ประกาศเทศบาลตาบลหนองขุ่น
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)
(รอบเดือน เมษายน 2561)
………………………………………………….
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2559 รายงานและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและปีระเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อผุ้
บริ ห ารท้ องถิ่ น เสนอต่ อสภาท้ องถิ่น และคระกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่น พร้อ มทั้ ง ประกาศผลการติด ตามและ
ประเมินผลแผนให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
อาศัยอานาจตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.25๔8 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 (3) เทศบาลตาบลหนองขุ่นจึงขอ
ประกาศรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (รอบเดือน เมษายน
2561) ให้ทราบโดยทั่วกัน
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายบุญส่ง จิตรจุน)
นายกเทศมนตรีตาบลหนองขุ่น

๑

คานา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้นายกเทศบาลตาบลหนองขุ่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขึ้น 1 คณะ มีหน้าที่ กาหนดแนวทาง วิธีการ ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม
ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายนและตุลาคมก็ได้
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น ได้ดาเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น (พ.ศ.2561–2564) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ในนามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองขุ่น ขอขอบคุณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองขุ่น พนักงานส่วนตาบล คณะกรรมการฯ ทุกท่าน และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาชนที่ร่วมกันในการรวบรวมข้อมูล ให้ความร่วมมือในการดาเนินการของคณะกรรมการฯ ให้สาเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
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ส่วนที่ 1
บทนา
ปัจจุ บัน การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความส าคัญ และจาเป็นต่อการบริหารงานอย่างยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผล เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กาหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี และแผนการดาเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ดี สักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอก
ความสาเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สาคัญในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม”
และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนาข้อมูลต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการ
ดาเนินงาน เทศบาลตาบลหนองขุ่น ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่จะต้องให้การ
บริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ของการดาเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทางานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย
1. ความสาคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จาเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดา
เนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ
เกี่ยวกับการดาเนินโครงการปัญหาที่กาลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่าย
โครงการสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดาเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงาน หรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่ างการ
ดาเนินงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สาหรับ การควบคุมการดาเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ ยวกับการดาเนินงาน ปัญหาที่กาลังเผชิญ
อยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดาเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดาเนิน
งานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กาหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะ
เป็น การประเมินผล (Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหว่างที่กาลังดาเนินการ (Ongoing Evaluation) หรือภายหลังที่การดาเนินการสาเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการ
ประเมินผล เป็นสิ่งจาเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่
กาหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร
นาไปสู่ความสาเร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูล
ย้อนกลับที่สามารถนาไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
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2. ประโยชน์ของกากับติดตามและประเมินผล
ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองขุ่น ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน ได้หลาย
แนวทาง ดังนี้
1. จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
2. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วน
ต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือไม่
3. เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ และประเมินผลการทางานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจาก
การติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงาน สามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่
กาหนด ก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ
3. จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
1. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
3. เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
4. เพื่อใช้เป็นข้อแนะนาผู้บริหารในการจัดทาแผนพัฒนาปีต่อไป
4. วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และ
การประเมินผลลัพธ์ การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินงานที่จะสามารถนาไปสู่การบรรลุแผนที่กาหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผล
การดาเนินงาน
5. การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
ข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ข้อ 14 ให้ยกเลิกความในข้อ (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357 เรื่อง แนวทางการดาเนินการแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัด
ทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

๓
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ให้ดาเนินการ
อย่างน้อยปีล ะสองครั้ งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีนั้น กรอบระยะเวลาดังกล่ าวให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี ทั้งนี้ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
ประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมภายหลังเดือนเมษายน
และตุลาคมก็ได้

๔

ส่วนที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)
วิสัยทัศน์ “เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
คานิยาม
“เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน” หมายถึง
1) จังหวัดชัยนาทจะเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่มีชื่อเสียงของประเทศ
2) สินค้าเกษตรที่สาคัญของจังหวัด อาทิ ข้าว ส้มโอขาวแตงกวา ปลา โคเนื้อ ฯลฯ มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐานตามกระบวนการตรวจประเมินของผลผลิตแต่ละชนิด
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ” หมายถึง เด็ก เยาวชนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ประชาชนมี
สุ ขภาพอนามัย ที่ดี จิ ตใจมี คุณธรรม มีค วามมั่น คงในการประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชี วิ ตและ
ทรัพย์สิน สังคมปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสมานฉันท์
“ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” หมายถึง การพัฒนาให้ประชาชนมีความรู้และทักษะ สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเกิ ดเหตุการณ์
ภัยธรรมชาติ โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงที่จะเกิดขึ้นจากการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การท่องเที่ยว การค้าและการบริการ
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ การเข้าถึง
แหล่งเงินทุน ตลอดจนพัฒนาระบบ Logistic
4. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม มีสุขภาวะที่ดี อยู่ในครอบครัว
ที่อบอุน่ มีชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ มีความสมานฉันท์และปลอดภัยน่าอยู่
5. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
เป้าประสงค์ภาพรวม
1. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสมานฉันท์
4. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน
2. การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
3. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
และสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. เพิ่มผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและ 1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและการตลาด
ได้มาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและสินค้าเกษตรที่สาคัญของ
2. ผลผลิตสินค้าเกษตรมีคุณภาพได้
จังหวัดให้ได้มาตรฐาน
มาตรฐาน
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร
3. เพิ่มรายได้เกษตรกร
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต
4. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาทักษะการ
1. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพนอกภาค
ประกอบอาชีพ
การเกษตร
2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
3. เพิ่มรายได้จากธุรกิจการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
การค้า และการบริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ความเข้มแข็งสมานฉันท์และมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. ประชาชนมีความรู้เท่าทันสังคมและ
1. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษาและ
สิ่งแวดล้อม
พัฒนาทักษะการเรียนรู้
2. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
2. เสริมสร้างสุขภาวะให้คนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและ
3. สังคมมีความสมานฉันท์ มีความ
ใจ
ปลอดภัย ปลอดอบายมุข และสิ่งเสพติด
3. ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอด
อบายมุขและสิ่งเสพติด
4. ส่งเสริมการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยสันติวิธี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. พัฒนาแหล่งกักเก็บน้าเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ง
1. ลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้ง
2. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนถูกกาจัดอย่าง 2. พัฒนาศักยภาพระบบเตือนภัยจากอุทกภัยและภัยแล้ง
3. ป้องกันน้าท่วมและการกัดเซาะตลิ่งริมแม่น้าในพื้นที่ เสี่ยง
ถูกหลักวิชาการมากขึ้น
ภัย
3. คุณภาพน้าในแม่น้าดีขึ้น
4. ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและกาจัดขยะที่ถูกหลัก
4. เพิ่มพื้นที่สีเขียว
วิชาการ
5. ลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้
5. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้า
พลังงานทดแทน
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
7. ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
8. ส่งเสริมการใช้พลังงานจากเศษวัสดุเหลือใช้ฟาร์มปศุสัตว์และ

๖
พลังงานธรรมชาติ

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่าง ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ และ
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ อปท.
ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยนาท
ยุทธศาสตร์คณะรักษาความสงบ
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
แห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้าง
การพัฒนาด้านสังคม
คุณภาพคนและสังคมสู่ความ
ความเป็นธรรมในสังคม
เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคน
การพัฒนาด้านการศึกษา และ
คุณภาพคนและสังคมสู่ความ
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
วัฒนธรรม
เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน อย่างยั่งยืน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการเพิ่ม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการสร้าง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและ ความเข้มแข็งภาคการเกษตรความ
การตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวและสินค้า มั่นคงของอาหารและพลังงาน
เกษตรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการปรับโครง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริม เศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมี
และพัฒนาอาชีพนอกภาค
คุณภาพและยั่งยืน
การเกษตรและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้าน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการสร้าง
การเมืองการบริหาร
คุณภาพคนและสังคมสู่ความ
ความเป็นธรรมในสังคม
เข้มแข็งสมานฉันท์และมีภูมิคุ้มกัน ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการป้องกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง
และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น
อย่างยั่งยืน

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน์

๗
“เกษตรกรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจ ชีวิตพอเพียง”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
มี 5 ยุทธศาสตร์ 22 แนวทางพัฒนา ดังนี้.ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบทางเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
๓. ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งด้านสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
๔. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตลอดจนแหล่งน้าทางการเกษตร
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ พอเพียงและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน
ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
4. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
5. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
6. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
8. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

๘
1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคม
ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล
๒.๓ เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒. ดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์
๑. พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่เพื่อพั ฒ นาคุณภาพ ในด้านองค์ความรู้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น
๒. ส่งเสริมการให้บริการด้านสาธารณสุขให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น นันทนาการ
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๕. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการป้องกันสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
เป้าประสงค์

๙
๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
เป้าประสงค์
๑. เนินการปรับปรุงอาคารที่ทาการ วัสดุอุปกรณ์สานักงาน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

๒.๔ กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
กลยุทธ์
1.ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2.การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่ม
ช่องทางการตลาด
3.ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
2. การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตลอดจนการเพิ่มช่องทาง
การตลาด
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์

๑๐
1. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
2. การรณรงค์ป้องกันและควบคุมในเรื่องของยาเสพติด โรคติดต่อ ตลอดจนการส่งเสริม สุขภาพอนามัย
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
๔. ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
๕. สงเคราะห์เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๖. การบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๘. ส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
กลยุทธ์
1. สร้างจิตสานึก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม
3. ส่งเสริมและพัฒนาธรรมชาติในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการวางและการจัดทาผังเมืองรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์
๑. ส่งเสริมประชาธิปไตย บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการประชาสังคมตลอดจนการเพิ่มช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และการบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิ บาล

๓.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑๑
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ด้วยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ ข้อมูลที่สาคัญ พระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ และ
มาตรา ๑๗ กาหนดให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอานาจหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ประกอบด้วยการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพที่สาคัญ ๆ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength - S)
(๑) ประชาชนในตาบลหนองขุ่น มีความปรองดองรักใคร่กันดี ไม่มีปัญหาการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทั้ง ๘ หมู่โดยเฉพาะกานัน ผู้ใหญ่บ้านรวมทั้งผู้บริหารท้องถิ่น
(๒) สภาพภูมิประเทศมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสาหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมี
แม่น้าน้อยไหลผ่าน
(๓) มีการจัดให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานพอสมควร
(๔) วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นมีการอนุรักษ์และสืบสานอย่างต่อเนื่อง
(๕) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีสภาพที่ดี
(๖) มีเส้นทางคมนาคมสายหลัก ทาให้สามารถเดินทางติดต่อไปมาสะดวก
จุดอ่อน (Weakness - W)
(๑) ในพื้นที่ตาบลหนองขุ่นส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองหลายสายเข้ามาประจบกันทาให้น้าฝนท่วม
พื้นที่เกษตรทุกครั้ง ถ้าเป็นหน้าแล้งพื้นส่วนใหญ่จะแห้งแล้งพื้นผิวดินจะเก็บน้าไม่ค่อยอยู่ประชากร
ส่วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรครั้งเดียว
(๒) การพัฒนายังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่
(๓) ประชาชนส่วนมากมีรายได้น้อย และไม่มีอาชีพเสริม
(๔) การขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ
(๕) ภาคประชาชนไม่เข้มแข็ง ยังพึ่งพาตนเองไม่ค่อยได้ ต้องรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ
(๖) มีการใช้สารเคมีในการทาเกษตรกรรม ทาให้ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพอยู่ในระดับสูง
(๗) ประชาชนยังขาดความมีส่วนร่วม และการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองราคา
(๘) ไม่มีการจัดผังเมือง และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสม
โอกาส (Opportunity - O)
(๑) นโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร “กาหนดให้ประเทศไทยเป็นครัวโลก” ทาให้เป็นปัจจัยส่งเสริม
ให้ภาคการเกษตรมีการพัฒนายิ่งขึ้น รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถทา
รายได้ให้ประเทศไทยในการส่งออกมากยิ่งขึ้น
(๒) การส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ทาให้ประชาชนมีขีดความสามารถในการ
ประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นทาเป็นในการเรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ให้ ส ามารถปรับตัว ต่อ
สถานการณ์ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนไป

๑๒
(๓) คณะผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองขุ่น มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาพื้นที่ จึงพยายามหางบประมาณ
สนับสนุนโครงการในพัฒนาจากองค์กรต่างๆ เพื่อนางบประมาณมาพัฒนาพื้นที่ให้ได้อย่างทั่วถึง
อุปสรรค (Threat - T)
(๑) การพัฒนาตาบลหนองขุ่นปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น น้าท่วม ดินถล่มและฝนแล้ง เพราะ
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรไม่สามารถปลูกพืชทดแทนได้ การพัฒนาไม่ได้เท่าที่ควรและเป็นปัจจัย
สาคัญต่อการพัฒนา
(๒) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาสังคมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
(๓) นโยบายการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจานวนมาก แต่งบประมาณมีอยู่ไม่
เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนโยบายของส่วนราชการต่าง ๆ ยังไม่บูรณาการในการมีส่วนร่วม
ทิศทางและเป้าหมายไม่เป็นเอกภาพ รวมทั้งงบประมาณที่กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่างๆ จึงทา
ให้การพัฒนาท้องถิ่นไร้ทิศทาง
(๔) กระแสโลกาภิวัฒน์ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และการดาเนินชีวิตของคนใน
สังคม

ส่วนที่ 3
สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2561
(ครั้งที่ 1 เมษายน 2561)

๑๓
แบบที่ 1 การกากับการจัดแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนยุทธ์ศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธ์ศาสตร์
แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ประเด็นการประเมิน
มี
ไม่มี
การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น

3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์ารพัฒนา
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญของท้องถิ่นมาจัดทาฐานข้อมูล

8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน

9.มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น(swot)เพื่อประเมินสภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น

10.มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง

11. มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด

12. มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

13. มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น

14. มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

15. มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด

16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

17. มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์

18. มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
.
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีสัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกาหนดระยะเวลาในการติดตาม

๑๔
แผนและรายงานผลการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดาเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม
หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
2. รายงานผลการดาเนินงานไตรมาศที่ 1
(1) ไตรมาศที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)
(2) ไตรมาสที่ 2 (มกราคม- มีนาคม)
(3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน- มิถุนายน)
(4) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน)
1. จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

2561
จานวน งบประมาณ
โครงการ

2562
จานวน งบประมาณ
โครงการ

67

88,070,000

10

2,765,000

ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

59

12,152,000

ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

12

1,300,000

10

920,000

9

820,000

9

820,000

22

7,170,000

19

5,620,000

20

5670,000

19

5,620,000

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และส่งเสริม
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รวม

170 111,457,000

66 76,270,000

2563
2564
จานวน งบประมาณ จานวน งบประมาณ
โครงการ
โครงการ

8

1,775,000

55 11,593,000

158 96,178,000

62 81,070,000

8

1,750,000

55 11,593,000

154 100,928,000

33 43,970,000

8

1,750,000

55 11,593,000

124 63,778,000

2. จานวนโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จานวน 69 โครงการ งบประมาณ 16,396,497 บาท
สามารถแยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
โครงการ
งบประมาณตามข้อบัญญัติ

๑๕
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
รวม

13

3,946,200

1
35
2
18
69

170,600
9,256,534
524,000
2,234,163
16,396,497

3. ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน

แผนการดาเนินการทั้งหมด
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
งบประมาณ
โครงการ

เบิกจ่าย
จานวน งบประมาณ
โครงการ

67

88,070,000

13

3,946,200

9

3,216,000

10

2,765,000

1

170,600

1

170,600

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

59

12,152,000

35

9,256,534

10

4,280,814

ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี

12

1,300,000

2

524,000

2

145,610

22

7,170,000

18

2,234,163

5

377,051

69

16,396,497

28

8,360,075

เศรษฐกิจ การเกษตร และ
ส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

รวม

170 111,457,000

4. สรุปผลการดาเนินงาน ปี 2561 (ครั้งที่ 1 เมษายน 2561)
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่เสร็จ
ที่อยู่ระหว่าง

จานวนโครงการ จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ทีม่ ีการยกเลิก ทีม่ ีการเพิ่มเติม

จานวนโครงการ
ทั้งหมด

๑๖

ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร และส่งเสริมการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด้านการบริหารจัดการและ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
รวม

การดาเนินการ
ดาเนินการ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ
4 66.66 13 18.84
9 13.04

1.44

-

-

10 14.49
2 2.90

-

-

7.25

-

28 40.58

-

1

5

-

-

-

-

-

1

1.44

24 34.78
-

-

-

-

-

35
2

50.72
2.90

-

13 18.84

-

-

-

-

18

26.08

-

37 53.62

-

-

-

-

69

100

แบบที่ 3/1 การประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๑๗
คาชี้แจง : แบบที่ 3/1 เป็นการประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีการกาหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 2 ครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลหนองขุ่น อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ 4 เมษายน 2560
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
1. จานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจานวนโครงการที่ปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์
โครงการที่บรรจุ โครงการตาม โครงการที่ดาเนินงานใน
ในแผนพัฒนา แผนดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2561
เฉพาะปี 2561 ประจาปี 2561
(ครั้งที่ 1 เมษายน)
67
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร
13
9
และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง

10

1

1

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

59

35

10

ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี
รวมทั้งสิ้น

12

2

2

22

18
69

5
27

170

2. การจัดทางบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณ
เทศบาลตาบลหนองขุ่น ได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรม (โครงการพัฒนา) ตามเทศบัญญัติงบประมาร
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ 261 โครงการที่อนุมัติ จานวน 69 โครงการ งบประมาณ 16,396,497
บาท โครงการที่ได้ดาเนินการ ครั้งที่ 1 เมษายน 2561 จานวน 27 โครงการ งบประมาณ 8,190,075
บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

แหล่งที่มา

งบประมาณตามเทบัญญัติ

งบประมาณ

๑๘
/โอน/ย้าย/เปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เทศบัญญัติ
135,700
เสริมเหล็กสายบ่อเฆ่ หมู่ที่4
2
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เทศบัญญัติ
499,100
เสริ ม เหล็ ก สายทุ่งบุ่ ง – บ้ า นดาบ
โรจน์ หมู่ที่ 2
3
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เทศบัญญัติ
499,100
เสริมเหล็กสายหนองงูเหลือม หมู่
ที่ 6
4
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เทศบัญญัติ
181,100
เสริมเหล็กสายหนองแต้ หมู่ที่ 8
5
โครงการก่ อ สร้ า งถนนคอนกรี ต
เทศบัญญัติ
408,100
เสริมเหล็กสายหนองอีงอน หมู่ที่
2
6
โครงการก่อสร้ างถนนดิน ลงลู กรั ง
เทศบัญญัติ
499,700
สายคันสระกักเก็บน้าดงเกนหลวง
หมู่ที่ 7
7
โครงการก่อสร้ างถนนดิน ลงลุ กรั ง
เทศบัญญัติ
328,300
สายทุ่งพงษ์ หมู่ที่ 8
8
โครงการก่อสร้ างถนนดิน ลงลู กรั ง
เทศบัญญัติ
499,800
สายไร่เพียงพันธ์เพ็ชร์ หมู่ที่ 5
9
โครงการปรับปรุงถนนดินลงลูกรัง
เทศบัญญัติ
165,100
สายบ้ า นนายต๋ อ ย – ดอนวั ด เก่ า
หมู่ที่ 4
ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
1
โครงการปรับปรุงลานตากผลผลิต
เทศบัญญัติ
170,600
ทางการเกษตร หมู่ที่ 7

ที่ใช้จริง
135,700
499,100
499,100
181,100
408,100
499,700
328,300
499,800
165,100

170,600

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1
2
3
4
5
6

โครงการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยการ
บริหารสถานศึกษา
ค่าอาหารเสริม(นม)
อุ ด หนุ น โครงการจ่ า ยค่ า อาหาร
กลางวัน ส าหรั บ นั กเรี ย นในตาบล
หนองขุ่น
โครงการบารุงสันนิตบาตเทศบาล
แห่งประเทศไทย(ส.ท.ท)
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เทศบัญญัติ

189,000

126,000

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

327,184
564,000

93,343.88
278,000

เทศบัญญัติ

25,865

17,631

เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติ

50,000
5,185,200

84,699
2,541,300

๑๙
7
8
9
10

เบี้ยยังชีพผู้พิการ
เทศบัญญัติ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เทศบัญญัติ
สารองจ่าย
เทศบัญญัติ
ค่ า จ้ า งเหมาในการอยู่ เ วรรั ก ษา
เทศบัญญัติ
ความปลอดภั ย ที่ ท าการเทศบาล
ต า บ ล ห น อ ง ขุ่ น ใ น ก า ร ดู แ ล
ทรัพย์สินทางราชการ
ด้านการบริหารจัดการและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
1
ค่าจ้างเหมาบริการ การจัดเก็บขยะ
เทศบัญญัติ
และค่าทิ้งขยะ ฯลฯ
2
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
เทศบัญญัติ
ของเทศบาลตาบลหนองขุ่น
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
1
โครงการจัดเวทีประชาคม
เทศบัญญัติ
2
โครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
เทศบัญญัติ
จริยธรรม
3
ค่าจ้างเหมา/ดาเนิน การเองจักทา
เทศบัญญัติ
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
4
เงิ น สมทบกองทุ น หลั ก ประกั น
เทศบัญญัติ
สังคม
5
เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญ
เทศบัญญัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น(กบท.)

ส่วนที่ 4

1,132,800
30,000
523,270
111,600

498,400
12,000
505,200
54,600

474,000

118,740

50,000

31,175

30,000
30,000

10,997
4,350

200,000

2,790

100,800

46,680

212,234

312,234

๒๐
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. สภาพปัญหาและอุปสรรค
จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ประจาปีงบประมาณ
2561 (ครั้งที่ 1 เมษายน 2561) พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี มีโครงการ/แผนงาน เป็นจานวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณของเทศบาลตาบลหนองขุ่น ทีมีรอยู่อย่าสงจากัด สาหรับโครงการ/แผนงาน ที่เทศบาลตาบลหนอง
ขุ่นดาเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงานให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้
โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพของเทศบาลตาบลหนองขุ่น จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่งวนท้องถิ่น เป็นต้น
2. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
2. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
1. การกาหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คานึงถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้เท่าที่ควร ทาให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมมาก แต่นาโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
น้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสาเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่า
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทะศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
3. มีความจากัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมารงานที่ต้องปฏิบัติ
3. ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ
1. การกาหนด ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคานึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและควรเป็นไปได้ มี
ผลให้ร้อยละของความสาเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ เทศบาลตาบลหนองขุ่นมีการดาเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทะศาสตร์ที่นาไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ
แผนพัฒนา
3. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพของ
เทศบาลตาบลหนองขุ่น
........................................

