคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยง
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช.
และนโยบายรัฐบาลหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และ
Thailand 4.0

(1)

1

65
(10)

8

(10)

8

(10)

8

รายละเอียดหลักเกณฑ์

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์
กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 กลยุทธ์
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทาตามอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดาเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
3.6 เปูาประสงค์ เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ
ของแต่ละ
กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

คะแน คะแน
นเต็ม นที่ได้
(5)
5

(5)

4

(5)

4

ประเด็นกลยุทธ์
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning)
3.8 แผนงาน

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
(5)
4
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นาไปสู่ผลสาเร็จทางยุทธศาสตร์
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กาหนดจุดมุ่งหมายใน
(5)
4
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย
กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นาไปสู่การจัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี้ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว
3.9 ความ
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นาไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
(5)
4
เชื่อมโยงของ
จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจแลละสังคมแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ใน
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
ภาพรวม
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.10 ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ (5)
4
โครงการ
อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนาไปสู่การจัดทาโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน
รวมคะแนน
100
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หมายเหตุ: 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถามฯ ที่
เกี่ยวข้อง
1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนาประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์
ไปเป็นกรอบในการจัดทาแนวทาง วิธีการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจาปีได้

1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล (แผนที่ประกอบ)
ความเป็นมาของตาบลหนองบัวแก้ว และ อบต.หนองบัวแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้แยกจากตาบล
เมืองเตา ตั้งแต่ปี 2508 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 51 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนา
พุทธ และองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ตั้งเลขที่ 108 หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย ตาบลหนองบัว
แก้ว อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2540
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ทางทิศทางตะวันออกของที่ว่าการอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ห่าง
จากจังหวัดมหาสารคาม 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นระยะทาง
12
กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 27.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ (17,187 ไร่)
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลภารแอ่น อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลราษฎร์พัฒนา และ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต อาเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลเวียงชัย อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
คาขวัญตาบลหนองบัวแก้ว
ศิลปาชีพนาพระทัย
งามดอกไม้ประดิษฐ์
เศรษฐกิจการเลียงกบ
มีครบข้าวปลอดสาร
แผนที่ตาบลหนองบัวแก้ว
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ทั้งหมด 17,187 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่
ดอนมีความลาดเทเล็กน้อยและมีปุาละเมาะสลับกับทุ่งนาส่วนใหญ่เป็นทุ่งนา อยู่ในเขตทุง่ กุลาร้องไห้
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ (มี ๓ ฤดูกาล)
๑.ฤดูร้อน ลักษณะภูมิอากาศร้อนจัด อบอ้าว แห้งแล้ง บ่อน้าแห้งขอด
(ช่วงฤดูกาล มีนาคม-มิถุนายน)
๒.ฤดูฝน มีปริมาณน้าฝนน้อย ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ไม่เพียงพอต่อการทาเกษตร
(ช่วงฤดูกาล พฤษภาคม-ตุลาคม)
๓.ฤดูหนาว ลักษณะภูมิอากาศค่อนข้างเย็นอากาศแห้งแล้งและมีลมแรง
(ช่วงฤดูกาล พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ปีถัดไป)
1.๔ ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดินของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียวและสภาพ
ดินเค็มน้อย เป็นกรด-ด่าง ในบางพื้นที่ หากมีการใช้ประโยชน์ดินอย่างไม่เหมาะสม เกลือจากน้าใต้ดินมีโอกาสที่
จะแพร่กระจายทาให้ดินแปรสภาพไปเป็นดินเค็มปานกลาง หรือ เป็นดินเค็มมาก
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
1.ลาห้วย 1.ลาห้วยแสง หมู่ที่ ๔,๒ ๒.ห้วยลาเตา ไหลผ่าน หมู่ที่ 13,10,9,15,5,16,6 2.หนองน้า
สาธารณะ 1. ม.๓ หนองส้มโฮง ,ม.๔ หนองหน้าฝาย,หนองสิม,หนองบ้าน,หนองหนาว ม.๕ หนองเครือซูด ม.๖
หนองบัว ม.๗ หนองใหญ่ ,หนองน้อย ม.๘ หนองคู ,หนองฝาย,หนองหิน
ม.๙ หนองม่วง ,หนองเหม็น,หนองแปน,หนองสิม ,ม.๑๐ หนองสระทุ่ง, หนองสระบก, ม.๑๒ หนองขี้เหล็ก ม.
๑๓ หนองสระใหม่
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- บ่อน้าตื้น
(หนองทุ่มยาว ม.๑๒) , หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวแก้ว
จานวน ๑ แห่ง
- ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,หมู่ที่ ๔-๑๑ หมู่ที่ ๑๕,๑๖
จานวน 14 แห่ง
- บ่อบาดาล
จานวน ๑๖ หมู่บ้าน
- ฝาย หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๔ (๒ แห่ง) หมู่ที่ ๖ (๒ แห่ง) , หมู่ที่ ๑๓ ,หมู่ที่ ๑๖ จานวน ๗ แห่ง
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ทรัพยากรของไม้และปุาไม้ ลักษณะเป็นไม้ยืนต้นทั่วไป ลักษณะเป็นปุาละเมาะไม่มีเขตพื้นที่ปุาไม้สงวน
๒.ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง มีเขตปกครองจานวน
1๖ หมู่บ้าน มีจานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่บ้านละ 2 คน รวม ๓๒ คน
หมู่ที่ 1 บ้านสระสี่เหลี่ยม
หมู่ที่ 9 บ้านดอนหลี่
หมู่ที่ 2 บ้านเก่าน้อย
หมู่ที่ 10 บ้านโนนสูง

หมู่ที่ 3 บ้านสระแคนใต้
หมู่ที่ 11 บ้านปุาชาด
หมู่ที่ 4 บ้านหนองแสง
หมู่ที่ 12 บ้านหนองทุ่มยาว
หมูที่ 5 บ้านหนองบัวแก้ว
หมู่ที่ 13 บ้านโนนลาเตา
หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย
หมู่ที่ 14 บ้านโนนเพ็กพัฒนา
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง
หมู่ที่ 15 บ้านดอนกลาง
หมู่ที่ 8 บ้านหนองคู
หมู่ที่ 16 บ้านหนองบัวแก้ว
๒.๒ การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วได้แบ่งเขตการเลือกตั้งตามคาสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด
มหาสารคาม ดังนี้
- การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลแบ่งเป็น 1๖ เขต 1๖ หน่วยเลือกตั้ง
- การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล แบ่งเป็น 1 เขต 1๖ หน่วยเลือกตั้ง
ข้อมูลสมาชิก อบต.
ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิก อบต.
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา
สูงกว่า
จานวนสมาชิก ประถมศึกษา ตอนต้น
ตอนปลาย หรือเทียบเท่า ปริญญาตรี ปริญญาตรี
ชาย 25 คน
19
2
3
1
หญิง 7 คน
5
1
รวม 32 คน
24
2
4
1
โครงสร้างคณะผู้บริหาร

นายกองค์ การบริหารส่ วนตาบล

เลขานุการ นายก อบต.

รองนายก อบต.

รองนายก อบต.

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ระดับการศึกษา
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
ป.ตรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวนคณะผู้บริหาร 4 คน และสมาชิก อบต. จานวน 32 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่งผู้บริหาร/สมาชิก
เขตเลือกตั้ง(หมู่ที่ )
1
นายสุรัตน์ เสียมไธสง
นายก อบต.
2
นายสิงห์ พลคามาก
รอง นายก อบต.
3
นายแสวง บุตรราช
รอง นายก อบต.
4
นายสมาน มาฤทธิ์
เลขานุการ นายก อบต.
5
นายสุรัตน์ จันทร์สระบัว
ประธานสภาฯ
4
6
นายสาเริง แก้วอ่อนตา
รองประธานสภาฯ
9
7
นายสมทบ หงส์พิลา
เลขานุการสภาฯ
16
8
นางอุทร ชาธงชัย
ส.อบต.
1
9
นายร่วม ทองแช่ม
ส.อบต.
1 (เสียชีวิต)
10
นางทองสุข พลอามาตย์
ส.อบต.
2
11
นายอุดม อาภรแก้ว
ส.อบต.
2
12
นายสมพงษ์ ประกอบ
ส.อบต.
3
13
นายเกรียง ธรรมมิภักดิ์
ส.อบต.
3
14
นายน้อย แสงตา
ส.อบต.
4
15
นายศุภชัย ชาชานาญ
ส.อบต.
5(ลาออก)
16
นายสมัย แก้วใส
ส.อบต.
5
17
นางมลิวรรณ บุตรศรี
ส.อบต.
6
18
นายสมพงษ์ แข็งแรง
ส.อบต.
6
19
นางคากอง มาบิดา
ส.อบต.
7
20
นายบุญเหรียญ ปริพล
ส.อบต.
7
21
นายอรัญ ธรรมสุนา
ส.อบต.
8
22
นางหวัน จันทะโยธา
ส.อบต.
8
23
นางจันทร์เพ็ญ บุญอุดม
ส.อบต.
9
24
นายณรงค์ แก้วสวดดง
ส.อบต.
10(เสียชีวิต)
25
นายประเสริฐ พูลวงษ์
ส.อบต.
10
26

นายสงกราน พิมพ์ดี

ส.อบต.

11

หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

27
นายวัชรินทร์ พิมพ์ภักดี
ส.อบต.
11
28
นายบุดดี มะเมีย
ส.อบต.
12
29
นายอุทัย ทุมจีน
ส.อบต.
12
30
นายคาสาย ปริพล
ส.อบต.
13
31
นายสุทธิชัย พันนาสี
ส.อบต.
13 (เสียชีวติ )
32
นายสนอง ภักดีแดง
ส.อบต.
14
33
นายไสว ภาระจ่า
ส.อบต.
14
34
นายบุญตา สว่างจิตร
ส.อบต.
15
35
นางสุข ทองสุข
ส.อบต.
15
36
นายคาพันธ์ แก้วอาจ
ส.อบต.
16
๓.ประชากร
๓.๑ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง ๓-๕ ปี และการคาดการณ์ในอนาคต)
จานวนประชากร ( คน )
จานวน
ปี ๒๕๕๙
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๒
ชื่อหมู่บ้าน
ครัว
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
เรือน
บ้านสระสี่เหลี่ยม
90
156
173
329
155
175
330
162
181
343
บ้านเก่าน้อย
117
231
216
447
232
214
446
232
215
447
บ้านสระแคนใต้
77
122
141
263
122
141
263
123
133
256
บ้านหนองแสง
166
344
351
695
342
352
694
333
341
674
บ้านหนองบัวแก้ว 105
177
136
313
183
137
320
182
135
317
บ้านหนองบัวน้อย 133
259
260
519
261
258
519
258
258
516
บ้านหนองสอง
163
349
285
634
345
285
630
346
287
633
ห้อง
97
199
175
374
199
175
374
199
177
376
บ้านหนองคู
121
242
233
475
240
236
476
244
243
487
บ้านดอนหลี่
86
149
168
317
152
171
323
154
173
327
บ้านโนนสูง
122
232
222
454
233
224
457
231
230
461
บ้านปุาชาด
50
104
101
205
104
100
204
106
105
211
บ้านหนองทุ่มยาว
42
79
91
170
78
90
168
75
88
163
บ้านโนนลาเตา
68
111
108
219
114
111
225
114
115
229
บ้านโนนเพ็กพัฒนา
90
211
225
436
212
229
441
209
223
432
บ้านหนองบัวแก้ว
68
118
146
264
117
145
262
122
144
266
รวม
1,594 3,083 3,031 6,114 3,089 3,043 6,132 3,090 3,048 6,138

๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน ๒๕๖๒ แยกตาม
เกณฑ์อายุ ระหว่าง (ปี )

อายุ

ที่
1

ชาย

หญิง

รวม

น้อยกว่า 1 ปี
26
ระหว่าง 1 – 5 ปี
170
ระหว่าง 6 – 9 ปี1
131
ระหว่าง 10 – 14 ปี
205
ระหว่าง 15 – 18 ปี
162
ระหว่าง 19 – 24 ปี
281
ระหว่าง 25 – 30 ปี
271
ระหว่าง 31 – 35 ปี
231
ระหว่าง 36 – 40 ปี
247
ระหว่าง 41 – 45 ปี
304
ระหว่าง 46 – 50 ปี
276
ระหว่าง 51 – 55 ปี
215
ระหว่าง 56 – 60 ปี
183
ระหว่าง 61 – 65 ปี
152
ระหว่าง 66 – 70 ปี
113
ระหว่าง 71 – 75 ปี
65
ระหว่าง 76 – 80 ปี
36
ระหว่าง 81 – 85 ปี
22
ระหว่าง 86 – 90 ปี
6
ระหว่าง 91 – 95 ปี
2
ระหว่าง 96 – 100 ปี
1
มากกว่า 100 ปี
๔.สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา  ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

12
135
130
181
169
257
266
215
254
245
280
231
187
177
119
92
43
33
17
1
-

38
305
261
368
331
538
537
446
501
549
556
446
370
329
232
157
79
55
23
3
-

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัวแก้ว

๑ แห่ง
จานวนเด็กนักเรียน (คน)
(ข้อมูล ณ วันที่10 มิ.ย.256๒)
๑๐๒

หมายเหตุ

 โรงเรียนประถมศึกษา
ที่

ชื่อ โรงเรียน

5

แห่ง
จานวนนักเรียน
ป.3 ป.4
๗
๒
๖
๘
๑๗
๑๐
๘
๑๐
๑๕
๑๓
๔๓
๔๓

อนุบาล ป.1 ป.2
ป.5 ป.6 รวม
1
โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่
๑๔
๗
๔
๔
๔
๔๒
2
โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว
๑๙
๗
๑๓
๑๑
๗
๗๑
3
โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง
๒๑
๑๔
๘
๑๑ ๑๘ ๙๙
4
โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว
๑๘
๑๐
๕
๑๒
๘
๗๑
5
โรงเรียนบ้านเก่าน้อย
๓๒
๑๐ ๒๐
๑๑ ๑๖ ๑๑๗
รวม
๑๐๔ ๔๘ ๕๐
๔๙ ๕๓ ๔๐๐
หมายเหตุ ข้อมูล ณ (ปีงบประมาณ 2562)
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๕ แห่ง
 โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง
 ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒ แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านเก่าน้อย (กองทุนข้าวตาบลหนองบัวแก้ว)
หมู่ที่ ๙ บ้านดอนหลี่ (ศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่)
 โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง - แห่ง
 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 1 แห่ง
(ที่ตั้ง ในโรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง) หมู่ที่ ๘
๔.๒ สาธารณสุข
๑.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล 1 แห่ง ที่ตั้ง หมู่ที่ ๙ บ้านดอนหลี่
๒.จัดงบประมาณเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณสุขพื้นฐานให้กับประชาชน เช่น น้ายาเคมีกาจัด
ยุงลายทรายอะเบทกาจัดลูกน้า จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน เป็นต้น
๓.สบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลให้กับหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
4.3 อาชญากรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
ประชาชน และทาลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วก็ได้ดาเนินการปูองกัน
การเกิดเหตุดังกล่าว จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจหน้าที่และ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้ งจุดตรวจ จุดสกัด
จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจา
คือการทะเลาะวิว าทของกลุ่ มวัย รุ่ น โดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับ
ผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้
ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท

การขอความร่วมมือไปยังผู้นาหมู่บ้าน การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นา อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิด
ความรุนแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย
เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตาม
อานาจหน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
การแก้ไขปัญหา
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตาบล เพื่อให้การมีส่วนร่วมของสังคมต่อท้องถิ่น
- จัดการอบรมเกี่ยวกับสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
- จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวแก้วมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือ
กับทางผู้นา ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจา
การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่ เท่านั้น เช่น
การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็น
เรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด
การดาเนินการแก้ไข
- จัดการอบรมเกี่ยวกับยาเสพติด จัดการอบรมเกี่ยวกับการเข้าเวรยามหมู่บ้าน การรณรงค์
ต่อต้าน ยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเล่นกีฬา เป็นต้น
- จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตาบล เพื่อให้การมีส่วนร่วมของสังคมต่อท้องถิ่น
- จัดการอบรมเกี่ยวกับสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
4.5 การสังคมสงเคราะห์
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วได้ดาเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้
๑ ดาเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทาบัตรผู้พิการ
๔. ตั้งโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทางานช่วงปิดภาคเรียน
๕. ตัง้ โครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง (สัญจรทางบก ทางเดียว)
 ถนนลาดยาง ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 202 สายพยัคฆ ฯ – ยโสธร
จากอาเภอพยัคฆภูมิพิสัย ระยะทางรวม 11 กิโลเมตร มาแยกเข้าทางหลวงชนบท หมายเลข 3015
สายบ้านอีเม้ง – ดงเมืองน้อย

 ถนนลาดยาง สายพยัคฆภูมิพิสัย - บ้านดอนหลี่ ผ่านหมู่ที่ 7 บ้านหนองสองห้อง และถึงแยก
บ้านดอนหลี่ ระยะทางรวม 13 กิโลเมตร
 ถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 16 เต็มพื้นที่บางส่วน
 ถนนลาดยาง สายอีเม้ง - บ้านดงเมืองน้อย ทางหลวงชนบท 3015 ผ่าน อบต. หนองบัวแก้ว
หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่10 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 15 ,หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 16 หมู่ที่ 1
5.2 การไฟฟ้า
- มีไฟฟูาใช้
จานวน 16
หมู่บ้าน
5.3 การประปา
- มีน้าประปาใช้
จานวน 16
หมู่บ้าน
5.4 โทรศัพท์
- โทรศัพท์เคลื่อนที่มีครอบคลุมทุกพื้นที่
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
ไม่มีที่ตั้งสานักงานไปรษณีย์ไปใช้บริการที่ไปรษณีย์อาเภอพยัคฆภูมิพิสัยและใช้บริการรถขนส่ง Kerry
 การสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
 หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
16
แห่ง
6. ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ประชากรมีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญ คือ ข้าวนาปี
6.2 การประมง
เขตพื้นที่ตาบลหนองบัวแก้วเป็นพื้นที่ที่ทาการเกษตร และเลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่รวมทั้งแหล่งน้าจะเป็นแล่งน้าที่
ใช้ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตร จึงไม่มีการประกอบอาชีพทางการประมง
คือ เลี้ยงกบ
6.3 การปศุสัตว์
ในเขตพื้นที่ตาบลหนองบัวแก้ว มีการประกอบอาชีพการปศุสัตว์ ดังนี้
- เลี้ยงโค
- เลี้ยงสุกร
- เลียงเป็ด
- เลี้ยงกระบือ
- เลี้ยงไก่
- เลี้ยงปลา
6.4 การบริการ
ร้านเสริมสวย
จานวน
๒
แห่ง (ม.๔,ม.๑๑)
ร้านซ่อมจักรยานยนต์
จานวน
๒
แห่ง (ม.๔,ม.๑๑)
6.5 การท่องเที่ยว
เขตพื้นที่ตาบลหนองบัวแก้ว ไม่มีสถานที่ทางธรรมชาติ โบราณสถานและโบราณวัตถุ จึงไม่มีแหล่งท่องเที่ยว
6.6 อุตสาหกรรม
เขตพื้นที่ตาบลหนองบัวแก้ว ไม่มีโรงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- โรงสีข้าว
จานวน
๓๘ แห่ง
- ร้านค้า
จานวน
๕๖ แห่ง
- ร้านนวดขนมจีน (ม.4 บ้านหนองแสง)
จานวน
๑
แห่ง
กลุ่มอาชีพ
๑.กลุ่มเลี้ยงกบ หมู่ที่ ๑
๒.กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กองทุนข้าว) หมู่ที่ ๒
๖. กลุ่มทาปุ๋ยอัดเม็ด หมู่ที่ ๖
๓.กลุ่มประดิษฐ์กระเป๋า ,กลุ่มทาขนม หมู่ที่ ๘
๔.กลุ่มทอผ้าไหม หมู่ที่ ๙
๕.กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๔
6.8 แรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มี โรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านหรือชุมชน อบต.หนองบัวแก้วมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ทั้งหมด 16 หมู่บ้าน
จานวนครัวเรือน
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
พ.ศ.2562
มิ.ย.
1.
บ้านสระสี่เหลี่ยม
90
2.
บ้านเก่าน้อย
116
3.
บ้านสระแคนใต้
77
4.
บ้านหนองแสง
166
5.
บ้านหนองบัวแก้ว
105
6.
บ้านหนองบัวน้อย
133
7.
บ้านหนองสองห้อง
163
8.
บ้านหนองคู
97
9.
บ้านดอนหลี่
121
10.
บ้านโนนสูง
86
11.
บ้านปุาชาด
122
12.
บ้านหนองทุ่มยาว
50
13.
บ้านโนนลาเตา
42
14.
บ้านโนนเพ็กพัฒนา
68
15.
บ้านดอนกลาง
90
16.
บ้านหนองบัวแก้ว
68
รวม
1,594
ข้อมูลด้านการเกษตร
ในเขตพื้นที่ อบต.หนองบัวแก้วทั้ง ๑๖ หมู่บ้านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกข้าวหอมมะลิ
ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
1.ลาห้วย
-ลาห้วยแสง หมู่ที่ ๔,๒
-ห้วยลาเตา ไหลผ่าน หมู่ที่ 13,10,9,15,5,16,6
2.หนองน้าสาธารณะ
-ม.๓ หนองส้มโฮง ,
-ม.๔ หนองหน้าฝาย,หนองสิม,หนองบ้าน,หนองหนาว
-ม.๕ หนองเครือซูด
-ม.๖ หนองบัว
-ม.๗ หนองใหญ่ ,หนองน้อย

-ม.๘ หนองคู ,หนองฝาย,หนองหิน
-ม.๙ หนองม่วง ,หนองเหม็น,หนองแปน,หนองสิม
-ม.๑๐ หนองสระทุ่ง, หนองสระบก
-ม.๑๒ หนองขี้เหล็ก
-ม.๑๓ หนองสระใหม่
ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
๑.แหล่งน้ากิน น้าฝนจากธรรมชาติ,น้าถังจากบริษัทผลิตน้าดื่มจาหน่าย
๒.น้าใช้ น้าประปาประจาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.๑ การนับถือศาสนา
- นับถือศาสนาพุทธ (วัดมีจานวน ๑๒
แห่ง)
ประเภท
1.วัด

จานวน
๑๒ แห่ง

ชื่อ
1. วัดบ้านดอนหลี่
2. วัดบ้านหนองบัวน้อย
3. วัดท่าชุมพร(บ้านหนองแสง)
4. วัดบ้านเก่าน้อย
5. วัดบ้านปุาชาด
6. วัดหนองคูธรรมคุณ
7. วัดบ้านหนองบัวแก้ว
8. วัดบ้านสองห้อง
2. สานักสงฆ์
1 แห่ง
9. วัดบ้านสระแคนใต้
(ยังไม่ได้รับ
(วัดปุาบ้านหนองบัวแก้ว ๑๐.วัดบ้านสระสี่เหลี่ยม
ประกาศจัดตั้ง
หมู่ที่ ๑๖ )
๑๑.วัดบ้านโนนสูง
เป็นวัด)
๑๒.วัดบ้านหนองทุ่มยาว
๗.๒ ประเพณีและงานประจาปี
๑.หมู่บ้านจัดประเพณีไทยทั้ง ๑๒ เดือน
๒.งานประจาปี
- บุญบั้งไฟ
(เดือน พ.ค.-มิ.ย. ของทุกปี)
- งาน OTOP
(เดือน ธันวาคมของทุกปี)
๗.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
- การนาไม้ไผ่มาสานเป็นภาชนะ อุปกรณ์ดักปลา,กล่องข้าว,เครื่องจักสาน
- ทอผ้าไหม
- ทอเสื่อกก
- ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น คือ ภาษาอีสาน

สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 9
หมูที่ 6
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 12

๗.4 สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก
- ผ้าไหม
- ข้าวหอมนิล,ข้าวกล้อง,ข้าวหอมมะลิ
-กบ,ลูกอ๊อด
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๑ น้า
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า ลาห้วย
- บึง หนอง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
- บ่อน้าตื้น
- บ่อบาดาล
- ระบบประปาหมู่บ้าน
๘.๒ ป่าไม้
- ปุาไม้สาธารณะลักษณะเป็นปุาละเมาะ
๘.๓ ภูเขา
- ไม่มี
๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
เขตพื้ น ที่ ตาบลหนองบั ว แก้ ว ถื อเป็น พื้น ที่ที่ มีปุ าไม้ น้าในการเกษตรก็ต้ องรอฤดู ฝ น มี แหล่ ง น้าใช้ ใ น
การเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับการเกษตรได้เพิ่มขึ้ น การแก้ไขปัญหา องค์การ
บริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่น
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆ ในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น
สวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯ
๙. อื่นๆ
๙.๑ การแก้ไขปัญหา
๑) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ ชุ ม ชน โดยร่ ว มมื อ กั บ ทุ ก ภาคส่ ว น ไม่ ว่ า จะเป็ น อ าเภอ ต ารวจ
โรงพยาบาล สาธารณสุข ผู้นาชุมชน ร่วมทากิจกรรมต่างๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ไข
๒) อานวยความสะดวก ประสานงาน ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน
๓) ร่วมมือกับอาเภอ เกษตรอาเภอ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้าให้
เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
๔) ร่วมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงเรียน ส่งเสริม รณรงค์ ปูองกัน สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชน ส่งเสริม จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) ส่งเสริม สนับสนุน เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พื้น ที่เ ขตองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบัว แก้ว อยู่ ในความรับผิ ดชอบของสถานีต ารวจภูธ รราษฎร์ เจริ ญ
มวลชนจัดตั้ง
 ลูกเสือชาวบ้าน
1
รุ่น
160
คน
 อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน
1
รุ่น
160
คน จุดเด่น
ของพื้นที่ (ทีเ่ อื้อต่อการพัฒนาตาบล)
 เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ ที่สามารถให้การส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มให้มี
ความพร้อมและเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และฝึกอาชีพแก่บุคคลทั่วไป และอาจจัดให้เป็นสถานที่จาหน่ายสินค้า
พื้นเมืองของตาบล เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้แวะเยี่ยมชมและซื้อสินค้า
 อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ปลูกพันธ์ข้าวหอมมะลิ 105 ที่ขึ้นชื่อว่าหอมที่สุดในโลก ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพทานา และหมู่ที่ 2 บ้านเก่าน้อย เป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีและปลอดสารพิษ จาหน่าย เป็ น
ที่ยอมรับของคนในพื้นที่ตาบลหนองบัวแก้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน พร้อมที่จะส่งเสริม
และให้การสนับสนุน
๑.๓ การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
1. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
1.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์SWOT Analysis/Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑) จุดแข็ง (S : Strength)
 ประชาชน ผู้นาชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน
 มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกเนื่องจากมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒ ถนนลาดยางเชื่อม
ไปกรุงเทพฯ-ยโสธร
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
 มีแหล่งเก็บน้าไว้ใช้เพื่อการเกษตรกรรมหลายแห่ง
 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สาคัญได้แก่ข้าวอ้อยและมันเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
 มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 5โรงเรียนสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
 มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
 มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 ผู้นาชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
 มีระบบประปาเพิ่มขึ้นทาให้มีน้าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี

องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองบัวแก้วมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
 มีวัด ๑๒ แห่ง
องค์การบริหารส่วนตาบลมีระบบเสียงไร้สายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
 ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร
 มีกองทุนในหมู่บ้าน เช่น การออมเงินสัจจะ ธนาคารหมู่บ้าน ฉางข้าวชุมชน ฯลฯ
 มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มทอผ้าไหม กลุ่มกองทุนข้าว
๒) จุดอ่อน (W : Weakness)
 คนในวัยทางานคนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทาต่างจังหวัดและต่างประเทศ
 ราษฎรยากจน ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทาให้ขาดรายได้
 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง
องค์การบริหารส่วนตาบลเป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง จึงมีการบวกราคาค่าขนส่งเข้าไปอีก เช่น น้ามัน
เสื้อผ้า นุ่งห่ม สิ้นค้าในร้านขายของชา ฯลฯ
 ขาดแหล่งเก็บกักน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ
 ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล
 ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่มีโรงงานในพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองบัวแก้วขาดบุคลากรที่มีความชานาญเฉพาะด้าน ประกอบกับเครื่อ งมือไม่
เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจากัด
 ไม่มีตลาดสดที่ดาเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตาบล
 แหล่งเงินทุนต่างๆ อยู่ในตัวอาเภอประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อ
 ที่ดินมีราคาสูงถ้าจะพัฒนาในด้านการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต้องใช้งบประมาณจานวนมาก
๓)โอกาส (O : Opportunity)
 จังหวัดมหาสารคามสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวแก้วที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
 มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดีการปฏิรูป ระบบราชการทาให้พนักงานเกิด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น

๓) ข้อจากัด (T : Threat)
 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองบัวแก้วเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลขนาดกลางมีงบประมาณ
จากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายที่กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาม
กฎหมายอื่นตามภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทาให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน
 การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทาให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้
การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดาเนินการแก้ปัญหาได้ ต้องอาศัยความเสียสละ
ของชุมชนเท่านั้น ซึ่งบางครั้งก็ทาได้ยากมาก
๖) การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)
องค์การบริหารส่วนตาบลตาบลหนองบัวแก้วได้ดาเนินการวิเ คราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยองค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปนี้
๑. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทาแผนพัฒนา
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถจาแนกได้ดังนี้
๑. มีเส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ร้อยละ ๗๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๑๐๐ โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริ มเหล็กทุกสาย ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับงบประมาณน้อยการ
แก้ปัญหาคือ จัดสรรในส่วนที่จาเป็นเร่งด่วน ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความเข้าใจ
กับ ประชาชนในพื้น ที่ และวิธีการที่จ ะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลก็ได้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน
๒. การขยายเขตไฟฟูาปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหา
คือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มี
ความต้องการให้ ติดตั้งไฟฟู าส่ องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่ ส าธารณะ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลจึงไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะทาความ
เข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และวิธีการที่จะดาเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ไ ด้ตั้ง
งบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกัน
แก้ไขปัญหาให้กับชุมชน

๓. การประปา องค์การบริหารส่วนตาบลมีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเอง สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน คิด เป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และมีน้าใช้ตลอดทั้งปี
ปัญหาคือ มีข้อร้องเรียนเรื่องน้าประปาขุ่นบ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของ
น้า และไม่มีแหล่งน้าดิบในการผลิตประปาต้องขอใช้จากพื้นที่อื่นทาให้มีค่าใช้จ่ายมาก ประปาขององค์การ
บริหารส่ว นตาบลยังไม่สามารถที่จะผลิ ตเป็นน้าประปาสาหรับบริโภคได้ ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการ
ดาเนินการ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าสามารถที่จะจัดหาน้าดิบ
สาหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื้นที่ดาเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทั นที การ
พิจารณาโครงการต่างๆ ที่ไม่สามารถดาเนินการได้นั้นองค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้นาบรรจุในแผนพัฒนาสาม
ปีเพื่อที่จะพิจารณาดาเนินการในปีต่อไปเมื่อมีงบประมาณและความจาเป็นก็สามารถดาเนินโครงการได้ต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค
จากการส ารวจข้ อมูล พื้น ฐานพบว่ า ประชากรในพื้นที่มีที่อยู่อาศั ยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจานวนบาง
ครัวเรือน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนตาบลได้มี
โครงการซ่อมแซมบ้านคนจน แต่งบประมาณมีจากั ดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้องค์การบริหารส่วนตาบลก็จะ
ดาเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากองค์การ
บริหารส่วนตาบลมีการดาเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะในชุ ม ชนมี ก ารเกิ ด มลพิ ษ เพี ย งเล็ ก น้ อ ย เพราะในเขตองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลไม่ มี โ รงงาน
อุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้าสาหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้าที่บรรจุในถังหรือขวด แต่หลายครัวเรือน
บริโภคน้าที่ได้จากน้าฝน ทาให้เกิดปัญหาน้าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์
ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน้าฝนหรือการต้มน้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม
๒. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ทาการเกษตร ร้อยละ ๙๕ ทานาปี เช่น ข้าว อ้อย
มันสาปะหลัง ตามลาดับ รายได้ส่วนมากมาจากการทาการเกษตร และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ
๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ร้อยละ 50 มีอาชีพและมีรายได้ถ้าเปรียบเทียบอัตรา
การว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗ ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
มีอัตราที่ต่ากว่ามาก ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย มีห้างร้าน ร้านค้า ทาให้มีรายได้มาจากการค้าขาย ซึ่งภาวะ
เศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่ากว่าคนละ ๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี
หลายครอบครัว ร้อยละ ๗๕ ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่าค่าครองชีพ
สูง มีเงิน แต่ซื้อของได้น้ อยลง บางพื้น ที่ภาวะฝนทิ้งช่ว ง มีพื้นที่ในการทาการเกษตรน้อย การขยายตัว ของ
ประชากรเพิ่มขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม เช่น ปริมาณการปล่อยน้าเสีย
จากครัวเรือนลงสู่ รางระบายน้ามีมากขึ้น การเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนส่งกลิ่นเหม็น เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง
องค์การบริหารส่วนตาบล การแก้ปัญหาคือ องค์ การบริหารส่วนตาบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้ง
ท่อระบายน้าอุดตันเกิดปัญหาแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดโครงการรณรงค์ทาความ
สะอาดท่อและรางระบายน้าในชุมชน

ผลทีได้ปัญหาการระบายน้าลดลง ประชาชนมีจิตสานึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอุดหนุน
กลุ่มอาชีพในชุมชน แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควรเนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้
ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด
๓.การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม
 ด้านแรงงาน
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในช่วงกาลังใช้แรงงานร้อยละ
๙๕ เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ ๗๓.๙๙ ซึ่งสูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ากว่าระดับจังหวัด
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทางานนอกพื้นที่
รวมทั้งแรงงานที่ไปทางานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทางานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโ รงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข
จากการส ารวจข้อ มู ล พื้ น ฐานพบว่ า ประชากรส่ ว นมากมี สุ ข ภาพที่ ดี มีก ารคั ด กรองสุ ข ภาพให้ กั บ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่น กัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์ โรค
ไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่นๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบาง
รายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจาปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตาบลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสาคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับ
หนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
 ด้านการศึกษา
จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปีได้เรียนต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทา ร้อยละ ๙๙ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหา
คือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบล ได้จัดกิจกรรม
ให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่
และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน
 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่
จากการสารวจข้อมู ลพื้นฐานพบว่า ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ) ประชากรในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบลให้ความร่วมมือกันทากิจกรรมสาธารณะต่างๆ ผู้สูงอายุ ผู้พิการได้รับการดูแล ปัญหาคือ
ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น การแก้ปัญหา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและ
รณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา ให้ชุชนเห็นความสาคัญของครอบครัว เช่น การแข่งขันกีฬาชุมชน แอโร
บิคแด๊นส์ งานประเพณี เป็นต้น
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากการสารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปัญหาคือจากข้อมูลที่สารวจพบว่ามีครัวเรือนที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ
อาชญากรรมบ้างเล็กน้อย วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่สามารถดาเนินการได้ตามอานาจ
หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออานวย
ความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจาคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่
จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือน
ให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นา การขอกาลังจาก ตารวจ ผู้นาชุมชน อปพร. เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอานาจ
หน้าที่ที่สามารถดาเนินการได้
 ด้านยาเสพติด
ปั ญ หายาเสพติ ด ในชุ ม ชนขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จากการที่ ท างสถานี ต ารวจภู ธ ร
นาเชือกได้แจ้งให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นาชุมชน
ประชาชน หน่ว ยงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลที่ช่ว ยสอดส่ องดูแลอยู่เป็นประจา การแก้ไขปัญหาขอ ง
องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถทาได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์
การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอานาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอาเภอหรือตารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด
๔.การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลส่วนมากเป็นพื้นที่สาหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ
ตามลาดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ก็ได้ แก่ ดิน น้า ต้นไม้
อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพื้นที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้าใต้ดินก็เค็ม หรือไม่ก็เป็นน้ากร่อย ไม่
สามารถที่จะนาน้าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้าดิบจากแหล่งอื่น และน้าฝน น้าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝ น มี แหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้าสาหรับ
การเกษตรได้เพิ่มขึ้น เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อหมู่บ้านทิ้งขยะไม่เป็นที่และ
ขยะก็มากขึ้น การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตาบลได้จัดทาโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ ประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนเช่นโครงการบริหารจัดการขยะหรือคัดแยกขยะให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่
โครงการปลูกต้นไม้ในวันสาคัญต่างๆในพื้นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้
ร่มรื่นสวยงามให้เป็นเมืองน่าอยู่เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ

๒. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนั้ น ได้ ท าการประเมิ น สถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ดาน
สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ขอบขายและปริมาณ พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและแนวโน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ของปัญหา/
กลุ่มเป้าหมาย
มอนาคต
ความต้องการ
๑. ด้าน
๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
- แหล่งน้าและน้าประปา - ในเขตองค์การ - ประชาชนมีแหล่งน้าและ
โครงการสร้าง การเกษตรและน้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค
บริหารส่วนตาบล มีน้าประปาใช้อย่าง
พื้นฐาน
สาหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงมีคุณภาพตาม
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน
มาตรฐานมากขึ้น
๒) ไฟฟูาส่องสว่างทางและที่ - ไฟฟูา
- ทางและที่
- ทางและที่สาธารณะมี
สาธารณะยังไม่สามารถ
สาธารณะในเขต แสงสว่างเพียงพอ
ดาเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
องค์การบริหาร ประชาชนได้รับความ
ทั้งหมด
ส่วนตาบล
สะดวกในการสัญจรไปมา
และปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้
๓) ชุมชนขยายมากขึ้นระบบ - ราง/ท่อระบายน้า
- พื้นที่ในเขต
- มีรางระบายน้าสามารถ
ระบายน้ายังไม่เพียงพอ เกิด
องค์การบริหาร ระบายน้าได้สะดวก ไม่อุด
การอุดตัน ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ส่วนตาบล
ตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ
ความราคาญ
๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง - เส้นทางคมนาคม
- เส้นทาง
- มีเส้นทางในการ
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
คมนาคมที่เป็น
คมนาคมเพียงพอและ
และองค์การบริหารส่วนตาบล
สาธารณะและ
ประชาชนได้รับความ
ไม่สามารถดาเนินการได้
ประชาชนมีความ สะดวกในการสัญจรไปมา
เนื่องจากพื้นที่ยังไม่เป็นที่
ต้องการให้
สาธารณะจะดาเนินการได้ก็
ดาเนินการ
ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ
๒. ด้านงาน ๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ - ด้านสาธารณสุข
- ในเขตองค์การ ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ส่งเสริม
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ
บริหารส่วนตาบล ของโรคอุบัติใหม่ ดรคระ
คุณภาพชีวิต
บาด โรคติดต่อ
๒) ประชาชนในพื้นที่ปุวยเป็น
- ประชาชนกลุ่ม
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น
เสี่ยงและผู้ปุวย
เช่น เบาหวาน ความดัน
๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
- ในเขตองค์การ - ปริมาณขยะและน้าเสีย

เพิ่มมากขึ้น
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย

ดาน

๒. ด้านงาน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย - ที่อยู่อาศัย
มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง

๖) มีการขยายตัวของ
- ประชากร
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด
ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าที่ไม่ได้คุณภาพ
มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการ
- สังคมในชุมชน
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณใน

บริหารส่วนตาบล ถูกกาจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนใน
- ประชาชนทราบและ
เขตองค์การ
สามารถเลือกบริโภค
บริหารส่วนตาบล อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง

พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและแนวโน
กลุ่มเป้าหมาย
มอนาคต
- ประชาชนใน
พื้นที่ที่ได้รับความ
เดือนร้อนเรื่องที่
อยู่อาศัย
- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความช่อยเหลือซ่อมแซมที่
อยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก้อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนใน - มีสื่อการเรียนการสอนที่
เขตองค์การ
พอเพียง เด็กนักเรียน
บริหารส่วนตาบล ได้รับารศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณในการศึกษา
เล่าเรียน

การศึกษา ครอบครัว
ยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก
๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวิต

ดาน

- ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
- ผู้พิการในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี

๔) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่
เหล้า สาเสพติด และ
ท้องก่อนวัยอัน
สมควร

- เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

๕) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ ๓๕ ขึ้นไป
ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจาปี จานวน
๒๙๑ คน

- ประชาชนใน
- ประชาชนที่อายุ ๓๕ ขึ้น
เขตองค์การ
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
บริหารส่วนตาบล ทุกคน
ที่อายุ ๓๕ ขึ้นไป

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คนดื่ม
สุรา จานวน ๑๗๑
คน

- ประชาชนที่สูบ
บุหรี่และดื่มสุรา

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการดารงชีวิต
และทั่วถึง

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา

พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและแนวโน
กลุ่มเป้าหมาย
มอนาคต

๓. ด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการ
ลงทุน พาณิช
ยกรรมและ
การท่องเที่ยว

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน - การวางแผน
ในการดาเนินงาน

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล
- ร้านค้าแผลง
ลอย

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดาเนินงานได้เอง

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ

- เกษตรกรใน
พื้นที่

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- ผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง

๗) ครัวเรือนมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ากว่า
๓๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๙ ครัวเรือน
๘)
๗) ในเขตองค์การบริหารส่วน - การท่องเที่ยว
ตาบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว

- ประชาชนที่มี
รายได้ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ - การลงทุน
ทากิจการและประกอบอาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า

๔. ด้านการ
จัดระเบียบ
ชุมชนและ
การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

- การพาณิชย กรรม

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม - การจราจร
มากขึ้นอาจทาให้เกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นได้

๒) มีการทาลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

- มีแหล่งเงินทุนในการทา
กิจการและประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่
ในการขายจาหน่ายสินค้า

- ในเขตองค์การ - มีแหล่งทองเที่ยวในเขต
บริหารส่วนตาบล องค์การบริหารส่วนตาบล
และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ประชาชนที่สัญจร มีระบบควบคุมการจราจร
ไปมาบนถนน
เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
- ประชาชนและ
ส่วนราชการ

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนละ

ดาน

รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน

ส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด การ
ให้ผู้นา อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่เปาหมาย/ ความคาดหวังและแนวโน
กลุ่มเป้าหมาย
มอนาคต

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
๕. ด้านการ ๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้า - ดินและน้าใต้ดิน
บริหารจัดการ ใต้ดินเป็นน้าเค็มหรือมีรส
และการ
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
อนุรักษ์
การเกษตรและอุปโภคทรัพยากรธรร บริโภคได้
มชาติและ
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและน้า - สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม เสียเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
ราคาญ

๖. ด้านศิลปะ ๑) ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
วัฒนธรรม
ประเพรีและ๓มิปัญหาท้องถิ่น
จารีต
ถูกลืมเลือนไปมาก
ประเพณีและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก

- พื้นที่ในเขต
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล

- ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื้นที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล

- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง
จัดหาแหล่งน้าจากแหล่ง
อื่นเพิ่มมากขึ้น

- ปัญหาขยะและน้าเสีย
ลดลง ผู้ประกอบการ
สามารถกาจัดขยะและน้า
เสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน
- ประชาชนใน
- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
เขตองค์การ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
บริหารส่วนตาบล ต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป

๑.๔ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒ นาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเด็นพิจารณา
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5.2 กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
5.3 เปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม
แห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน
ภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปูาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกาหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวมคะแนน

คะแนน
10
10
10
10
60
(5)
(5)
(5)

คะแนนที่ได้
9
9
8
10
51
5
4
5

(5)
(5)

4
4

(5)
(5)
(5)

5
4
5

(5)
(5)
(5)

4
5
4

(5)
100

4
89

๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ , ๓.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
การให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
1.การสรุปสถานการณ์ เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กร
10
9
การพัฒนา
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการ วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
2. การประเมินผลการ 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนามาใช้วัดผลใน
10
9
นา แผนพัฒนาท้องถิ่น เชิงปริมาณ เช่น การวัดจานวนโครงการ กิจกรรม งาน
สี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
ปริมาณ
เอาไว้หรือไม่จานวนที่ดาเนินการจริงตามที่ได้ กาหนดไว้
เท่าไหร่ จานวนที่ไม่สามารถดาเนินการได้มีจานวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ
การพัฒนา ท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ที่ได้กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการใน เชิงปริมาณ (Quantitative)
3. การประเมินผลการ 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
10
8
นา แผนพัฒนาท้องถิ่- คือการนาเอา เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ
นสี่ปีไป ปฏิบัติในเชิง โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ ดาเนินการในพื้นที่นั้นๆ
คุณภาพ
ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ เป็นไปตาม
อานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ์ การดาเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดาเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดาเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative)

4. แ ผ น ง า น แ ล ะ 1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ จนนาไปสู่การ จัดทาโครงการพัฒนาท้องถิ่น
โดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand
Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่
ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (Local
Sufficiency Economy Plan : LSEP)
ประเด็นพิจารณา
5.โครงการพัฒนา
5.1 ความชัดเจนของ
ชื่อ โครงการ

10

8

รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์
60
สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครอง
(5)
4
ส่วนท้องถิ่นและดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้ ชื่อ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
5.2 กาหนด
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
วัตถุประสงค์
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
(5)
4
สอดคล้องกับโครงการ กาหนด วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ
โครงการ สอดคล้องกับหลักการ และเหตุผล วิธีการ
ดาเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไป
5.3 เปูาหมาย
ได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
(ผลผลิต ของโครงการ) สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
(5)
4
มีความ ชัด เ จ น นา เปูาหมายต้อง ชัดเจน สามารถระบุจานวนเท่าไร
ไ ป สู่ ก า ร ตั้ง
กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย
งบประมาณได้ถูกต้อง พื้นที่ดาเนินงาน และระยะเวลาดาเนินงาน อธิบายให้
ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทาที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและ
5.4 โครงการมีความ จบ ลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง

สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี

โครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย กลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง (5)
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
5.5 เปูาหมาย
ความสามารถใน การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
(ผลผลิต ของโครงการ) ศักยภาพคน (4) การสร้าง โอกาสความเสมอภาคและเท่า
มีความ สอดคล้องกับ เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
และสังคม แห่งชาติ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3)
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนาไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่ เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับ ศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็น
เมือง (5) การสร้างความ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ประเด็นพิจารณา

รายละเอียดหลักเกณฑ์

(5)

4

(5)

3

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้

5.โครงการพัฒนา
(ต่อ)
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ
Thailand 4.0

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย นวัตกรรม ทาน้อย ได้มาก เช่น
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิง
นวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
วิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ
เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชวี ภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม
ฯลฯ
5.7 โครงการ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
สอดคล้อง กับ
ของ แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กาหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
ยุทธศาสตร์จังหวัด
พัฒนาท้องถิ่น เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้
นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น โครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กาหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
5.8 โครงการแก้ไข
เป็นโครงการที่ดาเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ปัญหา ความยากจน ประชาชน ดาเนินการเองหรือร่วมดาเนินการ เป็นโครงการ
หรือการ เสริมสร้างให้ ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
ประเทศชาติ มั่นคง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่ จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วย การ
หลักประชารัฐ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคานึงถึงหลักสาคัญ 5
ความ สอดคล้องกับ ประการในการ จัดทาโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด
เปูาหมาย (ผลผลิตของ (Economy)
โครงการ)
(2) ความมี ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม(Equity)
(5) ความโปร่งใส (Transparency)

(5)

4

(5)

4

(5)

4

(5)

4

5.10 มีการประมาณ
การ ราคาถูกต้องตาม
หลัก วิธีการ
งบประมาณ

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
(5)
5
โครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกาหนด
ราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อน
ไม่มากกว่าหรือไม่ต่ากว่าร้อยละห้าของการนาไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือ รายจ่ายพัฒนาที่ปรากฎในรูปแบบอื่นๆ
5.11 มีการกาหนด
มีการกาหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
(5)
4
ตัวชี้วัด (KPI) และ
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
สอดคล้องกับ
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ และผลที่ (efficiency) ได้ เช่น การกาหนดความพึงพอใจ การ
คาดว่าจะได้รับ
กาหนดร้อยละ การกาหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์
ที่เกิดที่สิ่ง ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
ประเด็นพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้
5.โครงการพัฒนา
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดาเนินการตาม
(5)
4
(ต่อ)
โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
5.12 ผลที่คาดว่าจะ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ได้รับ สอดคล้องกับ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ ควร
วัตถุประสงค์
คานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ใน
การ ดาเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับ
ของความสาเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผล
ต่อการบ่งบอกเวลาได้
รวมคะแนน
100
82
๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เด็ก
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทาให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปทาการเกษตรได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

3. การพัฒนาด้านแหล่งน้า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้า และ รางระบายน้า ทาให้เกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้าสาหรับทาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชน
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการขุ ดลอกคลองการสร้า งท่ อลอดเหลี่ ย ม ท าให้ มี น้าใช้ อุป โภค บริ โ ภค และน้ าใช้เ พื่ อ
การเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้าท่วมในฤดูน้าหลาก
4. ประชาชนมีแหล่งน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทาให้มีแ หล่งน้าที่
สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทาให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสิ นค้าที่ระลึก
ของฝาก ของดี ของเด่น จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น
7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ทาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในการพัฒนาด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล เด็ก
ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์และเด็กนักเรียนทุกคนได้รั บอาหารที่เพียงพอ มีสุขภาพและ
พัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์
2. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทาให้มีระบบการคมนาคมที่สะดวกได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรั บปรุง
ถนน ทาให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถเดินทางไปทาการเกษตรได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น
3. การพัฒนาด้านแหล่งน้า เช่น การขุดลอกคลอง สระน้า และ รางระบายน้า ทาให้เกษตรกรสามารถ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้าสาหรับทาการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ทาให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชน
ได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการขุ ดลอกคลองการสร้า งท่ อลอดเหลี่ ย ม ท าให้ มี น้าใช้ อุป โภค บริ โ ภค และน้ าใช้เ พื่ อ
การเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้าท่วมในฤดูน้าหลาก
4. ประชาชนมีแหล่งน้าดื่มน้าใช้ที่สะอาด เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านทาให้มีแหล่งน้าที่
สะอาดในการใช้อุปโภคและบริโภคตลอดปี
5. ประชาชนได้รับการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยต่าง ๆ ทาให้สามารถบรรเทาปัญหาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นของประชาชนได้
6. การส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการพัฒนาสินค้าที่ระลึก
ของฝาก ของดี ของเด่น จาหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น
7. มีการส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ปุวยเอดส์ ทาให้บุคคลดังกล่าวได้รับการดูแล
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.2 ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
4.1 ผลกระทบนาไปสู่อนาคต
ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่ เขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะนาแนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนา เพื่อดาเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ความต้องการของประชาชน
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้า เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมขัง
3. ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่

4. ก่อสร้างฝายน้าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้า
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้า และจัดหาเครื่องกรองน้าสะอาด ในการอุปโภค บริโภค
ด้านเศรษฐกิจ
ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการ
ทาทาสวนผลไม้ ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ยังไม่มีจุด
ขายทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทา
อย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้าน
อื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว มีอาชีพหลัก คือ การทาสวนส้ม
ยางพาราและสวนผลไม้ต่าง ๆ รองลงมาเป็นอาชีพทาไร่ถั่วต่าง ๆ และรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือ
กลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาค
การเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ภาคการเกษตร เป็นสิ่งสาคัญยิ่งที่จะต้องดาเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว
เล็งเห็นความสาคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดทาโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร อีกทั้ง การเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องดาเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วต้องการเครื่องมือในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น
การทาโรงงานน้าส้ม การแปรรูปส้มเขียวหวาน โรงงานแปรรูปยางพารา ฯลฯ และสถานที่จาหน่ายสินค้าของฝาก
ตาบลหนองบัวแก้ว เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ลดปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ราคาส้มเขียวหวาน
ยางพารา และผลไม้อื่น ๆ เป็นต้น
1. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต
2.สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน
3.สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร
4.สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ
5.สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน
6.จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช
8.สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสังคม
สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สาหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวแก้ว ดังนี้
1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ทาให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
5.ขาดสถานที่สาหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันใน
อนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
1.เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดสารพิษ จึงทาให้ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว มีอายุยืนยาว ฉะนั้น จึงเป็นเหตุให้จานวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น แต่กลับไม่มี
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
2.ในเขตพื้นที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ส่วนใหญ่มี อากาศร้อนชื้น เหมาะแก่การ
เกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ขาดการปลูกจิตสานึกในด้านรัก
บ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18-35 ปี อยู่นอกพื้นที่ ไปศึกษาเล่าเรียน
หรือไปทางานที่อื่น ทั้งที่มีพื้นที่ทาการเกษตรมากมาย แต่ขาดแรงงานที่สาคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียก
กันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”
4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้กาหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลง
เลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึง
ยากแก่การแก้ไข กาหนดมาตรการที่ชัดเจน
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จะดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัด
วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทน คอยดูแลสอดส่องปัญหา
สาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลด
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งสาคัญการปลูกฝังจิตสานึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดี
และลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความสาคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็น
ความสาคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดย
จัดอบรมทั้งทางโลก และทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการ
ส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ดาเนินการเองและจัด
งบประมาณอุดหนุน ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ได้
ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมี

การส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อาเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือ
สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่าง
ๆ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจาเป็นที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวแก้วต้องดาเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้
อยู่ในจริยธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออก
กาลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์หรือพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านการเมือง - การบริหาร
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
ปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต
ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
1.ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร
2.ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วมีความเชื่องช้า
3.ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหารอย่างจริงจัง
4.การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
แก้วไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
5.สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึง
จาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของ
ท้องถิ่นเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว บางส่วนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น
ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน และการบาเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การประชา
สังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม การช่วยเหลือ ด้านกู้ชีพ กู้ภัย การอานวยความสะดวกต่าง ๆ สาเหตุมาจาก
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพการเกษตร ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ทาให้ไม่ทราบความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความกระตือรือร้นในการทางานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจากัดของทรัพยากร ไม่
ว่าจะเป็น เงิน คน หรือส่วนอื่น ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพื้นฐานของการทางาน ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว มีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจากัด รายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ รายได้ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมี
น้อยเนื่องจากพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้วเป็นพื้นที่การเกษตร

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จัดอบรมแกนนาใน
ชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/
หมู่บ้านในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนา
ระบบการทางาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการทางาน สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ทาให้มีขวัญและกาลังใจในการทางาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิ
บาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชาระภาษี การต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพื่อ
ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการดาเนินการ
ความต้องการของประชาชน
1.สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญ ของการมีส่วนร่วมใน ด้านการเมือง การบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว และสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บัวแก้ว จัดขึ้น
2.ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
3.องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็นธรรม เพื่อ
มีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและดาเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
สร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ถือเป็นปัญหาสาคัญ เช่น
ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกาลังกาย และเพื่อ
เป็นปอดของชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ถือว่าไม่รุนแรง
มากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป และการขยายตัวของ
ชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น ปัญหาขยะ และที่ทิ้งขยะ และ
การปรับปรุงสวนสาธารณะบ่อน้าพุร้อน บ้านโปุงลาปาง หมู่ที่ 17 บ่อน้าร้อนหมู่ที่ 1 บ้านสุเม่น ดอยดินแดง
หมู่ที่ 2 บ้านแม่เทินใต้ ดอยเสือ หมู่ที่ 21 บ้านสุเม่นเหนือ เท่าที่มีอยู่ให้เป็นสถานทีพักผ่อน และเป็นปอดอย่าง
แท้จริง ภายในชุมชนสาคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว ในอนาคต
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
เนื่องจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว มีพื้นที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก
การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตหรือทาลายศัตรูพืช จนทาให้
ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกทาลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความสาคัญของการ
อนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวแก้ว จัดหาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัวแก้ว เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อม
ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัด
โครงการ/กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความต้องการของประชาชน
ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืน และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ
สร้างจิตสานึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจาการพัฒนา
1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่ งเสริ มการพัฒ นาให้มากขึ้น โดยนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น
2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทาแผนงาน การจัดทาโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา
เสพติดประจาหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และควรมี
แผนงานหรือโครงการด้านการบารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกปุาชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้าอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและการปลูกปุาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของตาบลหนองบัว
แก้ว แม้ยั งไม่มีปั ญหาผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้ อมมากนั ก แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝู าระวั ง
บารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและปุาชุมชนด้วย
3. จานวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทาความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่จากัด
ทางด้านงบประมาณ
4. โครงการที่ห มู่บ้ านเสนอมาส่ ว นใหญ่ เป็น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่ น
โครงการก่อสร้ างถนน คสล. ต่างๆ ทาให้ ไม่ส ามารถดาเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทาความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ดาเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลาดับความสาคัญของโครงการ ให้คานึงถึงสภาพปัญหา ความ
จาเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จาเป็นเร่งด่วนก่อน
5. การดาเนินโครงการก่อสร้างหรือ ซ่อมแซมถนนลูกรังควรทาในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดาเนินโครงการ
ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย
6. การส่ ง ข้ อ มู ล ประชาสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ ให้ ห มู่ บ้ า นติ ด ประกาศตามบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข องหมู่ บ้ า น
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้ อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี

เวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กานัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการ
ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

