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องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
อาเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์

คานา
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ได้กาหนดให้มีการดาเนินการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ น
แผนพัฒนามีหน้าที่ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องดาเนิ น การกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว
มีป ระสิ ทธิภ าพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านพลวงจึงได้
ดาเนิ นการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่วนตาบลบ้านพลวงปี งบประมาณ พ.ศ.2563
(เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 – เดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม
ให้นายกองค์การบริการส่วนตาบลบ้านพลวง คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและ
ทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ส่วนที่ 1 บทนา
***********
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิ น (Evaluation) เป็ นกระบวนการที่ แตกต่ างกั นมีจุ ดหมาย
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนาแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถกากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านพลวง จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสาคัญ ดังนี้
1. ผลการปฏิ บัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านพลวงหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดาเนินการหรือไม่ได้ดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
รวมทั้งงบประมาณในการดาเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒ นาได้รับปั จจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณ ภาพตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดาเนิ นงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผ ลตรงตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดาเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสาคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการทดสอบผลการดาเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงว่าดาเนินการได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทาให้ทราบ
และกาหนดทิศทางการพัฒ นาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทาให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths)
จุ ด อ่ อ น (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปั ญ หาหรื อ อุ ป สรรค (threats) ของแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงผู้บริหารระดับหัวหน้าสานัก/ผู้อานวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านพลวง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนาไปสู่ การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒ นาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน
ตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
บทสรุปของความสาคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดาเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดาเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดาเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลด
ถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดาเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้ง
รับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านพลวงให้เกิดประโยชน์เพื่อดาเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดาเนินการ
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงโดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง
ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดาเนินการไปแล้วว่าสิ่ง
ใดควรดาเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดาเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดาเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กาหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้
1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ ดีขึ้น มีประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดาเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กาหนดไว้ สภาพผลการ
ดาเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กาหนดไว้
3. เพื ่อ เป็น ข้อ มูล ส าหรับ เร่ง รัด ปรับ ปรุง แก้ไ ข ข้อ บกพร่อ งของการดาเนิน งาน โครงการ
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจาเป็นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านพลวง
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับ สานัก/กองทุกระดับ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงที่จะต้องผลักดันให้การดาเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตาบลบ้าน
พลวงหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นา ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กาหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริห าร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่นพร้ อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
3.1 การดาเนินการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจานวน 11 คน ประกอบด้วย
1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 3 คน
2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
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3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จานวน 2 คน
4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จานวน 2 คน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
ต้องดาเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
1. ประชุมเพื่อกาหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
การกาหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
2. ดาเนิ น การติ ดตามและประเมินพั ฒ นาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้ ว งเวลาที่
กาหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้ จากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ นต่ อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดาเนินการต่อไป
3.2 การกาหนดแนวทางและวิธีการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
ได้กาหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกาหนดแนวทางและวิธีการสาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงดังนี้
2.1 การกาหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒ นาท้องถิ่น จะเริ่มดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกาหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกาหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้า
กาหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้
ผล การนาผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนาผลที่ได้มา
กาหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม
2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนาวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กาหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ
2.3 ดาเนิน การหรือปฏิบัติต ามแผนพัฒ นาท้องถิ่น เป็นการดาเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้น ตอนที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญ ที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒ นา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้น
ต่าตามที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กาหนดไว้ แต่ละ
โครงการตามตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้ โดยอาจใช้ วิ ธี ก ารทางสถิ ติ พื้ น ฐาน เช่ น การแจงนั บ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กาหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
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รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3
2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านพลวงโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2.7 การวินิ จฉัยสั่งการ การนาเสนอเพื่อให้ เกิ ดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อานาจในสานัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป
ซึ่งอาจกระทาโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น
4. การรายงานผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ว นตาบลบ้านพลวงมี
อานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
พลวง โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี
ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

รายงานผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

สภาท้องถิ่น

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

เสนอ

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
อปท.

เสนอ

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น

ภายในเดือนธันวาคม

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตาบล/องค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
พลวง ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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5. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เป็ น สิ่ ง ของ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ห รื อ เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ ค ณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพัฒ นาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านพลวงใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้าง
ไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ
ห รื อ โด ย ก ารส ร้ า งเค รื่ อ งก ารติ ด ต าม แ ล ะป ระเมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ แ บ บ ส อ บ ถ าม
(Questionnaires) แบบสั ม ภาษณ์ (Interview) และแบบสั งเกตการณ์ (Observation) เป็ น ต้ น โดยอาศั ย
สภาพพื้นที่ทั่วไป อานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้นหรือการนาไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนาเครื่องมือ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดาเนินการสารวจและ
เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป
5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
กาหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.1.1 กาหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกาหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านพลวงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุก
ครั้ง
3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหาร
ท้องถิ่นภายในกาหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
5.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
(หรือผลผลิต) ที่ได้กาหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนาไปกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.1.3 ความเพี ย งพอ (Adequacy) ก าหนดทรั พ ยากรส าหรั บ การด าเนิ น การติ ด ตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนาเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงมาปฏิบัติงาน
5.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา
5.1.5 ประสิ ท ธิภ าพ (Efficiency) เป็ นการติ ดตามและประเมิน ผลความสั มพั นธ์กัน ระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จานวน ระยะเวลา เป็นต้น
5.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทาให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น
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กาหนดแนวทางการวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมการติดตามและประเมิ นผลมีความจาเป็น ที่จะต้องวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตาบล และอาจรวมถึงอาเภอ
....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัด
เดียวกัน
5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
กาหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.2.1 ระเบี ย บในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ระเบี ย บวิ ธี ใ นการติ ด ตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
2) เครื่องมือ
3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ
5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความ
ผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้
2) การส ารวจ (survey) เป็ น การรวบรวมข้ อ มูล จากบั น ทึ ก หรือทะเบี ยนที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
โครงการจัดทาไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดาเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่ วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม
ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้
5.3 กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
5.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทาการทดสอบและวัดผล
เพื่อดูระดับการเปลี่ ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวั ด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
5.3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รั บผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ ถูกแบ่ งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสั มภาษณ์ แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดาเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน
5.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านพลวงใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากาลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านพลวงมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกาหนดการดาเนินการสังเกต
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน
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(2) การสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม (Non-participant observation) หรื อ การสั ง เกตโดยตรง (Direct
observation) เป็ นการสั งเกต บั นทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสั มพันธ์ของผู้ มีส่ วนได้เสียใน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
5.3.4 การสารวจ (surveys) ในที่นี่ ห มายถึง การส ารวจเพื่ อประเมินความคิดเห็ น การรับ รู้
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจาเป็น ความต้องการของประชาชนในตาบลองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง จะมีการบันทึกการสารวจ
และทิศทางการสารวจไว้เป็นหลักฐาน
5.3.5 เอกสาร (Documents) การติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ท ธศาสตร์แ ละโครงการมี ค วาม
จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
6. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล
การติ ดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้ แก้ ไขปั ญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิ น
โครงการ รองลงมาคือนาไปใช้สาหรับวางแผนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้
6.1 ได้ ท ราบถึ งสถานภาพและสถานการณ์ ต่ าง ๆ ของการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น และการ
ดาเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทาให้วิธีการปฏิบัติดาเนินการไปแนวทางเดียวกัน
6.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ดาเนิ นการตามโครงการพัฒนาท้ องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
6.3 ช่ วยให้ การใช้ ท รั พ ยากรต่ าง ๆ เกิ ด ความประหยั ด คุ้ มค่ าไม่ เสี ยประโยชน์ ประหยั ดเวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดาเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
6.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง
ๆ ที่จะนาไปจัดทาเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนาเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทาให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
6.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทาโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริงและตามอานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกาหนดมาตรการต่าง ๆ
สาหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
6.7 ทาให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงแต่ละคน แต่ละสานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทาให้เป้าหมายขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นพลวงเกิ ดความส าเร็จตามเป้ าหมายหลั ก มี ความสอดคล้ องและเกิ ดประสิ ทธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
6.8 สามารถรั กษาคุ ณภาพของงานหรือภารกิจให้ เป็ นไปและตรงตามวัตถุ ประสงค์ของโครงการ
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
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ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล
*********************

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.1.1 แผนยุ ท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาองค์ การบริหารส่วนต าบลบ้ านพลวงเป็น แผนยุท ธศาสตร์ที่
กาหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ.2561-2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้ านพลวงที่ กาหนดยุ ท ธศาสตร์ และแนวทางการพั ฒ นาขององค์ การบริหารส่ วนต าบลบ้ านพลฃวงซึ่งแสดงถึ ง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒ นาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชาติ แผนการบริห ารราชการแผ่ น ดิน ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นา จังหวัด สุ รินทร์ แผนยุท ธศาสตร์อาเภอ
ปราสาท และแผนชุมชนตาบลบ้านพลวง
1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงมีรายละเอียด ดังนี้
1.วิสัยทัศน์(Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตาบลบ้านพลวงเป็นตาบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบาย
ของรัฐ จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้
"ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ดารงวัฒนธรรม นาชุมชนเข้มแข็ง"
2.ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น (แผนงานการศึกษา)
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (แผนงานศาสนาและวัฒนธรรม)
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว (แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งชุมชน)
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส (แผนงานสังคมสงเคราะห์)
กลยุทธ์ที่ ๕
ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (แผนงานสาธารณสุข)
กลยุทธ์ที่ ๖
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
กลยุทธ์ที่ ๗
ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน (แผนงานบริหารงานทั่วไป)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 1
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้า (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
กลยุทธ์ที่ 2
จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งตาบล (แผนงานเคหะและชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 3
ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค (แผนงานพาณิชย์)
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(แผนงานการเกษตร)
กลยุทธ์ที่ 2
ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ (แผนงานการเกษตร)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่
(แผนงานการเกษตร)
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ (แผนงานการเกษตร)
กลยุทธ์ที่ 4
ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
(แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ
(แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยว (แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข
กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน (แผนงานรักษาความสงบภายใน)
กลยุทธ์ที่ 2
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น (แผนงานรักษาความสงบภายใน)
กลยุทธ์ที่ 3
ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ (แผนงาน
รักษาความสงบภายใน)
3.เป้าประสงค์
1. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนาตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
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3. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง
4. การสร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอยจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

6. มุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ได้รับการอานวยความสะดวกจาก
สาธารณูปโภคต่าง ๆ บ้านเมืองน่าอยู่อาศัย
2. ร้อยละ 90 ของประชากรได้รับการศึกษาตามเกณฑ์
3. ร้อยละ 95 ของประชากรได้รับการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย
4. ร้อยละ 20 ของครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. ร้อยละ 50 ของครัวเรือนมีการกาจัดขยะอย่างถูกต้องสุขอนามัย
6. ร้อยละ 50 ของประชากรมีความรู้ ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
7. ร้อยละ 40 ของพื้นที่มีการปลูกต้นไม้หรือมีพื้นที่ได้รับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
8. ร้อยละ 55 ของประชากรเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะของท้องถิ่น
9. ร้อยละ 70 ของจานวนประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก เสมอภาคและทั่วถึง
10.ร้อยละ 70 ของครัวเรือนมีช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5.ค่าเป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
ประชาชนร่วมอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า
ชุมชนน่าอยู่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับบริการอย่างเป็นธรรม
ชุมชนเข้มแข็งตาบลสันติสุข
6.กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทุกประเภท และทุกระดับให้ได้
มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่งเสริมทานุบารุงศาสนา ศาสนสถาน อนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ ๓
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและสถาบันครอบครัว
กลยุทธ์ที่ ๔
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและ
ผู้ด้อยโอกาส
กลยุทธ์ที่ ๕
ส่งเสริมสนับสนุนการควบคุมโรคติดต่อ การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๖
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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กลยุทธ์ที่ ๗
ปรับปรุงจัดหาปัจจัยเครื่องมือเครื่องใช้และการพัฒนาอาคารสถานที่ ตลอดจน
สภาพแวดล้อมภายในสถานที่ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 8
ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ
ระบายน้า
กลยุทธ์ที่ 9
จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงทั้งตาบล
กลยุทธ์ที่ 10 ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
กลยุทธ์ที่ 11 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 12 ก่อสร้าง ปรับปรุงและบารุงรักษาแหล่งน้าธรรมชาติ
กลยุทธ์ที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 16 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่นและส่งเสริมสินค้า OTOP
กลยุทธ์ที่ 17 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการให้กับประชาชนทุกระดับ
และพัฒนาทักษะกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
กลยุทธ์ที่ 18 ส่งเสริม สนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา สถานที่นันทนาการ กล
ยุทธ์ที่ 19
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์
1) Assessing เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสถานภาพด้านบรรษัทบริบาลในปัจจุบัน
2) Visioning เป็นการระบุวิสัยทัศน์ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของกิ จการโดยคานึงถึง
ทุนทางสังคมที่องค์กรมีอยู่
3) Defining (Policies) เป็นการวางนโยบายด้าน CSR ที่เหมาะสม โดยคานึงถึงความเชื่อมโยง
และสอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
4) (Strategic) Positioning เป็นการกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อสังคมที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สาหรับใช้เป็นกรอบในการดาเนินงาน CSR ของกิจการ
๑. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ดการ ตลอดจนความมั่น คงและความปลอดภั ยในชี วิต และ
ทรัพย์สิน โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. ส่งเสริมสวัสดิการและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
2. พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ปรับปรุงรูปแบบการทางาน อานวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทางาน
6. ส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดาเนินงานขององค์กร
7. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
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9. ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการครอบคลุมทุก
พื้นที่
1. ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บารุงรักษาทาง คมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้า
2. จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง ขยายเขตไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึงทั้งตาบล
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้าอุปโภค บริโภค
4. จัดทาผังเมืองและผังตาบล
๓. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืน
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ
4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน
5. ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
7. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี จิตส านึ กในการร่ว มกัน อนุ รักษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน
9. จัดทาระบบกาจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
10. การป้องกันการรุกล้าลาคลองสาธารณะและสาธารณะอื่น ๆ
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
12. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคมและประชาชนโดยทั่วไป
13. ป้องกันและกาจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบาบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
14. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
15. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬาการออกกาลังกายและกิจกรรมนันทนาการ
16. ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา
๔. พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
1. ส่งเสริมและสนับสนุนตามแนวนโยบายของรัฐบาล
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 (เฉพาะปี พ.ศ.2563)
ยุท ธศาสตร์ แนวทางการพั ฒ นา โครงการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ บ รรจุ ใ นแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
(พ.ศ.2561 - 2565)
การประเมินผลการทาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕๖5) เมื่อวันที่
30 มิถุนายน ๒๕62 โดยบรรจุแผนงานโครงการที่จะดาเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 - ๒๕๖5)
ประจาปีงบประมาณ 2563 สามารถจาแนกเป็นยุทธศาสตร์ดังนี้
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
รวม

จานวนโครงการ
40
10
32
5
60
6
153

งบประมาณ
35,480,000
3,700,000
6,045,000
230,000
9,826,000
280,000
55,561,000

๕. การจัดทางบประมาณ
ผู้ บ ริ ห ารองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ านพลวงได้ ป ระกาศใช้ ข้อ บั ญ ญั ติ งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เมื่อวันที่ 24 กันยายน ๒๕62 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ
จานวน ๑11 โครงการ งบประมาณ 16,977,800 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

จานวนโครงการ
11

1

การพัฒนาโครงการพื้นฐาน

2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4

การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น

7
32

รวม

2
55
4
111

งบประมาณ
4,730,000
250,000
6,492,800
150,000
5,075,000
280,000
16,977,800
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6. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริห ารส่วนตาบลบ้ านพลวง ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินงานตามโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการก่อหนี้ผูกพันลงนามในสัญญารวม
80 โครงการ งบประมาณ 13,198,441.89 บาท มีการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณจานวน 80 โครงการ
จานวนเงิน 13,198,441.89 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

การก่อหนี้ผูกพันลงนาม
ในสัญญา

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน(บาท) สต.
1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3

การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4

การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5

การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวม

11
5
16

4,313,500

-

162,578

-

4,086,266 67

1

11
5
16

-

4,381,680 22

3

สต.

4,313,500

-

162,578

-

4,086,266 67
57,417

44

-

4,381,680 22

3
197,000

80

จานวนเงิน(บาท)

1
57,417

44

การเบิกจ่ายงบประมาณ

-

13,198,441 89

197,000
80

-

13,198,441 89

7. การใช้จ่ายจากเงินจ่ายขาดเงินสะสม
มีการก่อหนี้ผู กพันลงนามในสัญญารวม 24 โครงการ จานวน 9,330,109.75 บาท มีการเบิก
จ่ ายเงิน งบประมาณ จ านวน 24 โครงการ จ านวนเงิน 9,330,109.75 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ลาดับ

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครงการ

การก่อหนี้ผูกพันลงนาม
ในสัญญา

จานวน
โครงการ

จานวนเงิน(บาท) สต.
1

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
รวม

23
1
24

9,107,259 75
222,850

-

9,330,109 75

การเบิกจ่ายงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)

23
1
24

สต.

9,107,259 75
222,850

-

9,330,109 75
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รายละเอียดรายรับประจาปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ลาดับที่
1.
1.
2.
3.
4.

รายการ

จานวนเงิน

หมวดภาษีอากร
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีป้าย
อากรการฆ่าสัตว์
รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
1.
2.
3.
1.

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

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
ค่าใบธรรมเนียมอื่นๆ
ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจรทางบก
ค่าปรับการผิดสัญญา
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว
หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคารฯ
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
ดอกเบี้ย
รวม
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
ค่าขายแบบแปลน
ค่ารับรองสาเนาและถ่ายเอกสาร
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ
รวม
หมวดรายได้จากทุน
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน
รวม
รายได้ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ภาษีสรรพสามิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
ค่าภาคหลวงแร่
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

147,595.12
16,583.00
959.74
445,941.50
174,770.00
785,849.36

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5,771.50
41,206.00
1,630.00
70.00
3,200.00
42,117.00
33,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,900.00
1,651.00 บาท
5,680.00 บาท
138,425.50 บาท
บาท
294,667.95 บาท
294,667.95 บาท
80,800.00
10.00
225,861.00
306,671.00

บาท
บาท
บาท
บาท

620.00 บาท
620.00 บาท
342,075.53
9,058,846.47
2,962,438.47
47,849.80
6,009,220.78
19,500.00
62,571.52
53,406.21
1,740,669.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9.
10.
ลาดับที่
1.

1.

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน
7,740.00 บาท
ค่าธรรมเนียมน้าและค่าใช้น้าบาดาล
20,304,317.78 บาท
รวม
บาท
รายการ
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการตามอานาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนเลือกทา
รวม

จานวนเงิน

22,422,388.00 บาท
22,422,388.00 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนระบุวตั ถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
รวม

10,050,427.00 บาท
10,050,427.00 บาท

รวมรายรับทั้งสิน้

54,303,366.59 บาท

กิจกรรม/โครงการที่ดาเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2563
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

-งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง ตั้งไว้ 45,000,000 บาท
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงสามารถดาเนินการบริหาร
งบประมาณได้แยกเป็นรายจ่าย 11 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น
39,231,423.09 บาท ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจา)
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
เงินอุดหนุน
รวมจ่าย

11,355,362.00
3,262,320.00
9,062,554.00
1,427,059.00
3,729,201.00
2,247,174.22
292,822.62
1,019,760.00
4,449,100.00
22,640.00
2,363,430.25
39,231,423.09

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ลาดับที่

1.
2.
3.
4.
5.

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

โครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบ้านพลวง ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน มี 11 รายการ
โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้าและบ่อพัก
หมู่ที่ 2 บ้านพลวงใต้เชื่อมหมู่ที่ 1 บ้านพลวง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอย 4 หมู่ที่ 14 บ้านหนอง
พลวง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชอยดอกไม้งาม หมู่ที่ 7 บ้านปัง
เม็ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยประชาร่วมใจ 1 หมู่ที่ 3
บ้านกันจาน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหนองทานบ หมูท่ ี่ 8
บ้านนิคมชอย 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษมสุข หมู่ที่ 9 บ้านอาปื
ลกง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจับเตีย หมู่ที่ 10 บ้าน
ตาโสร์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าอบต.บ้านพลวง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โพธิ์ทอง 1 หมู่ที่ 4 บ้าน
บัลลังก์
โครงการวางท่อระบายน้าและบ่อพัก หมู่ที่ 12 บ้านกุมพะเนียง
โครงการวางระบบท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน
ชื่อโครงการ

2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ มี 5 รายการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุม่ อาชีพในด้านต่างๆ
โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผสู้ ูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้
โครงการเกษตรอินทรียต์ ามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการทาเกษตรผสมผสานดามแนวทางเกทฤษฎีใหม่
โครงการจัดนิทรรศการและของดีตาบลบ้านพลวง

487,000.00 บาท
172,000.00 บาท
476,000.00 บาท
403,000.00 บาท
450,500.00 บาท
398,000.00
466,000.00
395,000.00
162,000.00
416,000.00
488,000.00

งบประมาณ

22,780.00
24,950.00
59,007.00
35,841.00
20,000.00

3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต มี 16 รายการ
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารเสริมนม
วัสดุก่อสร้าง
โครงการจัดตั้งศูนย์ป้องกันโรคคิดต่อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)
โครงการตั้งชุดปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบดั ิการ การปฐมพยาบาล
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
\

49,976.00
101,436.00
1,007,218.00
1,070,959.42
3,386.00
139,600.00
358,890.00
90,250.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

โครงการป้องกันและแก่ไขปัญหายาเสพติด
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนดามอานาจหน้าที่ของฯ
โครงการด้านพระราชดาริด้านสาธารณสุข
เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์
อุดหนุนส่วนราชการ โครงการไฟฟ้าสาธารณะ
โครงการฝึกอบรมวัคซีนป้องกันเด็กจมน้า
อุดหนุนส่วนราชการ

57,631.00
61,000.00
432,450.00
280,000.00
30,000.00
347,830.25
48,440.00
7,200.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มี จานวน 1 โครงการ
1.

ลาดับที่

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมขน หมู่บา้ น
สะอาด ระดับตาบล

ชื่อโครงการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มี 44 โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา
ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดทีด่ ิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงการจัดประชุมสัมมนาชี้แจงท้องถิ่นท้องที่
โครงการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆฯ
โครงการเด็กตาบลบ้านพลวงไม่จมน้า
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงเทศกาลปีใหม่
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟพ้าในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปังเม็ง
โครงการปรับปรุงต่อเดิมและซ่อมแชมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
อุดหนุนส่วนราชการ
ค่าจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล
วัสดุสานักงาน
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

57,417.00 บาท

งบประมาณ
116,950.00
57,390.00
99,435.00
345,220.00
3,590.00
32,400.00
8,130.00
14,.748.00
20,117.00
5,940.00
17,010.00
5,040.00
48,824.00
19,090.00
35,340.00
19,600.00
116,000.00
1,648,400.00
40,000.00
223,562.00
2,980.00
11,945.00
163,335.81
111,794.00
261,589.00

หมายเหตุ
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
ลาดับที่

วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุเครื่องดับเพลิง
ค่าไฟฟ้า
ค่าบริการโทรศัพท์
ค่าไปรษณีย์
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน เก้าอี้ทางาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน โต๊ะทางานพร้อมเก้าอี้ทางาน
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้ชั้นวางเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้เหล็กอุปกรณ์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลาโพงขยายเสียงเคลื่อนที่
.ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน พัดลมโคจรติดผนัง18 นิ้ว
ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน ตู้ชั้นวางเอกสาร
ครุภณ
ั ฑ์ก่อสร้าง เครื่องตบดิน
ครุภณ
ั ฑ์อื่น ชุดทดสอบความข้นเหลวคอนกรีต
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา เครื่องโรยปูนสนาม
ชื่อโครงการ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมศาสนา
และภูมิปัญญาท้องถิ่น มี 3 รายการ
1.
2.
3.

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โครงการประเพณีบวงสรวงแซนตาปราสาทบ้านพลวง
อุดหนุนโครงการเทศกาลของดีอาเภอปราสาทและงานกาชาดประจาปี

.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

งบจ่ายขาดเงินสะสม มี 24 รายการ

13.
14

โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์
โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งชัมเมอร์ส หมู่ที่ 7 บ้านปังเม็ง
โครงการวางท่อระบายน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 บ้านกันจาน
โครงการวางทอส่งน้าพร้อมบ่อพักคสล. หมู่ที่ 3 บ้านกันจาน
โครงการขุดลอกหนองจับสวา หมู่ที่ 10 บ้านตาโสร์
โครงการขุดลอกหนองลาเจียก หมู่ที่ 7 บนปังเม็ง
โครงการขุดลอกหนองลาปวง หมูท่ ี่ 6 บ้านโคกตะเคียน
โครงการขุดลอกอ่างอาปึลกง หที่ 9 บ้านอาปึลกง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุม้ 4 ชอย3 หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยคุ้มโคกตะแบงไปคุ้มโคกสมบูรณ์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยคุ้มโคกโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านนิคมชอย 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยโคกตาโลนไปหนองถนนหัก หมู่ที่ 2
บ้านพลวงใต้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้าใส หมู่ที่ 13 บ้านสวายชอ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี หมู่ที่ 9 บ้านอาปึลกง

6,750.00
393,324.20
19,950.00
162,895.35
2,831.22
5,485.00
90,684.64
24,000.00
13,040.00
14,700.00
117,300.00
15,000.00
8,340.00
15,450.00
21,000.00
8,500.00
22,000.00
12,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบประมาณ

หมายเหตุ

150,000.00 บาท
42,000.00 บาท
50,00.00 บาท

187,000.00
180,000.00
242,000.00
364,000.00
430,000.00
440,000.00
410,000.00
315,259.75
320,000.00
370,000.00
490,000.00
485,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

442,000.00 บาท
434,000.00 บาท
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตสริมหล็ก ซอยยุง้ ฉาง หมู่ที่ 7 บ้านปังเม็ง
โครงการก่อสร้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชอยร่วมใจ 2 หมู่ที่ 5 บ้านโคกตามอน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเกษตรพัฒนา 3 หมูท่ ี่ 1 บ้านพลวง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 10
บ้านตาโสร์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ หมู่ที่ 4 บ้านบัลลังก์
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎรพัฒนา หมู่ที่ 11 โคกเพชร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสหกณ์ 2 หมู่ที่ 12 บ้านกุมพะเนียง
โครงการก่อสร้างถนนดอนกรีตเสริมเหล็กหนองพลวง ชอย 1 หมู่ที่ 14
บ้านหนองพลวง
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์สทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านพลวง หมู่ที่ 6 บ้านโคกตะเคียน
โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯเนือ่ งจากปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัย

354,000.00 บาท
495,000.00 บาท
478,000.00 บาท
495,000.00 บาท
491,000.00
492,000.00
496,000.00
493,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

204,000.00 บาท
222,850.00 บาท

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ มี 3 รายการ
1.
2.
3.

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavoment In-Place
Recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. 107-07 ช่วงโรงเรียนบ้านพลวง – แยก
อนามัย ตาบลบ้านพลวง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโบยีสารสนเทศ DLTV
โครงการจัดหาหน้ากากฯป้องกันโรคคิดต่อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19)

9,990.000.00 บาท
30,700.00 บาท
29,727 บาท

21

การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ผลการดาเนินงานด้านอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงได้ดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีพ.ศ.
2563 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้น ที่ส่ งผลโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้ว ยดี ก่อให้ เกิดประโยชน์สุ ขแก่ประชาชนทั้งในพื้ นที่ และพื้ น ที่
ใกล้เคียงโดยมีผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง โครงการจุดเจาะบ่อบาดาล
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงโค)
ระยะที่ 1-3 และกิจกรรม“การทาอาหารสัตว์TMR”,โครงการการทาเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,และด้านคุณภาพชีวิต
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โครงการส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุใช้ภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพและรายได้,
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในด้านต่างๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ,และคุณภาพชีวิต

โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริมนม
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก,โครงการแจกจ่ายน้าให้หมู่บ้าน
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการขุดลอกแหล่งน้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน,โครงการดิน แลกน้า
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
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โครงการฝึกอบรมต้านยาเสพติด,โครงการเด็กตาบลบ้านพลวงไม่จมน้า,โครงการช่วยเหลือระงับอัคคีภัยใน
ชุมชนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

โครงการตั้งชุดปฎิบัติการการปฐมพยาบาลและช่วยปฎิบัติการพยาบาล,โครงการตั้ด่านปีใหม่และช่วง
สงกรานต์,โครงการซ้อมรับแผนอัคคีภัย สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ ,ด้านการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
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โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน หมู่บ้านสะอาดระดับตาบล,การพัฒนาหมู่บ้านสะอาด
ประจางบประมาณ 2563 ด้านคุณภาพชีวิต,ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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โครงการประชุมสัมมนาชี้แจงท้องถิ่นท้องที่ การประชุมสภาท้องถิ่น
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

โครงการเทศกาลของดีอาเภอปราสาท
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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โครงการประเพณีบวงสรวงแซนตาปราสาทบ้านพลวง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.5 ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1. ขาดการเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการดูแลเด็กโดยไม่ใช้
ความรุ น แรงโดยการน าวินั ย เชิ งบวกของผู้ ดู แ ลเด็ ก ไปปรับ ประพฤติ แนวคิ ด ทั ศ นคติ ในการดู แ ลเด็ ก ต้ อ งใช้
ระยะเวลา และมี ก ารเสริ ม สร้ างแนวคิ ด หรือ เทคนิ ค การใช้ วิ นั ย เชิ งบวกไปใช้ อ ย่ างถู ก ต้ อ ง เหมาะสมในชี วิ ต
ประจาวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. พื้นที่ระดับ อบต./เทศบาล ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กโดยให้เด็กมีส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดทาให้เด็กจึงมีความจาเป็นต้องมีการติดตามผลให้
คาปรึกษาและสอนงาน(Coaching)บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการดาเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/ ขั้นตอนการดาเนินโครงการ)
ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถดาเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1. เพื่อให้การดาเนินโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนอย่าง
แท้จริง ต้องมีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้ าใจให้แก่สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหน่วยงาน และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเศรษฐกิจและเอาชนะความยากจน
1. ประชาชนส่ วนใหญ่ ยังไม่ส ามารถดาเนินตามโครงการ ได้ครบทุ กหมู่บ้าน โดยขาดปัจจัย
สาคัญ ได้แก่ ผู้นาชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการทางานและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือ
อีกทั้งยังมีบางแห่ง ที่ยังดาเนินการไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเนื่องจากพื้นที่ห่างไกล ปัญหาความ
ไม่ปลอดภัย และไม่มีภาคีเครือข่าย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังความปลอดภัย
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ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ความสาเร็จในโครงการพัฒ นาท้องถิ่นว่าสาเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้ งรูปธรรม นามธรรม
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดาเนินการได้จริงและไม่สามารถดาเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงจัดทาโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง
เปรียบเทียบ จึงเป็น ข้อสาคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒ นาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน
เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global
planning การวางแผนระดั บ สากล Globalization โลกาภิ วัต น์ Localization ที่ เกิด ผลจริงในท้ อ งถิ่ น น าไปสู่
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะทา ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม
ความสาเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ที่วัดได้
จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น
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ส่วนที่ 3
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
1. ผลการพิ จารณาการติ ด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตร์ สรุปคะแนนประเมิน ผลยุทธศาสตร์ เพื่ อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
พลวงเป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
๓.๔ วิสัยทัศน์
๓.๕ กลยุทธ์
3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
3.8 แผนงาน
๓.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
๓.10ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
เต็ม
2๐
1๕
๖๕
10
10
๑๐
๕
5
5
5
5
5
๕
๑๐๐

คะแนน
ที่ได้
๑5
1๕
๖2
10
10
๑๐
๕
๕
5
5
5
5
3
92

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม
75.00
100
95.38
100
100
100
100
100
100
100
100
100
60
92

๑. พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ ๙๒ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เพราะการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหา
จุ ด แข็ ง จุ ด เด่ น จุ ด ด้ อ ย หรื อ สิ่ ง ที่ อ าจเป็ น ปั ญ หาส าคั ญ ในการด าเนิ น งานสู่ ส ภาพที่ ต้ อ งการในอนาคต การ
ดาเนินงานขององค์การหลักการสาคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ ภ ายในและสภาพการณ์ ภ ายนอก ดั งนั้ น การวิเคราะห์ SWOT จึ งเรีย กได้ ว่ าเป็ น การวิ เคราะห์
สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่ ง เป็ น การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น เพื่ อ ให้ รู้ ต นเอง (รู้ เ รา) รู้ จั ก
สภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายนอกและ ภายใน
องค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้น
แล้วและแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับ
องค์ ก รที่ เหมาะสมต่ อ ไป ความสามารถภายในที่ ถู ก ใช้ ป ระโยชน์ เพื่ อ การบรรลุ ในทางกลั บ กั น อุ ป สรรคทาง
สภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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2. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง ในแต่ละประเด็นดังนี้
คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

ลาดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข้ อ มูล สภาพทั่ วไปและข้ อมู ล พื้ น ฐาน
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า น
พลวง

20

18

90

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ต าบล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของ
ดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด้ า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจานวน
ป ระชากร แ ล ะช่ ว งอายุ แล ะจ าน วน
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั งคม เช่ น
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ
1.4 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช่ น การคมนาคมขนส่ ง การไฟฟ้ า การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
1.5 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช่ น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว์ การ
บริก าร การท่ อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย์ / กลุ่ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้า)
1.6 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค้ า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ

3

3

100

2

1

50

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
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ลาดับ

ประเด็นพิจารณา
1.7 ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เช่ น น้ า ป่ า ไม้ ภู เข า คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
1.8 การสารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒ นาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ
วิ ธี ก าร แ ล ะ ก ารด าเนิ น ก ารป ระ ชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม
คิด ร่วมท า ร่วมตั ดสิ น ใจ ร่วมตรวจสอบ
ร่ ว ม รั บ ป ร ะ โย ช น์ ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า
ปรึ ก ษาหารื อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เพื่ อ
แก้ ปั ญ หาส าหรั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ตาม
อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านพลวง

รวม

คะแนน
เต็ม

คะแนน
ที่ได้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม

2

2

100

2

1

50

2

2

100

20

18

90

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

๑. สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงพบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตาบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ
ด้ านการเมื อ ง/การปกครอง เช่ น เขตการปกครอง การเลื อ กตั้ ง ฯลฯ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั งคม เช่ น
การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจาปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูล
เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ เช่ น น้ า ป่ าไม้ ภู เขา คุ ณ ภาพของทรัพ ยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุ ม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาเนินการประชุ มประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับ การพั ฒ นาท้ องถิ่น ตามอานาจหน้ าที่ขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลบ้านพลวง ได้คะแนนสู งสุ ด 100
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนน และคิดเป็นร้อยละ 90 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงเป็นดังนี้
ประเด็นการพิจารณา
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ
๕.๒ กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ
๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๖๐
๕
๕
๕

คะแนนที่ได้
๑๐
๙
๙
๑๐
๖๐
๕
๕
๕

5
5

5
5

5

5

๕
๕

๕
๕

๕
๕
5
๕
๑๐๐

3
๕
4
๕
๙4

1. พบว่าประเด็น โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
คะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 60.63 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด
ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีกาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับ โครงการ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง โครงการมี
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความสอดคล้องกับ
Thailand 4.0 โครงการมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวัด เป้ าหมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง
มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัด
ได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทาโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
2. พบว่าประเด็น งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนน
ต่าสุด3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 3.19 ของคะแนนใน
ภาพรวมทั้งหมด
เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
การเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น
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3. พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 104 โครงการ ได้คะแนน
5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนอง
ต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง และดาเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงที่กาหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน
4. พบว่ากาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อ งกับโครงการ จากจานวนโครงการทั้งหมด 104 โครงการ
ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กาหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดาเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
1
2

เพศ
- ชาย
- หญิง
อายุ
- 15-25 ปี
- 26-30 ปี
- 31-40 ปี
- 41-50 ปี
- 51-60 ปี
- 61-70 ปี
- 71 ปีขึ้นไป

(ถ้ามีหลายตาบลระบุตาบลด้วย)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

50
50

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

12
18
35
5
13
17
-

หมู่ที่/ชุมชน

ข้อมูลทั่วไป...
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(ถ้ามีหลายตาบลระบุตาบลด้วย)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

7
45
40
5
3

ม.1-ม.4

30

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

25
18
7
2
8

- ปริญญาโท

-

-

- ปริญญาเอก
- อื่น ๆ
ตาแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
- ประชาชน
- สมาชิกสภาท้องถิ่น
- ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ าน
สารวัตรกานัน แพทย์ประจาตาบล
- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อส
ม.)
- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อป
พร.)

-

10

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

15
8

ม.1-ม.4

4

ม.1-ม.4
ม.1-ม.4

4
15

ม.1-ม.4

30

ม.1-ม.4

10

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
3

4

5

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
- น้อยกว่า 5 ปี
- 5-10 ปี
- 11-20 ปี
- 21-30 ปี
- มากกว่า 30 ปี
ระดับการศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออกเขียน
ได้)
- ประถมศึกษาตอนปลาย
- มัธยมศึกษาตอนต้น
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- ปริญญาตรี

หมู่ที่/ชุมชน
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
- กลุ่ ม อาชี พ /ตั ว แทนกลุ่ ม อาชี พ /ตั ว แทน
อาชีพ
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
- กลุ่ ม หรื อ อาสาสมั ค ร เช่ น อาสาพั ฒ นา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน
หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ
- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือ
ตั ว แท น ท างธุ ร กิ จ /การค้ า/การลงทุ น
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว
- สื่อมวลชน
- ประธานหอการค้ า จั ง หวั ด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ

(ถ้ามีหลายตาบลระบุตาบลด้วย)

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
(คน)

ม.1-ม.4

4

ม.1-ม.4

4

ม.1-ม.4

4

ม.1

1

ม.1-ม.4

5

-

-

-

-

-

-

รวม

100

หมู่ที่/ชุมชน

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
การวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีต่อการ
ให้บริการในการอบรม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อนาเสนอข้อมูลใน
รูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายและสรุปผลการศึกษาได้กาหนดการให้คะแนนคาตอบของแบบสอบถามไว้
5 ระดับ ดังนี้
ความพึงพอใจมากที่สุด
กาหนดให้
5
คะแนน
ความพึงพอใจมาก
กาหนดให้
4
คะแนน
ความพึงพอใจปานกลาง
กาหนดให้
3
คะแนน
ความพึงพอใจน้อย
กาหนดให้
2
คะแนน
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
กาหนดให้
1
คะแนน
แล้วหาค่าเฉลี่ยของคาตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง
มีความพึงพอใจมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50
หมายถึง
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

32
85
117

27.35
72.65
100

รวม

18
49
31
19
117

15.38
41.88
26.50
16.24
100

11
57
49
117

09.40
48.72
41.88
100

103
010
004
117

88.03
08.55
03.42
100

1๘
๔

15.38
03.42
0
3.42
03.42
09.40
26.50
09.40
03.42

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
4. สถานภาพในการทางาน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง / บุคคลภายนอกปฏิบัติงานลูกจ้าง
รวม
5. ตาแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน
ประชาชน
สมาชิกสภาท้องถิ่น
กานั น ผู้ ใหญ่ บ้ าน ผู้ ช่ ว ยผู้ ใหญ่ บ้ าน สารวัต รก านั น
แพทย์ประจาตาบล
ประธานชุมชน กรรมการชุมชน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน(อสม.)
สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง

4
4
1๑
3๑
1๑
4
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ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทนอาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์
ก ลุ่ ม ห รื อ อ าส าส มั ค ร เช่ น อ าส าพั ฒ น าชุ ม ช น
อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ ม
พลังทางสังคมอื่นๆ
ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ
กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรมหรือตัวแทนทาง
ธุรกิจ/การค้า/การลงทุนอุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว
สื่อมวลชน
ประธานหอการค้าจั งหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด
องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวน

ร้อยละ

4
4
๔

03.42
03.42
03.42

1๘
-

15.38
-

-

-

117

100

จากตาราง สรุ ป ผลได้ ดั งนี้ ความพึ งพอใจที่ ไดจากการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากประชาชน
ผู้เกี่ยวข้องโดยใช้แบบประเมินความพอใจผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้นๆ
เปลี่ ย นแปลงของชุ ม ชนหลั งจาก ที่ ไดดาเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ แลว อาทิ การเปลี่ ยนแปลงด้ านรายได
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยนาเอาข้อมูล กกช. 2 ค. และ จปฐ. มาใช้หรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วน ท
องถิ่น มีอยู่ เพื่ อศึ กษาการศึกษาความ เปลี่ ยนแปลงซึ่งองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ นจะ เป็ นผู้ เลื อกเอาตั ว ชี้วัด
เหล่านั้นมาเป็นตัวประเมินการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแล้วนามาเปรียบเทียบก่อนและหลังการดาเนินงานตาม แผน
ยุทธศาสตร์
๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญ ญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่ว มของ
ประชาชน เช่ น การจั ด เวที ป ระชาคม การประชุ ม คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนฯ การประชุ ม
คณะกรรมการพั ฒ นาฯ เพื่อรั บ ฟังปั ญ หาและความต้องการที่ แท้ จริงของประชาชนในพื้น ที่ ก่อนนามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อ
วัน ที่ 14 มิถุน ายน พ.ศ.2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพั ฒ นาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563 ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จ
ด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง
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ส่วนที่ 4
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูล
และรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ข้อ 30
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนบ้านพลวงจึงขอประกาศผลการดาเนินงานการ
จัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงานรวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ
ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มา เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี ส่ ว นร่ว มในการตรวจสอบและก ากั บ การบริ ห ารจั ด การ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงดังนี้
วิสัยทัศน์(Vision)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง ได้กาหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังที่ จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ตาบลบ้านพลวงเป็นตาบลขนาดกลางที่มี
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดี และสนองตามนโยบ าย
ของรัฐ จึงได้กาหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้

“ได้รับการพัฒนาแบบสมดุล ประชาชนอยู่ดีมีสขุ ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ ”

1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง
2. ยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
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3. เป้าประสงค์ในการพัฒนา
1. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า และสภาพแวดล้อมที่ดี
มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและ
มลพิษ
3. ประชาชนเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น
4.ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต
6. มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและสืบทอดศาสนา
รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้
7. ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพิ่มมูลค่าสินค้าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
8. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1. เป้าประสงค์
1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ได้
2. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึงเพียงพอ
1.2 ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น
2. ถนนทุกสาย ท่อลอดเหลี่ยม ท่อระบายน้าใช้งานได้
3. ทานบดินและประตูน้า,ฝาย ที่ได้มาตรฐาน
5. อาคารสิ่งปลูกสร้างที่สาธารณะประโยชน์ บ้านเอื้ออาทรมีความมั่นคงแข็งแรง
6. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน
7. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพื้นที่ประชาชนได้รบั ความสะดวก
8. ระบบประปาสามารถผลิตน้าประปาทีไ่ ด้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
9. ระบบการสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รบั ข่าวสารมากขึ้น
1.3 ค่าเป้าหมาย
เพื่อก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความสะดวก
และมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความ
สงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ
1.4. กลยุทธ์/และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.5.
กลยุทธ์
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้า 1. จานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน/ถนนลูกรังที่
ได้รับการก่อสร้าง
2. จานวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนดิน /ถนนลูกรังที่
ได้รับการซ่อมแซม
3. จานวนรางระบายน้า/ท่อระบายน้า/ท่อลอดเหลี่ยมที่
ได้รับการก่อสร้างและซ่อมแซม
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2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา

4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รบั

1. พื้นที่ขยายเขตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและซ่อมบารุง
3. จัดทาเว็บไซต์เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์
1.จัดหาแหล่งน้าประปาที่สะอาดในชุมชนเพิ่มและระบบ
การจ่ายน้าทั่วถึงเพียงพอ
2. จานวนครัวเรือนมีเครื่องกรองน้าสะอาดและถังรองน้า
ใช้ทุกหลังคาเรือน
3. จานวนระบบประปาได้รับการซ่อมบารุง
1.จานวนอาคารสิ่งปลูกสร้างสาธารณะประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
บ้านเอื้ออาทรได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
1. เป้าประสงค์1. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตร นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
2. แหล่งน้าในพืน้ ที่สามารถนามาใช้ทาการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนมี ค วามรู้ต ามหลั กวิ ช าการในการประกอบอาชี พ ตามแนวทางปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนมีน้าในปริมาณที่เพียงพอสาหรับทาการเกษตร
3.ค่าเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมความรู้ ในการประกอบอาชีพ
ฝึกทักษะการพัฒนาฝีมือในการเพิ่มมูลค่าของสินค้า
4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1.แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
แนวทางที่ ๒ เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของ
ครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมการลงทุนและการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๔ ส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวและบริการ
2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.จ านวนประชาชนที่ เข้ ารับ การฝึ ก อบรมส่ ง เสริม ความรู้ด้ า น
อาชีพและการลงทุน
2.จานวนงบประมาณที่อุดหนุน สนับสนุน กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการที่ดาเนินงานด้านสังคม
2. จานวนโครงการที่จัดส่งเสริมด้านการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
1.จานวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
1.มีสถานที่ท่องเที่ยว หาความรู้ ผักผ่อนหย่อนใจ
1. การบริหารจัดการแหล่งน้าทีเ่ ป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการทา
เกษตร
2. จานวนแหล่งน้า ห้วย หนอง คู คลอง ได้รับการขุดลอกให้
สามารถกักเก็บน้าได้ปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการเกษตร และ
ใช้ในฤดูแล้ง
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
1. เป้าประสงค์1. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการส่งเคราะห์
2. กลุ่ม/ชมรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และหน่วยงานราชการอื่นที่ดาเนินงาน
ด้านสังคมได้รับการสนับสนุน
3.ประชาชนมีการออกกาลังกายและการบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
2. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ตามระเบียบกาหนด
3. จานวนประชาชนที่ออกกาลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง
4. จานวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
3. ค่าเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน
สวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
1.จานวนนักเรียนประถมศึกษาในเขตตาบลและเด็ก
ปฐมวัยศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กบ้านตาบลบ้านพลวง ได้รบั การ
สนับสนุนค่าอาหารเสริม(นม) และค่าอาหารกลางวันครบ
ทุกคน
2.ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ้าน
พลวง เตรียมความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
3. สนับสนุนโรงเรียนประถมศึกษา กีฬาและวิชาการ
4.จานวนบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรม
พัฒนาความรู้
5.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา
6. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและ
สืบทอดประเพณีอันดีงาม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสวัสดิการ
1. จ านวนงบประมาณที่ จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ ผู้ สู ง อายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข
1. จ านวนพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หา
ไข้เลือดออก หรือโรคอุบัติใหม่
2. จานวนงบประมาในการสนับสนุนการป้องกันโรค
3. กิจกรรมสนับสนุนการป้องกันโรค
การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
1. จัดกิจกรรมออกกาลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุก
วัย
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๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. เป้าประสงค์1.อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กาจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดมลพิษ
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. ประชาชนเกิดจิตสานึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
3. พื้นที่หมู่บ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอย
4. แหล่งน้า ป่าไม้ และชลประทานขนาดเล็ก มีความอุดมสมบูรณ์
5. จานวนพืน้ ที่แหล่งน้าและป่าไม้เพิ่มขึ้น
3 .ค่าเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน
4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
1. จานวนโครงการที่รณรงค์ปลูกจิตสานึกในการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. จานวนแหล่งน้าป่าไม้ ชลประทานขนาดเล็ก
3. จานวนทานบดินและเขื่อนกัน้ ตลิ่งพัง/ประตูนา/ฝาย
้
ที่ได้รับการก่อสร้างและการซ่อมแซม
4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน
การบริหารจัดการและรณรงค์กาจัดขยะมูลฝอย
1. พัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก
สุขาภิบาล
2. กิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะมูลฝอย
๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1. เป้าประสงค์1.บุคลากรนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในกำรพัฒนำตนเองและพัฒนำงำน
2.บุคลากรมีศักยภาพการทางานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน
3.ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง
4.ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
2. ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ผู้บริหาร สามาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้
2. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง
3. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการทางานและการให้บริการ
3. ค่าเป้าหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางาน
ของภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการพัฒนา
๒ ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์(ต่อ)
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
3. การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
5. การจัดทาผังเมืองรวมตาบลบ้านพลวง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.จานวนการจัดอบรม การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2.จานวนอาสาสมั ครป้ องกัน ภัยฝ่ ายพลเรือนที่ ผ่ านการ
ฝึกอบรม
3. จานวนกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนของสมาชิก อพร.
4. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย
5.จานวนวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือป้องกันภัยที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันภัย
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนกิจกรรมที่จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ให้แก่ปะ
ชาชน
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
1. จานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง,จานวนผู้ได้รับการเลือกตั้ง
2. กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นในกิจกรรมของ อบต.
1. เขตพื้นที่ขนาดอบต.บ้านพลวง

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสบื สานวัฒนธรรม
2. ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีการออกกาลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการท่องเที่ยวในจังหวัด
2.ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒ นธรรมประเพณีอันดีงาม และกิจกรรม
ส่งเสริมทางศาสนา
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาและการท่องเที่ยวในจังหวัด
3. ค่าเป้าหมาย
1. ส่งเสริมศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของตาบล
2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว และส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬา
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4.กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
๑ การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
1.จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดส่งเสริมวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณีอัน
ดีงาม
๒ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1. จัดกิจกรรมออกกาลังกาย เล่นกีฬาให้กับประชาชนทุกวัย
2. สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัด

๓ ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมของครอบครัว

1.กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในครอบครัว

๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง มุ่งพัฒนา 6 ด้าน
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ ขี ององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง

เป้าประสงค์

ตัวชีว้ ดั

ค่าเป้าหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร์
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น สี่ ปี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ ใช้ ก ารวิ เคราะห์ SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S : Strength-s)
- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตาบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นาชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน
จุดอ่อน (W : Weakness)
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบัตสิ ับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตาบล มีงบประมาณจากัด ทาให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทาลายสิง่ แวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ
โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการ
กากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
อุปสรรค (T : Threat)
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้อง
ชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการ
จัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดาเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ
ปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจากัดด้วยอานาจหน้าที่และ
จานวนงบประมาณที่มีจากัด
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตาบลวังโพธิ์ นั้น ได้
ทาการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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ดาน
๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- แหล่งน้าและ
น้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

๑) ขาดแคลนแหล่งน้าใน
การเกษตรและน้าประปา
สาหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน
๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและ - ไฟฟ้า
ที่สาธารณะยังไม่สามารถ
ดาเนินการครอบคลุมพืน้ ที่
ได้ทั้งหมด

๓) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ายังไม่
เพียงพอ

- ราง/ท่อระบายน้า

๔) ถนนในตาบล ยัง
เป็นภนนดิน ถนนลูกรัง
และเป้นหลุมเป้นบ่อ
๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ
๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด
โรคติดต่อ

- ถนน

๒) ประชาชนในพืน้ ที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน
ความดัน

- เส้นทางคมนาคม

- ด้านสาธารณสุข

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

- ในเขต อบต.

- ประชาชนมีแหล่ง
น้าและมีนาประปา
้
ใช้อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น
- ทางและที่
- ทางและที่
สาธารณะในเขต
สาธารณะมีแสงสว่าง
อบต.
เพียงพอประชาชน
ได้รบั ความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้
- พื้นที่ใน อบต.
- มีรางระบายน้า
สามารถระบายน้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความราคาญ
- ทางและที่
- มีถนนให้ประชาชน
สาธารณะในเขต
ได้สัญจรไปมา
อบต.
สะดวก
- เส้นทางคมนาคมที่ - มีเส้นทางในการ
เป็นสาธารณะและ คมนาคมเพียงพอ
ประชาชนมีความ
และ ประชาชนได้รับ
ต้องการให้
ความสะดวกในการ
ดาเนินการ
สัญจรไปมา
- ในเขต อบต.

- ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผูป้ ่วย

ในพื้นทีไ่ ม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ ดรคระบาด
โรคติดต่อ

47

ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

๓) ปริมาณขยะและน้าเสีย
เพิ่มมากขึ้น

- ในเขต อบต.

๔) ประชาชนบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย

- ประชาชนในเขต
อบต.

๕) ประชาชนในพืน้ ที่บาง
รายมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง
แข็งแรง

- ที่อยู่อาศัย

- ประชาชนในพื้นที่
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทาให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทาให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด

- ประชากร

- พื้นที่ในเขต อบต.

ประชาชนบางครัวเรือน
- การอุปโภค-บริโภค
บริโภค-บริโภคน้าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น
จากน้าฝน น้าทีไ่ ม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน
๑) การศึกษาสื่อการเรียน
- สังคมในชุมชน
การสอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รบั การศึกษา
ต่อในระดับที่สงู กว่าขั้น
พื้นฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา
ครอบครัวยากจน
๒) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลาพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ประชาชนในเขต
อบต.

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต
- ปริมาณขยะและน้า
เสียถูกกาจัดให้หมด
ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง
- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง
- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพื่อไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร
- ประชาชนบริโภคน้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ

- เด็กนักเรียนในเขต - มีสื่อการเรียนการ
อบต.
สอนที่พอเพียง เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน
- ผู้สูงอายุและเด็กใน - ผู้สูงอายุและเด็ก
เขต อบต.
ได้รับการดูแลทีด่ ี
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ดาน

๓. ด้านเศรษฐกิจ

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดารงชีวติ

- ผู้พิการในเขต
อบต.

๔) เยาวชนและวัยรุน่ ติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร
๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่
๓๕ ขึ้นไป ไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจาปี จานวน
๒๙๑ คน
๖) ประชากรที่สูบบุหรี่
จานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา
จานวน ๑๗๑ คน
๑) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการดาเนินงาน

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต.

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดารงชีวิตและทั่วถึง
- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี

- ประชาชนในเขต
อบต. ที่อายุ ๓๕
ขึ้นไป

- ประชาชนที่อายุ ๓๕
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน

- ประชาชนที่สบู
บุหรี่และดื่มสุรา

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา

- การวางแผน

- ประชาชนในเขต
อบต.

- การลงทุน

- ประชาชนในเขต
อบต.

- การพาณิชยกรรม

- ร้านค้าแผลงลอย

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดาเนินงานได้เอง
- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทากิจการและ
ประกอบอาชีพ
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จาหน่ายสินค้า
- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การทากิจการและประกอบ
อาชีพ
๓) ประชาชนขาดสถานที่
จาหน่ายสินค้า
๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่าระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่ง
รับซื้อ
๕) ค่าแรงต่าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน

- เกษตรกรในพื้นที่

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปี ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
จานวน ๙ ครัวเรือน
๗) ในเขต อบต. ไม่มีแหล่ง - การท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว

- ประชาชนที่มี
รายได้ตากว่
่ าเกณฑ์
มาตรฐาน
- ในเขตเทศบาล

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง

- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่าครอง
ชีพ มีการจ้างงานมาก
ขึ้น
- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้
- มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น
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ดาน

สถานการณ์ภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๔. ด้านการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี

๑) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจทาให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/
ความต้องการ
- การจราจร

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

ประชาชนที่สัญจรไป มีระบบควบคุม
มาบนถนน
การจราจร เช่น
ติดตั้งสัญญาณไกระ
พริบเพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง
๒) มีการทาลายและลัก
- การรักษาความ
- ประชาชนและส่วน - มีการป้องกันและ
ขโมยทรัพย์สินของ
ปลอดภัยในชีวติ และ
ราชการ
รักษาความปลอดภัย
ประชาชนและราชการ
ทรัพย์สินของประชาชน
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
ของประชาชนละ
วิวาทกันในชุมชน
ส่วนราชการ เช่น
การติดตั้งกล้องวงจร
ปิด การให้ผู้นา อป
พร. ควบคุมและ
ระงับเหตุทะเลา
วิวาท
๕. ด้านการบริหาร ๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ - ดินและน้าใต้ดนิ
- พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
จัดการและการ
น้าใต้ดินเป็นน้าเค็มหรือมี
ลดลง จัดหาแหล่ง
อนุรักษ์
รสกร่อย ไม่สามารถใช้ใน
น้าจากแหล่งอื่นเพิ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตรและอุปโภคมากขึ้น
และสิ่งแวดล้อม
บริโภคได้
๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ - สิ่งแวดล้อม
- ผู้ประกอบการและ - ปัญหาขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่ง
ชุมชนในเขตพื้นที่
สัตว์เลี้ยงลดลง
กลิ่นเหม็นราคาญ
อบต.
ประชาชนสามารถ
กาจัดขยะและ
มูลสัวต์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน
๖. ด้านศิลปะ
๑) ศิลปะ วัฒนธรรม
- ศิลปะ วัฒนธรรม
- ประชาชนในเขต - ยกย่อง เชิดชูคนดี
วัฒนธรรม จารีต
จารีต ประเพรีและ๓มิ
จารีต ประเพรีและ๓มิ อบต.
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ประเพณีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
ปัญญาท้องถิ่น
ไปมาก
เลือนไปมาก
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีต
ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สบื ไป
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3. ความสาเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
ความสาเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสาเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดาเนินการได้จริงและไม่สามารถดาเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ
Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวง จัดทาโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้
การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง
เปรียบเทียบ จึงเป็น ข้อสาคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒ นาท้องถิ่นใน
ภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน
เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล Global
planning การวางแผนระดั บ สากล Globalization โลกาภิ วัต น์ Localization ที่ เกิด ผลจริงในท้ อ งถิ่ น น าไปสู่
Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือ
การโน้มเอียงที่จะทา ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
เพื่ อให้ ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาขององค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้ านพลวงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่ง
การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านพลวงจึงได้ดาเนินการนาเข้า
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖5) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ในระบบ e-plan และได้นา
ข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้ก็ยังควรมีการปรับปรุง
เพื่อให้มีประสิทธิ์ภาพและประสิทธิ์ผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้
1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารตาบลบ้านพลวงควรมีเสนอการกาหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อสาหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย
2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสาคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
4. ผู้ บ ริห ารควรเร่ง รั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น โครงการในช่ ว งต้ น ปี งบประมาณมากกว่ า การท าโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทาให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตาบลจะไม่สามารถดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทาให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน
การดาเนินงาน เพราะไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน
5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและ
ชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะ
มูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพั ฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

