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บทที ่1 

  บทน ำ 
 

----------------------------------------------------------------- 
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28 - 29 
ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการมีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการ และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  โดยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส โดยมีส านักปลัด ในฐานะ
เลขานุการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ท าหน้าที่รวบรวมและจัดท ารายงานสรุปผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

ความหมายของการติดตามและประเมินผลความหมายของการติดตามและประเมินผล    
การติดตาม (Monitoring) หมายถึงกิจกรรมที่ท าเพ่ือแสดงให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ 

ด้วยการติดตามและบันทึกผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและเป้าหมาย
ซึ่งก าหนดไว้ในแผนงาน การติดตามผลสามารถเตือนถึงแนวโน้มที่ไม่ต้องการได้ล่วงหน้า  ซึ่งท าให้เห็นความ 
จ าเป็นในการด าเนินการแก้ไข 

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการติดตามผลมาระยะหนึ่ง 
เพ่ือประเมินว่าความเปลี่ยนแปลง (ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติ) ที่เกิดขึ้น เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนหรือไม่ ผลการประเมินอาจยืนยันว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับที่ก าหนดไว้ในแผน             
หรืออาจแสดงถึงความล่าช้าหรือผลกระทบข้างเคียง ซึ่งควรแก่การทบทวน 

การติดตามและประเมินผล จึงเป็นเครื่ องมือที่ส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะได้รับทราบถึง            
ผลการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะที่ได้จะเป็น
แนวทางท่ีผู้บริหารจะน าไปปรับปรุงการบริหารงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
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ความความส าคัญส าคัญของการติดตามและประเมินผลของการติดตามและประเมินผล    
 การติดตามและประเมินผลเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก และเป็นหัวใจของการใช้แนวทางเชิง

ยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง 
 การติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องจะมีประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริหาร ดังนี้ 

1) สามารถเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพ่ือเปรียบเทียบกับสมมุติฐานที่เคยตั้งไว้ในแผน 
2) สามารถหาแนวโน้มจากตัวชี้วัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และให้หลัก

ส าหรับแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ตามความจ าเป็น 
3) สามารถจัดท าระบบเตือนล่วงหน้าเนื่องจากได้เห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
4) มีข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินว่าจะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนหรือไม่ 
ส าหรับการประเมินผลที่ได้จากการติดตามและระบุปัญหาพ้ืนฐานจะท าให้เราทราบถึงการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นผลจากการด าเนินงาน โดยการประเมินผลจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทบทวนว่า 
1) การปฏิบัติมีความเหมาะสมหรือไม่ 
2) วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้สมเหตุสมผล และสามารถบรรลุผลได้จริงหรือไม่ 
3) สาเหตุที่ไม่สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 
4) ตัวชี้วัดที่น ามาใช้วัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
5) มีเรื่องอะไรที่ประสบความส าเร็จ และควรสานต่อ 
6) ไดเ้รียนรู้ปัญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต 
7) ควรปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนอย่างไร 

 

วิธีการติดตามและประเมินผลวิธีการติดตามและประเมินผล    
การติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบ

ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณและได้บรรจุไว้ในแผนด าเนินการประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งในกรณีที่พบปัญหา/อุปสรรคในการ
ด าเนินงาน จะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วิธีการติดตามผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกาได้ด าเนินการโดยให้ทุก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ติดตามการใช้งบประมาณ และด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในความ
รับผิดชอบ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน จ านวนงบประมาณที่ใช้จริงสรุปเป็นผลด าเนินการในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส ดังนี้  

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2563 
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2563)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2563 
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2563) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2563 
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563)รายงานภายในเดือนตุลาคม 2563 
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บทท่ี 2 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 

----------------------------------- 
 

    การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นให้ทุกคนทุกฝ่ายใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมจัดการ ร่วมรับผิดชอบ แก้ปัญหาพัฒนาไปร่วมกัน 
และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์และนโยบายที่วางไว้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส 
สามารถตรวจสอบได ้เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบริหารจัดการโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านต่างๆ และเป็นการประเมินผลความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการ
ทราบความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนว่าบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ มีการปฏิบัติตามขั้นตอนและ
กิจกรรมทีไ่ด้ก าหนดไว้ ส าหรับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา จึงได้มีการก าหนดการพัฒนาไว้ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์การพัฒนาการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
 “ คนช่อผกามีคุณภาพชีวิตที่ดี  เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม        
                         พร้อมพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา    ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาในช่วงสี่ปี ไว้ 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้้า 
แนวทางการพัฒนา 
1) ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ทางระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ าและติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
3) ก่อสร้างและขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาของระบบประปาหมู่บ้าน 
4) พัฒนาแหล่งกักเก็บน้ า 
5) พัฒนาบริการสาธารณะ 
6) พัฒนาบริการด้านโทรคมนาคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

1) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
2) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3) การส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
4) การส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
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5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 
6) การพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตย 
7) การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

3. ยุทธศาสตร์การวางแผนส่งเสริมการลงทุน 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง

การเกษตร 
2) ส่งเสริมครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
3) ส่งเสริมการน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4) ส่งเสริมการด าเนินงานของ ศก.บต. 
5) ส่งเสริมระบบชลประทานเพ่ือการเกษตร 
6) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 

 

4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรป่าไม้ 
2) สร้างจิตส านึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
3) การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
3) ปรับปรุงระบบการบริหารและการให้บริการ 
4) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลข่าวสาร 

นโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลช่อผกานโยบายการบริหารงานของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลช่อผกา  
          ในการบริหารงาน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้ก าหนดนโยบายไว้ ดังนี้  

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
2. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
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-๕- 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 โครงการตามยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) 

ล ำดบัที่ ชื่อโครงกำร แหลง่งบประมำณ งบทีไ่ดร้ับ งบทีเ่บกิจ่ำย

1 โครงการกอ่สร้างโดมเอนกประสงค์พร้อมจัดหาเวที ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 891,600 755,555

2 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านโคกเพชร 
หมูท่ี ่1 จากถนนลาดยางถึงทีส่วนนางสงบ สิงห์ทอง

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 635,000 633,000

3 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านช่อผกา 
หมูท่ี ่7 จากบ้านนางอาน กฏมจัฉาถึงประปาหมูบ่้าน

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 658,000 0

4 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมูบ่้าน บ้านหนองเทา 
หมูท่ี ่8 จากบ้านนายระชา เหล่ารัมย์ ถึงบ้านนางประคองศรี
เนาวรัตน์

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 675,000 0

5 โครงการปรับปรุงถนนดินโดยเสริมดินพร้อมลงหินคลุก บ้านโคก
ส าโรง หมูท่ี ่2 จากบ้านนายเพชร สุภาษติ ถึงนานายสมบูรณ์ พนิิจ
พนัธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 386,000 0

6 โครงการ อบต.สัญจรรับฟงัความคิดเห็นและให้บริการประชาชน
เคล่ือนที่

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 30,000 27,150

7 โครงการฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นให้มคีวามรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัประชาธิปไตยและการมส่ีวนร่วมของประชาชนใน อปท.

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

8 โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 20,000

9 โครงการอดุหนุนส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 10,000

10 โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม ่2563 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,000 900

11 โครงการขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 3,000 0

12 โครงการสร้างภูมคุ้ิมกนัด้านความมัน่คง ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

13 โครงการสนับสนุนกจิกรรม อปพร. ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

14 โครงการซ้อมแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 5,000 0

15 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามยัเด็ก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

16 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 855,000 573,930

ยุทธศำสตร์ที ่1 : ดำ้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและแหลง่น้ ำ

ยทุธศำสตร์ที ่2 : ดำ้นกำรพัฒนำสงัคมและคุณภำพชีวิต
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17 โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 2,800,000 2,745,000

18 โครงการแข่งขันกฬีานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 130,000 130,000

19 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

20 โครงการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

21 โครงการรณรงค์ป้องกนัโรคไข้เลือดออก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 88,500 87,000

22 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพษิสุนัขบ้าตาม         
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟา้จุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 85,000 72,435

23 โครงการบูรณาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์ป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

24 โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 260,000 260,000

25 โครงการแกไ้ขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 10,000

26 โครงการประชุมคณะกรรมการพฒันา อบต.ช่อผการ่วมกบัประชาคม
ต าบลช่อผกา

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 2,475

27 โครงการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 5,000 0

28 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาช านิเกมส์ต้านยาเสพติด ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 50,000 50,000

29 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาฟตุบอลช านิคัพ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

30 โครงการส่งนักกฬีาเข้าร่วมแข่งขันกฬีาฟตุบอลประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

31 โครงการบรรพชาอปุสมบท และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

32 โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 15,000 0

33 โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานประเพณีนมสัการหลวงพอ่ช านิจ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 20,000 0

34 โครงการจัดงานอนุรักษป์ระเพณีวัฒนธรรมเมอืงบุรีรัมย์ (สถาปนา
เมอืงแปะ)

ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0

35 โครงการประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 10,000 0
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ยุทธศำสตร์ที ่ 3  ดำ้นกำรวำงแผน สง่เสริมกำรลงทนุ

36 โครงการฝึกอบรมการท าพรหมเช็ดเท้า ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 25,000 25,000

37 โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 35,000 35,000

ยุทธศำสตร์ที ่ 4  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม

38 โครงการเฝ้าระวังการลักลอบตัดไมท้ าลายป่าและการบุกรุกพืน้ทีป่่า ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 40,000 0

39 โครงการปลูกต้นไม ้(รักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน) ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 30,000 30,000

ยุทธศำสตร์ที ่ 5  ดำ้นพัฒนำขีดสมรรถนะขององค์กร

40 รถบรรทุกดีเซล ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 854,000 0

41 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมมุมองคงที่ ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 227,600 222,000

42 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 44,000 43,800

43 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 11,000 0

44 ตู้เหล็กแบบ 4 ล้ินชัก ข้อบัญญัติงบประมาณฯ 7,000 0
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บทท่ี 4 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

------------------------------------ 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง  ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก  ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2.  ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
3.  ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าส าหรับการเกษตรให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพื้นที่  
4.  ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง ขุดสระเก็บกักน้ า 
5.  จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภคบริโภค   
ปัญหาด้านเศรษฐกิจในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกายังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจ

แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วน
น้อย เมื่อเทียบการท านาในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยังไม่มีจุด
ขายทางด้านเศรษฐกิจ  ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท า
อย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขายออกมาให้เห็นเพ่ือเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 

ปัญหาด้านสังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา ยังเป็นสังคมชนบท กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่
ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนต าบลช่อผกา  ดังนี้ 

1.ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3.ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
4.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
5.ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 
ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 
 
 



 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา 
          ประจ าปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน 
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4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพ่ือให้ชุมชนได้พ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
 2. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้าน
ยาเสพติดประจ าหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  และควร
มีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคใน
ชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็น พ่ี เลี้ ยง  ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุ งรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของต าบลช่อผกาแม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  
ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย 
 3. จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต. มีทรัพยากรที่
จ ากัดทางด้านงบประมาณ  

4. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถ
ด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความ
จ าเป็นเร่งด่วน เพ่ือเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 5. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มี
เวลาที่จะอ่านหรือหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้านเกิดการเสียหาย จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย 
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