
 
 
 

 

บทน า 
 

  การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา     ได้ให้

ความส าคัญกับการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษ  แต่ผลการพัฒนาประเทศ

โดยภาพรวม ก็มิได้ส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพที่ดีอย่างทั่วถึงแต่อย่างใด     ความยากจนยังปรากฏ

ให้เห็นอยู่ทั่วไปในชนบทในทุกๆ  ภาคของประเทศ  ดังนั้นประชาชนในชนบทจึงยังเป็นกลุ่มเปูาหมาย

หลักที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น   ต้องให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการผลิต รายได้ 

และการมงีานท า เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวติโดยตรงของประชาชน 

  เพื่อการแก้ปัญหา จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมถึง ว่าด้วยการจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548    ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้อง

จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  จึงเป็น

แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครองและเทคโนโลยี  เพราะการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ผ่านมานั้น      ได้ประสบปัญหา/

อุปสรรคที่ส าคัญในหลาย ๆ  ด้าน   ทั้งในด้านเนื้อหาสาระการวางแผน  ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการ

วางแผนตามบทบาทและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหลัก  ขาดการมองภาพรวมทั้ง

ต าบล ท าให้การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่   และ

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เท่าที่ควร ในด้านการวางแผนก็ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม  

และมิได้น าข้อมูลหรอืปัญหาที่เกิดขึน้มาประกอบการตัดสินใจ   ก่อใหเ้กิดปัญหาการจัดท าแผนงาน/

โครงการ ลงสู่พื้นที่เปูาหมาย/กลุ่มเปูาหมาย    ไม่ตรงตามความต้องการของประชาชน  

  ดังนัน้   การเปลี่ยนแปลงแนวทางการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจากเดิม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2559  มาเป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี    จึงเป็นความหวังที่จะใช้แผนเป็น

เครื่องมือในการแก้ไขปัญหา และความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงตอ่ไป 
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ส่วนที่  1 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 
………………………………………………………….. 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร   ผลติภัณฑม์วลรวม  รายได้

การศกึษา สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.  ที่ตั้งและอาณาเขต 

   องค์บริหารส่วนต าบลหนองขา่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเกษตร

สมบูรณ์หา่งจากอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยทางรถยนต์ประมาณ 20 กิโลเมตร มเีนื้อที่ประมาณ  

126 ตารางกิโลเมตร อาคารส านักงานตั้งอยู่ที่บ้านโนนศลิา หมูท่ี่ 9 ต าบลหนองข่าอ าเภอเกษตร

สมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ    
 

1.1 อาณาเขต 

  ต าบลหนองข่า มีอาณาเขตติดตอ่กับต าบลใกล้เคียง  ดังนี้ 

  ทิศเหนอื  ติดตอ่กับ  ต าบลบ้านบัว  อ าเภอเกษตรสมบูรณ์  จังหวัดชัยภูมิ 

  ทิศใต้  ติดตอ่กับ  ต าบลหนองบัวแดง อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 

  ทิศตะวันออก ติดตอ่กับ  ต าบลโนนกอก และต าบลบ้านเดื่อ อ าเภอเกษตร

สมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิ  

  ทิศตะวันตก ติดตอ่กับ  ภูเขาเขียว  

แผนที่แสดงที่ตั้งและอาณาเขต 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

ประกอบด้วยปุาไม้ และภูเขา รอ้ยละ 35 ของพื้นที่ทั้งต าบล นอกจากนั้นจะเป็นที่ราบลุ่มตามแนวใจ

กลางต าบล สว่นบริเวณด้านทิศตะวันออก และตะวันตกจะเป็นที่ดอนสลับที่ราบเนินเขา มีเทือกเขา

ภูกระแต  และเทือกเขาภูเขาเขียว  ขนาบทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกตามล าดับ  

ตารางที่  1    แสดงลักษณะภูมปิระเทศของต าบลหนองขา่ 

ลักษณะพืน้ที่ จ านวนพืน้ที่  (ไร-่งาน-วา) ร้อยละ 

พืน้ที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาภูเขียว 

ที่ราบ (ข้อมูลการส ารวจที่ดินเสียภาษีบ ารุงท้องที ่
 ปี 45-48) 

ที่สาธารณะ (ข้อมูลจากส านกังานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ) 

ที่วา่งเปล่า (ข้อมูลจากก านัน ผูใ้หญ่บ้าน)  

8,750 

22,102-3 

496 

375 

27.58 

69.68 

1.56 

1.18 

รวม 31,723       100 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ  

  ต าบลหนองข่า   อยู่ในภูมิอากาศมรสุมเขตร้อน  มีฤดูกาล  3  ฤดู  คือ 

 ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจกิายน  -  กุมภาพันธ์ 

 ฤดูร้อน  ประมาณเดือน มีนาคม -  พฤษภาคม  

 ฤดูฝน  ประมาณเดือน  มิถุนายน  -  ตุลาคม 
 

อุณหภูมิ 

  อุณหภูมิสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผา่นมา (พ.ศ. 2544 – 2548)  ต าบลหนองข่ามีอุณหภูมิ

เฉลี่ยสูงสุดที่  35  องศาเซลเซียล  และค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิต่ าสุดอยู่ระหว่าง 13  องศาเซลเซียล  

โดยมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31องศาเซลเซียล ถึง 41 องศาเซลเซียล  อุณหภูมิต่ าสุดจะอยู่ที่ระหว่าง 

13   องศาเซลเซียล  และอุณหภูมสิูงที่สุดวัดได้ที่ 41 องศาเซลเซียล (4,5 เม.ย.59) 

 1.4  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  ฝน 

  ประมาณน้ าฝน  ปี  2547  เฉลี่ยตั้งแตเ่ดือน มกราคม ถึง เดือน ธันวาคม    

ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  600.5  - 730.7  มิลลิเมตร  ฝนตกมากที่สุด  ในปี 2542   วัดได้ถึง  

993.7  มิลลิเมตร  จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย 105  วัน  ส่วนฝนตกน้อยที่สุด  ในปี  2547   

จ านวนวันฝนตกเฉลี่ย  50  วัน  
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แหลง่น้ าธรรมชาติ 

  ก.  แหล่งน้ าผวิดิน  ต าบลหนองขา่มีล าห้วยหลายสายที่ไหลมาสมทบกับ  ล าหว้ย

หลัก 

ของต าบล คือ ล าหว้ยกุดแซะ ล าหว้ยบง  ล าหว้ยยางด า 

  ข.  แหล่งน้ าใต้ดิน  ปริมาณน้ าใต้ดินของต าบลหนองข่า เฉลี่ยประมาณ  19 – 80 

แกล 

ลอนต่อนาที   เนื่องจากแหล่งน้ าใต้ดินมีแร่ธาตุเจอืปูน      บางหมูบ่้านน้ าไม่สะอาดเป็นหนิปูนเกาะ

ตาม 

ภาชนะเก็บน้ า   

 1.5  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

ต าบลหนองขา่มีพื้นที่ประมาณ  36,537.50  ไร่  และมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและปุาไม้  ซึ่งเป็นต้น

ก าเนิดของล าหว้ยกุดแซะ  ที่มลี าห้วยสาขาเล็ก ๆ  เกิดขึ้นมากมายไหลลงมาจากภูกระแต มาสมทบ

กับล้ าห้วยกุดแซะ ณ  จุดต่าง ๆ  มากมาย  ในอดีตปุาไม้บนภูกระแตและภูเขาเขียวถูกบุกรุกแผ้ว

ถางอย่างมากมาย   ท าให้ปุาไม้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก รวมทั้งสัตว์ปุาถูกลักลอบน ามาขายและเป็น

อาหาร  ปัจจุบันหลังจากที่ทางภาคราชการ  องค์กรเอกชน  และประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันรณรงค์

และอนุรักษ์ปุาไม้ไว้ ปุาก็เริ่มฟื้นฟูสภาพปุาอย่างนา่พอใจ 
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง  

  ต าบลหนองขา่ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมูบ่้าน ซึ่งอยู่ในเขตองคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลทั้ง 12 หมูบ่้าน แบ่งเขตการปกครองได้ ดังนี้  

ตารางที่  2     แสดงการแบ่งเขตการปกครอง 

หมูท่ี่  ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรอืน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

บ้านหนองข่า 

บ้านฉนวน 

บ้านท่าคร้อ 

บ้านโจด 

บ้านหนองแดง 

บ้านนาสมบูรณ์ 

บ้านหว้ยยางด า 

บ้านกุดจกิ 

บ้านโนนศิลา 

บ้านฉนวน 

บ้านหนองโสน 

บ้านโจด 

241 

185 

211 

179 

92 

209 

239 

98 

105 

160 

53 

122 

 

 รวม 1,894  
 

 

2.2 การเลือกตั้ง 

  ต าบลหนองข่ามรีูปแบบการปกครองและการบริหารราชการ เป็น  3  ส่วน  คือ 

2.3  การบริหารราชการส่วนกลาง 

มีสว่นราชการและหนว่ยงานที่สังกัดส่วนกลาง ที่ตัง้ในอยู่ในต าบล  จ านวน  4 

หนว่ยงาน  และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ   จ านวน  1   หน่วยงาน 

2.4 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

ระดับต าบล    มี  1  ต าบล   12  หมูบ่้าน 

    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

    องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  จ านวน   1   แห่ง  
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2.5 การเมือง  (การเลือกตั้ง) 

 ต าบลหนองข่า    มีการเลือกตั้ง  4  ประเภท   คอื   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

(ส.ส.)   สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส. อบจ.) และนายก

องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส. อบต.)  และ

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล (นายก อบต.)  ดังนี้  

             1)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  เมื่อวันที่  6  มกราคม  2544 และ

วันที่ 29  มกราคม  2544  (เฉพาะเขตเลือกตั้งที่  5  ชัยภูมิ)    

  2)  การเลือกตั้งสมาชิกสภาวุฒิสภา (ส.ว.) เมื่อวันที่  4  มีนาคม  2543  และครั้งที่2 

เมื่อวันที่  2  เมษายน  2543 

 3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) และนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.)  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2547 

 4) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล (ส.อบต.) เมือ่วันที่ 23 มิถุนายน 

2544 

3. ประชากร 

     ต าบลหนองข่า มีจ านวนประชากร ณ  เดือน มิถุนายน 2559 จ านวน  8,280   คน  

หมู่บ้านที่มีประชากรมากที่สุด  ได้แก่  หมู่ที่ 7 บ้านห้วยยางด า จ านวน  1,001  คน รองลงมาได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่า  จ านวน  982 คน และหมู่ที่ 6 บ้านนาสมบูรณ์  จ านวน  969 คน หมู่บ้านที่มี

ประชากรน้อยที่สุด ได้แก่ หมู่ที่ 11  บ้านหนองโสน  จ านวน  302  คน หมู่บ้านที่มีความหนาแน่น

ของประชากรมากที่สุดได้แก่  หมู่ที่  7  บ้านหว้ยยาง 
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ตารางที่   3    แสดงจ านวนประชากร 

ชื่อหมู่บ้าน หมูท่ี ่ จ านวน 

ครัวเรือน 

จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

บ้านหนองข่า 

บ้านฉนวน 

บ้านท่าคร้อ 

บ้านโจด 

บ้านหนองแดง 

บ้านนาสมบูรณ์ 

บ้านหว้ยยางด า 

บ้านกุดจกิ 

บ้านโนนศิลา 

บ้านฉนวน 

บ้านหนองโสน 

บ้านโจด 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

241 

185 

211 

179 

92 

209 

239 

98 

105 

160 

53 

122 

493 

410 

416 

360 

192 

477 

497 

219 

244 

362 

154 

319 

489 

414 

433 

383 

187 

492 

504 

214 

250 

334 

148 

289 

982 

824 

849 

743 

379 

969 

1,001 

433 

494 

696 

302 

608 

รวม 12 หมูบ่้าน 1,894 4,143 4,137 8,280 
   

ตารางที่  4   แสดงจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) หมายเหตุ 

นอ้ยกว่า  1  ปี 

1 ปี  -  2  ปี 

3   ปี   -  5  ปี 

6 ปี  -  11  ปี 

12 ปี  -  14  ปี  

15 ปี  -  17  ปี 

18 ปี  -  49  ปี 

50 ปี  -  60  ปี  

61 ปี  - 79  ปี 

80 ปี  -  90  ปี 

91 ปี  -  100  ปี 

มากว่า 100  ปี  ขึน้ไป 

22 

98 

142 

382 

219 

182 

2,295 

453 

294 

32 

3 

1 

23 

98 

166 

385 

194 

186 

2,206 

458 

343 

54 

3 

1 

45 

196 

308 

767 

413 

368 

4,501 

911 

637 

86 

6 

2 

- ท่ีมา ส านัก

บริหารการ

ทะเบียน กรม  การ

ปกครอง อ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์  

ข้อมูล  ณ   เดอืน 

มถิุนายน  2560 

รวมทั้งหมด 4,123 4,117 8,240  
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4. สภาทางสังคม 

4.1 การศึกษา 

ต าบลหนองข่ามีการจัดการศึกษาทั้ง  2  รูปแบบ  คือ การศึกษาในโรงเรียน และ

การศกึษานอกโรงเรยีน   

1) การศกึษาในโรงเรยีน มีต้ังแตร่ะดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา 

2) การศกึษานอกโรงเรยีน ก าลังขยายไปอย่างกว้างขวางหลายรูปแบบ มีโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ การ

ฝึกอบรมด้านอาชีพต่างๆ ของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน โดยมีการจัดตั้งศูนย์การเรียน

ชุมชนในพืน้ที่ ซึ่งตัง้อยู่ที่หมูท่ี่ 4บ้านโจด และมีบุคลากรด้านการศึกษาประจ าศูนย์การเรียนฯ  1  คน 

มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน รวมถึงกลุ่มสนใจฝึกฝนเพื่อพัฒนาอาชีพของหน่วยงานต่าง ๆ  

ในระดับจังหวัด  และอ าเภอ  มาด าเนนิการฝึกอบรมให้ 
 

ตารางที่  6    แสดงการศกึษานอกโรงเรยีนในต าบล 

ล าดับที ่ ประเภท จ านวน (แห่ง) ผูใ้ช้บริการ 

1 

2 

3 

4 

ศูนย์การเรียนชุมชน 

ที่อา่นหนังสือพมิพ์ประจ าหมู่บ้าน 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑใ์นวัด(ของกรม

ศาสนา) 

ศูนย์อนิเตอร์เน็ตต าบล (อบต.) 

1 

12 

4 

1 

 

19 คน/วัน/แห่ง 

40–80 คน/แห่ง/เทอม 
-ตัง้อยู่ท่ี  ที่ท าการ อบต. 

 

 ตารางที่  7   แสดงการศกึษาสังกัด (สปช.)  ก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศกึษา (ขยาย

โอกาส) 

โรงเรียน จ านวนนักเรียน (คน)  รวม 

(คน) ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศกึษา 

โรงเรียนบ้านหนองข่าคุรุประชา

วิทยา 

โรงเรียนบ้านฉนวน 

โรงเรียนบ้านท่าคร้อ 

โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร 

โรงเรียนบ้าหนองแดงกุดจกิ 

โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 

โรงเรียนบ้านหว้ยยางด า 

13 

18 

16 

27 

11 

14 

21 

86 

145 

134 

133 

96 

102 

142 

260 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

359 

163 

150 

160 

107 

116 

163 

รวม 120 838 260 1,216 
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4.2 สาธารณสุข 

การสาธารณสุข 

 ต าบลหนองขา่มีสถานีอนามัยประจ าต าบล 2 แหง่ ซึ่งไม่เพียงพอกับการบ าบัดความ

เจ็บปุวยในเบือ้งตน้ของประชาชน ประกอบกับมีจ านวนบุคลากรน้อย ไม่สมดุลกับจ านวนประชากรที่

มีภายในต าบล 

ตารางที่  8    แสดงอัตราส่วนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข/ประชากร 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) อัตราส่วนบุคลากร/ประชากร 

แพทย์ 

ทันตแพทย์ 

นักวิชาการสาธารณสุข 

เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพ 

- 

- 

2 

2 

2 

1 

- 

- 

2  :  4,129 

2  :  4,129 

2  :  4,129 

รวม 7 7  :  1,376 

สถานีอนามัยระดับต าบล – หมูบ่้าน   2 แห่ง 

กองทุนยาประจ าหมู่บ้าน    12 แห่ง 

ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)   12 แห่ง 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สอ. หนองข่า  79 คน 

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สอ. หนองแดง  80 คน 

4.3. อาชญากรรม 

การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

        ต าบลหนองขา่ไม่มีสถานีต ารวจภูธร หรอืที่พักสายตรวจ  และอยู่ในเขตพืน้ที่

รับผิดชอบของสถานตี ารวจภูธรต าบลบ้านเดื่อ โดยทางสถานีฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดสายตรวจ

ประจ าต าบลออกตรวจตราดูความสงบเรียบร้อยภายในต าบลอยู่เป็นประจ า  แต่ก็ไม่เพียงพอกับ

ความปลอดภัยในชีวติ และ ทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  

4.4 ด้านยาเสพติด 

    ในเรื่องการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ได้ร่วมโครงการประกาศสงครามกับ 

ยาเสพติด โดยการออกตรวจตดิตามและจัดเวทีประชาคมหมูบ่้านเพื่อต่อตา้นยาเสพติดทุกหมู่บ้าน  

นโยบายปูองกันและปราบปรามผูม้ีอทิธิพล    นโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ     

และนโยบายลดปัญหาการจราจร โดยการรณรงคใ์ห้ประชาชนขับขี่รถมอเตอร์ไซเปิดไฟหนา้และใส่

หมวกกันน็อคทุกครั้ง อกีทั้งให้รัดเข็มขัดนิรภัยเมื่อขับขี่รถยนต์ 
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4.5 ด้านสังคมสงเคราะห์ 

  ด้านการประชาสงเคราะห ์ได้ด าเนินโครงการ อบต.  เอื้ออาทรรว่มใจต้านภัยหนาว 

โดยการจัดซื้อผ้าหม่กันหนาวแจกจา่ยใหก้ับราษฎรที่ยากจนและประสบภัยหนาว ใหค้วามช่วยเหลือ 

เงินสงเคราะหค์นชรา คนพิการ ผูย้ากไร้  ผูปุ้วยติดเชื้อเอดส์ และจัดซือ้ข้าวสารอาหารแหง้ให้แก่ผู้ 

ยากไร้ในต าบล 

(ข)  ด้านคุณภาพชวีิต  ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตมกีารจัดบริการสาธารณสุข 

ในหลายกิจกรรม โดยใช้พื้นฐานของการส่งเสริมสุขภาพ เช่น โครงการชมรมแอโรบิค  โครงการ

ชมรมคนเสื้อเหลือง  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลังกายเป็นประจ าหรือ

แม้กระทั่งโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพ    

การออกก าลังกาย การปูองกันโรคติดตอ่ การปูองกันยาเสพติด 

5. ระบบบริการพืน้ฐาน 

 5.1 การคมนาคม 

        ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมระหว่างต าบลไปอ าเภอเป็นถนนลาดยาง อยู่ในความรับผิด  

ชอบของกรมทางหลวง ท าให้การตดิต่อระหว่างต าบลไปอ าเภอเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ส่วนการ 

การคมนาคมจากต าบลถึงหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางของกรมทางหลวง  และถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านของ

บางหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังและถนนหินคลุก สามารถใช้ติดต่อคมนาคมได้สะดวกเฉพาะในหน้าแล้ง  

ส่วนหนา้ฝนยังมีความล าบากอยู่มาก  ซึ่งปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น     ส านักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ   องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      

และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  ได้พยายามจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงถนนลูกรังและ

ถนนหินคลุกให้เป็นถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ ในต าบล

และเชื่อมระหว่างต าบลข้างเคียง 

     ต าบลหนองขา่ สามารถติดต่อกับอ าเภอและต าบลใกล้เคียงได้โดยทางรถยนต์   

เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผา่นต าบล การเดินทางไปมาระหว่างอ าเภอ และต าบลจะใช้

รถส่วนบุคคล  และรถรับจ้าง   
 

   5.2 การไฟฟ้า      

       ปัจจุบันประชาชนในต าบลหนองข่า  มไีฟฟูาใช้ครบทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุก

ครัวเรือนเนื่องจากเป็นครัวเรอืนขยาย  แตก่ารไฟฟูาได้ขยายไฟฟูาเกือบจะครบทุกครัวเรือนแลว้        

คาดว่าภายในปี  2560   คงจะมีไฟฟูาใช้ครบ 
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           5.3 การประปา    

   ต าบลหนองข่ายังไม่มีการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่จะเป็นระบบประปา

หมูบ่้านหรอืระบบประปาชนบท  ที่ทางหนว่ยงานของรัฐและองค์การบริหารส่วนต าบลไปด าเนินการ

ก่อสร้างให้  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค ซึ่งมีบางหมู่บ้านที่ยังมีไม่เพียงพอต่อ

การอุปโภคจะบริหารในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่สนับสนุน

และช่วยเหลือตามความจ าเป็น  
 

   5.4 การสื่อสาร      

    การสื่อสารของทางราชการที่ส าคัญคือ มีที่ท าการไปรษณีย์ระดับต าบล     

ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านโจด ทางด้านวิทยุสามารถรับสัญญานของสถานีวิทยุกระจายเสียงของจังหวัด

ชัยภูมิได้ชัดเจน จ านวน  2 แห่ง คือ สถานีวิทยุ จ.ส. 5 ของกรมทหารสื่อสาร และสถานีวิทยุ  อส

มท.  ชัยภูมิการรับสัญญานภาพของสถานีโทรทัศน์ ได้  6 ช่อง คือ 3,5,7,9,11 และไอทีวี  ได้ชัดเจน 

และในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่ายังมีสถานีวิทยุชุมชนต าบลหนองข่า ตั้งที่อยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่า   

ซึ่งสามารถรับฟังได้ในระยะทาง  20 –25  กิโลเมตร   

       นอกจากนีย้ังมีวทิยุสื่อสารของท าการปกครองอ าเภอ  ต ารวจภูธร  และองค์กร

ปก ครองส่วนท้องถิ่นอื่น  หากมีกรณีเร่งด่วนสามารถใช้บริการโทรศัพท์ได้   ซึ่งปัจจุบัน

โทรศัพท์มือถือจะได้รับความนิยมใช้กันมาก  ซึ่งก็ช่วยได้มากส าหรับการสื่อสารเร่งด่วน  ส่วนการ

สื่อสารมวลชน  มีหนังสอืพิมพ์รายวัน จุลสาร และนิตยสารตา่ง ๆ  เหมอืนกับที่ในเมืองมี  

 6. ระบบเศรษฐกิจ 

          6.1 สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพหลักของชาวต าบลหนองขา่ เป็นการประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม

ประมาณร้อยละ 90  ที่ส าคัญ  ได้แก่  การท านา ท าไร่ และมีการปลูกพืชสวนครัวเพื่อประกอบ

อาหารกินเองนอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพนอกเหนือจากภาคเกษตรกรรม ประมาณ  10 %  

ดังนี้ 

       -  ลูกจา้งเอกชน     6 % 

       -  ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0.6 % 

       -  ลูกจา้งของรัฐ     1 % 

       -  ธุรกิจในครัวเรือน     1 % 

       -  อาชีพทางอุตสาหกรรม 0.2 % 

       -  รับราชการ  1.2 % 
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  6.2 การเกษตร   

เกษตรกรส่วนใหญ่ของต าบลหนองข่า ปลูกพืชเป็นหลัก ได้แก่ การท านา การท าไร่

เช่น  อ้อย  ข้าวโพด พริก ถั่วต่าง ๆ พืชผัก และไม้ผล ส่วนพืชที่ปลูกกันมาก คือ อ้อยโรงงาน  

เพราะอยู่ใกล้กับเขตอุตสาหกรรมโรงงานน้ าตาลมิตรผล อ าเภอภูเขียวพืชที่ส าคัญและท ารายได้

ให้กับเกษตรกร ได้แก่  ข้าวนาปี อ้อย  เกษตรกรทุกหมู่บ้านจะมีการรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพ

เสริมตา่ง ๆ  ทอผา้ แปรรูปอาหาร  เพาะเห็ดฟาง ผลติปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น 

ตารางที่  5    แสดงสภาพการใชท้ี่ดนิของต าบลหนองข่า 

 สภาพการใชท้ี่ดนิ เนื้อที่ดินที่ใชใ้นการเกษตรกรรมรวมทั้งต าบลหนองข่า มีจ านวน 23,746 

ไร่ ประมาณ 

ใช้พื้นที ่ จ านวนพืน้ที่ (ไร่) ร้อยละ 

ท านา 

ท าไร่ 

ท าสวนไม้ผล ไม้ยนืต้น 

แหลง่น้ าเพื่อการประมง 

20,965  

1,100 

455 

1,226 

88.29 

4.63 

1.91 

5.17 

พืน้ที่ทั้งหมด 23,746 100 

 6.3 การประมง     

  การท าประมงในต าบลหนองขา่ จะเป็นการประมงน้ าจืด  คือ จับปลาจากแหล่งน้ า

ธรรมชาติ และเกษตรกรบางสว่นก็เพาะเลี้ยงปลาในนาข้าว ในสระของตนเองบ้าง  เชน่ ปลาช่อน 

ปลาดุก  ปลานิล ปลาตะเพียน  นอกจากนี้ทางราชการก็ได้แจกจ่ายพันธุ์ปลา เพื่อน าไปปล่อยไว้ใน

อ่างเก็บน้ าหรอืสระน้ าสาธารณประโยชน์ ตามหมูบ่้านอีกจ านวนหนึ่งด้วย 

 6.4 การปศุสัตว์   

จากข้อมูลของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอการเลี้ยงสัตวข์องเกษตรกรต าบลหนองขา่  

จะมีการเลี้ยงเป็นรายย่อย  และเป็นการเลีย้งภายในครัวเรือน  เพื่อไว้ใชแ้รงงานและเป็นอาหาร    

ส่วนการเลีย้งเพื่อการค้านั้นมีจ านวนน้อยเพียงไม่กี่รายเท่านั้น 

1) การเลีย้งโคเนื้อ จะกระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน เพื่อขายและเป็นอาหาร 

2) การเลีย้งกระบือ  เพื่อใช้แรงงานในการท าการเกษตรและขาย  สว่นมากจะมี

เลี้ยงไม่มากนัก 

3) การเลี้ยงสุกร เป็นการเลี้ยงแบบออมเงินในครัวเรือน และเลีย้งเป็นฟาร์มขนาด

เล็กแตไ่ม่มากนัก สว่นมากเกษตรกรที่มโีรงสีขา้วจะเลี้ยงมากกว่า 

4) การเลีย้งสัตว์ปีก เกษตรกรมีการเลีย้งไก่และเป็ด เพื่อประกอบอาหารใน

ครัวเรือน 
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 6.5 การท่องเที่ยว                

    การท่องเที่ยวเป็นธุรกิจที่เพิ่มรายได้ให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ เป็นจ านวน

มากจังหวัดชัยภูมมิีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติจ านวนมาก ต าบลหนองขา่ ก็มีแหล่งธรรมชาติและ

แหลง่โบราณวัตถุ และโบราณสถานที่จะสามารถยกระดับและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ได้เชน่กัน เช่น อา่งเก็บน้ าหว้ยบักบาน บ้านโจด หมูท่ี่ 4  อ่างเก็บน้ า

โสกน้ าขาว หมูท่ี่ 12  อ่างเก็บน้ าหว้ยยางด า หมูท่ี่ 8 และพระธาตุโนนธาตุ บ้านท่าคร้อ หมูท่ี่ 3   

เป็นต้น  

6.6 การอุตสาหกรรม   

ต าบลหนองขา่  ไม่มโีรงงานอุตสาหกรรมตัง้ในพืน้ที่ จะมีในลักษณะประกอบอาชีพ

อุตสาหกรรมในครัวเรอืนที่ใช้เครื่องจักรไม่เกิน  20  แรงม้า  ประเภท  โรงสขี้าว 

6.7 การส่งเสริมการลงทุน 

  ต าบลหนองขา่ เป็นต าบลที่มฐีานการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ส่วนการ 

ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมจะต้องใช้เงินลงทุนสูง  และจะต้องมีประสบการณ์ การขาดแคลน

วัตถุดิบและช่างฝีมือแรงงานเฉพาะด้าน เช่น  ด้านสิ่งทอ  และการออกแบบ ตลอดจนสถาบัน

การเงินยังไม่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวและการจัดตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรม 

  ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพื่อประกอบ

อุตสาหกรรมในครัวเรือนในทุกหมู่บ้าน แต่ยังขาดการส่งเสริมสนับสนุนจากทางภาครัฐ และการ

รวมกลุ่มกันก็ไม่เป็นรูปธรรมเท่าที่ควร  ขาดการบริหารจัดการที่ดี  หากทางภาครัฐเข้าไปส่งเสริม

และสนับสนุนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการและทางด้านเงินทุน ตลอดจนจัดหาแหล่ง

ตลาด  คาดว่าจะส่งผลใหเ้ศรษฐกิจของต าบลหนองข่าดีขึ้นมากทีเดียว  

 6.8 การพาณชิย์ 

ธุรกิจการค้าภายในต าบล ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจร้านค้าขนาดย่อม มีทุนด าเนินงาน

น้อยส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัวเป็นพาหนะในการขนส่งสินค้าภายในต าบลและจากอ าเภอเข้าสู่

ต าบลต าบลหนองขา่เป็นแหล่งผลติสินคา้ทางการเกษตรเป็นหลัก สินค้าส่งออกจึงเป็นผล 

ผลิตทางการเกษตรเกือบทั้งสิ้น ดังนั้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระดับ

ราคาผลผลติทางการเกษตร   เกษตรกรรายย่อยจะขายผลผลิตให้กับพ่อค้าคนกลางภายในท้องถิ่น  

พ่อค้าในท้องถิ่นจงึมสี่วนส าคัญในการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่พ่อคา้รายใหญ่ 
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  ร้านค้าส่วนใหญ่ในต าบลจะเป็นร้านค้าปลีก  ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ซึ่งปัจจุบัน

ก าลังประสบปัญหาการขายสินค้าไม่ค่อยได้ เนื่องจากทุกเดือนจะมีรถเร่  แผงลอย ที่รวมตัวกันมา

ตั้งตลาดนัดขายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน  โดยจะตั้งตลาดนัดแทบทุกสัปดาห์  ส่งผลให้ร้านค้า

ปลีกในต าบลได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 6.9 แรงงาน  

แรงงานของต าบลหนองข่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพ

หลักและจะมีการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรกรรมบ้าง แตเ่ป็นเพียงจ านวนน้อย 

สถานประกอบการในต าบลหนองข่า ส่วนใหญ่เป็นขนาดเล็ก  และมีลักษณะเป็นระบบครอบครัว  

จึงไม่สามารถรองรับแรงงานได้มาก นอกจากนี้ยังมีแรงงานส่วนหนึ่งต้องดิ้นรนเดินทางไปท า งาน

ขายแรงงานที่ต่างประเทศ  และยังมีอีกจ านวนหนึ่งต้องอพยพไปท างานยังต่างจังหวัดในช่วงเดือน

พฤศจิกายน – เมษายน  ของทุกปี โดยจะมีการว่าจ้างคนงานไปตัดอ้อยที่จังหวัด  กาญจนบุรี   

ลพบุรี นครสวรรค์  และบางส่วนก็ไปท างานยังโรงงานในกรุงเทพและจังหวัดใหญ่ ๆ  อื่น ๆ  อีก

จ านวนมาก 

 6.10 การเงินและธนาคาร 

  ต าบลหนองขา่ ไม่มีธนาคารในพืน้ที่ ส่วนมากจะระดมเงินออมในลักษณะกลุ่มออม

ทรัพย์ประจ าหมู่บ้าน หรอืกลุ่มอาชีพแต่มีสว่นน้อย  

 

7. เศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่าน้ า) 

ต าบลหนองข่า แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล

ทั้ง 12 หมู่บ้าน แบ่งเขตการปกครองได้ ดังน้ี  

  ตารางที่  7     แสดงการแบ่งเขตการปกครอง  
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7.1 ข้อมูลหมู่บ้าน 
     
หมู่ที่  ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

บ้านหนองข่า 

บ้านฉนวน 

บ้านท่าคร้อ 

บ้านโจด 

บ้านหนองแดง 

บ้านนาสมบูรณ์ 

บ้านห้วยยางด า 

บ้านกุดจกิ 

บ้านโนนศิลา 

บ้านฉนวน 

บ้านหนองโสน 

บ้านโจด 

241 

185 

211 

179 

92 

209 

239 

98 

105 

160 

53 

122 

 

              รวม 1,894  
 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร      

  ต าบลหนองขา่เป็นพืน้ที่ที่ดินที่เหมาะสมแก่การเกษตร โดยเฉพาะการท านาข้าวและ

การท าไร่ออ้ย จงึสง่ผลให้ผลผลติจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นสาขาการผลติที่ท าเงนิรายได้ให้แก่

ต าบล  อ าเภอ และจังหวัด. 

7.3 ข้อมูลแหล่งน้ าการเกษตร 

  มีแหล่งน้ าเก็บน้ าขนาดเล็ก เหมอืง ฝายน้ าล้น  กระจายอยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่

เป็นล้ าห้วยต่าง ๆ ในต าบลซึ่งสามารถกักเก็บน้ าไว้เพื่อการเกษตรได้ในระยะหนึ่ง แต่ไม่เพียงพอต่อ

การเกษตรตลอดปี งานราชการที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ าสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทบ่อน้ าตื้น บ่อ

บาดาล สระเก็บน้ าในหมู่บ้าน เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นา  

โครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร และโครงการสนับสนุนแผนการผลิตของ

เกษตรกร  (เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ) 
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7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรอืน้ าเพื่อการอุปโภค ปริโภค) 

 ระบบน้ าประปา 

  ต าบลหนองขา่มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมูบ่้าน  มีน้ าประปาหมูบ่้าน/ประปาชนบท/

ประปาผวิน้ า ใช้  12  หมูบ่้าน  แตย่ังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อจ านวนครัวเรือน และหมูบ่้านที่ยังมี

ความตอ้งการน้ าประปาเพิ่มเติมอกี ได้แก่ หมูท่ี่ 1 บ้านหนองข่า , หมูท่ี่ 2 ,10 บ้านฉนวน  หมูท่ี่  4  

บ้านโจด, บ้านกุดจกิ  หมู่ที่  11 บ้านหนองโสน   

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

8.1 การศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ส าหรับความเชื่อถือประเพณีในสมัยก่อน ยังมอียู่ทั่วไป 

          ศาสนาสถานด้านศาสนา 

  1) วัดทั้งหมด  จ านวน  10 แห่ง 

  2) โบสถ ์  จ านวน   3     แห่ง 

  3) ที่พักสงฆ์  จ านวน  - แห่ง 

  4) โบสถ์คาธอลิค จ านวน  1 แห่ง 

  5) โบสถ์โปรแตสแตนท์ จ านวน  - แห่ง 

9. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 9.1 น้ าอุปโภคบรโิภค 

  ต าบลหนองขา่  มีประชากร  8,258  คน  มีความตอ้งการน้ ากินน้ าใช้ ประมาณ  2 

ล้าน ลบ.ม  ประชาชนชาวต าบลหนองข่าจะอาศัยน้ าอุปโภคบริโภคทั้งจากแหล่งน้ าธรรมชาติและ

จากระบบน้ าประปาหมูบ่้าน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ 

 ระบบน้ าประปา 

  ต าบลหนองขา่มีหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมูบ่้าน  มีน้ าประปาหมูบ่้าน/ประปาชนบท/

ประปาผวิน้ า   ใช้  12  หมู่บ้าน    แต่ยังไม่ครอบคลุมเพียงพอต่อจ านวนครัวเรือน   และหมู่บ้านที่

ยังมีความต้องการน้ าประปาเพิ่มเติมอกี ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองข่า , หมูท่ี่ 2 ,10 บ้านฉนวน  ,หมูท่ี่  

4  บ้านโจด หมูท่ี่  7  บ้านห้วยยางด า , หมูท่ี่  8  บ้านกุดจิก  หมูท่ี่  11 บ้านหนองโสน   
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  แหล่งน้ าชลประทาน 

  1)  โครงการชลประทานขนาดเล็ก  (อ่างเก็บน้ าหรือฝายน้ าล้น)   ได้แก่     

โครงการอ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก  เหมอืง  ฝายน้ าล้น  กระจายอยู่ตามแหล่งน้ าธรรมชาติที่เป็นล้ าหว้ย

ต่าง ๆ  ในต าบลซึ่งสามารถกักเก็บน้ าไว้เพื่อการเกษตรได้ในระยะหนึ่ง  แตไ่ม่เพียงพอต่อการเกษตร

ตลอดปี 

  2)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กและแหลง่น้ าในไร่นา  ได้แก่  โครงการของ

หนว่ยงานราชการที่ได้จัดสร้างแหล่งน้ าสาธารณะขนาดเล็ก ประเภทบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล  สระเก็บ

น้ าในหมู่บ้าน  เพื่อการอุปโภคบริโภค รวมถึงโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในไร่นา โครงการปรับ

โครงสรา้งและระบบการผลิตการเกษตร  และโครงการสนับสนุนแผนการผลติของเกษตรกร  

(เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริ) 

  9.2 ป่าไม้และทรัพยากรสัตว์ป่า 

  ต าบลหนองข่ามีพื้นที่ประมาณ  36,537.50  ไร่ และมีพื้นที่บางส่วนเป็นภูเขาและ

ปุาไม้  ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของล าห้วยกุดแซะ ที่มีล าห้วยสาขาเล็ก ๆ  เกิดขึ้นมากมายไหลลงมาจากภู

กระแต มาสมทบกับล้ าหว้ยกุดแซะ ณ  จุดต่าง ๆ  มากมาย ในอดีตปุาไม้บนภูกระแตและภูเขาเขียว

ถูกบุกรุกแผ้วถางอย่างมากมาย ท าให้ปุาไม้เสื่อมโทรมลงอย่างมาก รวมทั้งสัตว์ปุาถูกลักลอบน ามา

ขายและเป็นอาหาร ปัจจุบันหลังจากที่ทางภาคราชการ องค์กรเอกชน  และประชาชนในพื้นที่ได้

ร่วมกันรณรงค์และอนุรักษ์ปุาไม้ไว้ ปุาก็เริ่มฟื้นฟูสภาพปุาอย่างนา่พอใจ 

  9.3 ภูเขา 

  ทิศตะวันตกซึ่งเป็นภูเขาเขียวเป็นแนวยาว มีแหล่งพันธุ์ไม้หลายชนิด เป็นปุาที่

สมบูรณ์มีแร่ธาตุการท าเหมืองแร่โปรแตซจากการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณี ได้พบแร่ธาตุที่

ส าคัญที่จังหวัดชัยภูมิ  คือ เกลือหินและแร่โปรแตซ บริเวณต าบลบ้านตาล  ต าบลบ้านชวน  ต าบล

หัวทะเล  และต าบลบ้านเพชร  ในพื้นที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์  โครงการท าเหมืองแร่โปรแตซของ

อาเซียนที่อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   เป็นโครงการที่รัฐบาลไทยร่วมลงทุนกับกลุ่มประเทศอาเซียน  โดย

ได้จัดตั้งเป็นบริษัท  เหมืองแร่โปรแตซอาเซียน   จ ากัด ภายใต้การควบคุมของกรมทรัพยากรธรณี  

กระทรวงอุตสาหกรรมและได้มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อระดมทุนชื่อ   บริษัท  ร่วมลงทุนโปรแตซ

อาเซียน     จ ากัดและเข้าถือหุ้นในบริษัทเหมืองแร่ฯ  ดังกล่าว  โดยบริษัทร่วมลงทุนฯ  จะถือหุ้นใน

บริษัทเหมืองแร่ฯ  ร้อยละ 71  ของเงินลงทุนของโครงการ   ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 29   เป็นการ

ร่วมลงทุนของฝุายประเทศสมาชิกอาเซียน 

  ในปัจจุบันโครงการฯ  ได้ท าการขุดไปแล้ว 1 หลุม  ความลึกโดยประมาณ  180  

เมตรในขั้นตน้ได้แรโ่ปรแตซประมาณ  120,000  ตัน  ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการท าเหมืองแร่

โปรแตซ 
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จะได้ผลิตภัณฑป์ุ๋ยโปรแตซ   และผลพลอดได้ตามมา เช่น  เกลือแมกนีเซียมคลอไรด์  และโซเดียม

คลอไรด์  ซึ่งจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑพ์ืน้ฐานได้ 

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรง คือ จะได้ 

รับส่วนแบ่งค่าภาคหลวงจากการผลิตเกลือและแร่โปรแตซ    ซึ่งจะแบ่งให้ อบต. ที่มเีขตพื้นที่รอบ

เหมอืง4  อบต. 20%   อบจ. ชัยภูมิ  จะได้รับ 20%  และอีก 10%   แบ่งให้ทุก อบต.  ในจังหวัด

ชัยภูมิ     โดยที่อบต. หนองข่า จะอยู่ในกลุ่มของ อบต.  ที่เหลอืนอกจาก 4  อบต.  รอบเหมอืง  
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สว่นที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 1.1 สรปุสถานการณ์ การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  จากผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมอืง  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่แล้ว  พอสรุปภาพรวมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองข่า  ดังตอ่ไปนี้ 

1.2 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1.2.1 ผลที่ได้รับหรอืผลที่ส าคัญ 

1.2.2 ผลกระทบ 

 1.3 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2557 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวน

โครงการ 

ที่ก าลัง

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ า 16 - 16 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 4 - 4 

3. ด้านการพัฒนาสังคม 9 - 9 

4. ด้านการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 16 - 16 

5. ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
7 - 7 

6. ด้านการพัฒนา ตามแผนการกระจ่ายอ านาจ

ให้ อปท. 
1 - 1 

รวม 53 - 100 

คดิเป็นร้อยละ 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่ก าลัง

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ า 14 - 14 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 9 - 9 

3. ด้านการพัฒนาสังคม 56 - 56 

4. ด้านการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 18 - 18 

5. ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
8  8 

6. ด้านการพัฒนา ตามแผนการกระจ่าย

อ านาจให ้อปท. 
1  1 

รวม 106  106 

คดิเป็นร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่ก าลัง

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ า 30 - 30 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 8 - 8 

3. ด้านการพัฒนาสังคม 31 - 31 

4. ด้านการพัฒนาการเมอืงการบริหาร 32 - 32 

5. ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 
9 - 9 

6. ด้านการพัฒนา ตามแผนการกระจ่าย

อ านาจให ้อปท. 
3 - 3 

รวม 113 0 100 

คดิเป็นร้อยละ 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2560 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน

โครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ที่ก าลัง

ด าเนินการ 

จ านวน

โครงการ

ทั้งหมด 

จ านวน จ านวน จ านวน 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แหลง่น้ า 
  7 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   20 

3. ด้านการพัฒนาสังคม    

4. ด้านการพัฒนาการเมอืงการบริหาร    

5. ด้านการพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 
  42 

6. ด้านการพัฒนา ตามแผนการกระ

จ่ายอ านาจให้ อปท. 
  14 

รวม   83 

คดิเป็นร้อยละ  

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ 2557 กับ 2558)  

การ

ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

สามป ี

2557 

แผนการ

ด าเนินงาน 

2557 

ข้อบัญญัต ิ

2557 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 

สามป ี

2558 

แผนการ

ด าเนินงาน 

2558 

ข้อบัญ

ญัติ 

2558 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

จ านวน

โครงการ 

116 65 65 38 127 127 127 65 

ร้อยละ - 56.03 56.03 32.75 - 100 100 51.18 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13   โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ ง

คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง

ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  

ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพได้ดังน้ี   

 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปงีบประมาณ 2558กับ 2559)  

การ

ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

สามป ี

2558 

แผนการ

ด าเนินงาน 

2558 

ข้อบัญญัต ิ

2558 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 

สามป ี

2559 

แผนการ

ด าเนินงาน 

2559 

ข้อบัญ

ญัติ 

2559 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

จ านวน

โครงการ 

127 127 127 65 95 75 75 59 

ร้อยละ - 100 100 51.18 - 78.94 78.94 62.10 
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   เชงิปริมาณ 

> ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  53   โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  53  โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  100 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ไม่ถึงร้อยละ 50 ขึน้ไป 

ของแผนและมีการประชุมปรึกษาหารอืเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาและจะต้องพัฒนา

อัตราที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้องค์กรมปีระสิทธิภาพเพิ่มขึน้  

> ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

    แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2560)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  127  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   106  โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  100 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์รอ้ยละ 50 ขึน้ไป 

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 >ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559   แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559– 2561) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   113  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   113  โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  100 

องค์การบริหารส่วนต าบล สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 60 ขึ้น 

ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   83 โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   60  โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  72.28 

องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนนิงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 70 ขึน้ไป 

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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เชิงคุณภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ 

ประชาชนโดยได้มกีารประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง

คุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล

ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

> ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 

การประเมนิความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอ่ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองข่า ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารในภาพรวมตาม

ยุทธศาสตรแ์ละประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  พบว่าประชาชนมคีวามพึง

พอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  61  ซึ่งประเมินได้วา่ควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้

ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่รอ้ยละ  80  

> ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  53.28   

ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  63.79   

- พอใจมาก   ร้อยละ  29.58   

- ไม่พอใจ ร้อยละ  6.63  

> ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  68.42   

ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  68.89   

- พอใจมาก   ร้อยละ  30.25  

- ไม่พอใจ ร้อยละ  0.86   

    >  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  ร้อยละ  

70 ขึ้นไป 

1. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
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  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแตม่ีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560  เพื่อแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนา

เพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  

ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

2.  ประชาชนมไีฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 

3.  ประชาชนมถีนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

4.  ไม่มกีารเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   

5.  เด็กๆ ได้รับการศกึษาทุกคน 

6.  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบีย้ยังชีพทุกคน 

7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 

8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลอืจากสาธารณภัย 

9. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 

10. ขยะในชุมชนมวีิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

11 ประชาชนได้รับความรูเ้กี่ยวกับการสาธารณสุข 

12. ประชาชนได้รับความรูเ่กี่ยวกับการปูองกันภัย 

13. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

14. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความสะดวก 

 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังน้ี 

 

1. ประชาชนมถีนนที่มคีุณภาพดีขึน้ส าหรับในการสัญจรไปมาในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ทั้งหมด 

2. ประชาชนมีหนองน้ า และล าห้วยรองรับน้ าเพิ่มมากขึ้น  

3. ประชาชนได้รับการฝกึอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 

4. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 

5. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.2 ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 สามารถ

ด าเนนิการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 3 ปี  ร้อยละ   73.33  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถ

ส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 
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1.การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ า

ท่วมขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มขึน้เพื่อแก้ไข

ปัญหาดังกล่าว 

 2. การพัฒนาเจรญิขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  สง่ผลใหเ้กิดเป็น

ชุมชนแออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมอื ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 3. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไมเ่พียงพอต่อความตอ้งการ 

ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใชบ้ริการ 

 4. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่

เป็นพืน้ที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

> ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัย   

3)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

4)  ประชาชนมคีวามตอ้งการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ

ด าเนนิการได้  

อุปสรรค 

1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมอื  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างาน

มีไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

> แนวทางการแก้ไข   

  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน   

 2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคอื

ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
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4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

5)  ควรพิจารณาด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดรอ้นมากที่สุด  เชน่  การ

แก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   

(2)  การบริการประชาชน 

 1)  ควรจัดใหม้ีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ าแนะน าที่ดี    

 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิม้แย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ 

 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึน้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  

 

>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

  ปัญหา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  คอื  ไม่มีในแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรก์ารพัฒนา   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  

  อุปสรรค 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขา่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน

แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

2)  องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง

รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าใหต้้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจา่ยรายการ

ใหม่      

   > แนวทางการแก้ไข   

  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน  
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2)  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสี่ปี                               

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตล่ะด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่    

5)  ควรพิจารณาด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดรอ้นมากที่สุด  

เชน่  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหา วาตะภัย

ที่เกิดขึน้เป็นประจ าทุกปี 

(2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรจัดใหม้ีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง   เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ าแนะน าที่ดี    

2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น   เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง   ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิม้แย้ม   แจม่ใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 

4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ 

5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึน้กับองค์การบริหารส่วนต าบล  

>  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

     ปัญหา 

1)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลหนองขา่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง

ประเภทและเงนิอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการ

รายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ในการด าเนินการล่าชา้กว่าที่ก าหนด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมไีม่เพียงพอตอ่การด าเนินการ 

3)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

4)  ประชาชนมคีวามตอ้งการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 

1)  อ านาจหน้าที่มขี้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

   > แนวทางการแก้ไข   
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  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตัง้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแตล่ะด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่าย

รายการใหม่ 

 (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เชน่  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยใหค้ าแนะน าที่ดี   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผา่นทางหอกระจายข่าว

มากกว่านีแ้ละประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 1.1 สรปุสถานการณ์ การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

  จากผลการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ สังคม  และการเมอืง  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่แล้ว  พอสรุปภาพรวมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองข่า  ดังตอ่ไปนี้ 

1.3 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1.2.1 ผลที่ได้รับหรอืผลที่ส าคัญ 

1.2.2 ผลกระทบ 

 1.3 สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557-2560 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับหรภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  

1.3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 – 2564)  เป็นการ

มองทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นการสรุปวิเคราะห์จาก

นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  จากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนประมวลเป็นทิศทางการพัฒนาที่

น่าจะเป็นไปได้จริง  และคาดว่าน่าจะท าให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีรายได้และมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึน้   

เพื่อให้วิสัยทัศนก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า (พ.ศ. 2549 – 2551)  ที่  วางไว้บรรลุ

วัตถุประสงค์    จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  ตาม

แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้  ดังนี ้ 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม  

  - ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาด้านการศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข                    

  - ยุทธศาสตรท์ี่  8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองข่า 
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จงึได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้   จ านวน  21  แนวทาง    ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอ าเภอและจังหวัดใหบ้รรลุเปูาประสงค์  ดังนี้  

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน และรางระบายน้ าในหมูบ่้าน 

2) การพัฒนาด้านไฟฟูาและไฟส่องสว่าง 

3) การพัฒนาด้านระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

1) การพัฒนาด้านแหลง่น้ าอุปโภคบริโภค 

2) การพัฒนาด้านแล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

3) การพัฒนาด้านกลุ่มผู้ใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

2) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

1) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) ส่งเสริมสวัสดิการและการนันทนาการให้แก่ประชาชน 

3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) การพัฒนาด้านการศกึษาของประชาชน 

2) การพัฒนาด้านการศกึษา 

3) การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  และมีสว่นร่วมใน 

กิจกรรมการเมอืง 

2) การพัฒนาด้านการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

1) การพัฒนาและสิ่งเสริมสุขอนามัยใหแ้ก่ประชาชน 

2) การควบคุมปูองกัน และระงับอัคคีภัย 

 

 



 
 
 

31 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตปิุาไม้ 

2) การพัฒนาด้านทรัพยากรแหล่งน้ า 

3) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.3 เปูาประสงค์ 

2.4 ตัวชี้วัด  

2.5 ค่าเปูาหมาย 

2.6 กลยุทธ ์

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

3. การวิเคราะหเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวเิคราะหก์รอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

(ใช้การวิเคราะห์ swot Ana;usos/Demand (Denand Aanlysis) Global Demand 

และ Tremd ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม)ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตอ่การพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองขา่การวิเคราะห์ภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) 

 1.  มีโครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งมสี่วนราชการทั้งหมด 6 ส่วนด้วยกัน คอื 

ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  สว่นการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สว่นสวัสดิการสังคม  ในการสั่งการประสานงานเป็นแบบแนวดิ่ง และแนวราบ 

 2.  มีผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในหลักการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 3.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มทีักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 4.  นักการเมอืงเป็นผูท้ี่มคีวามรูเ้ข้าถึงประชาชนเอาจรงิเอาจังกับการแก้ไขปัญหาใหแ้ก่

ประชาชนและรู้ระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี 

 5.  มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ท าใหก้ารสัญจร ไปมาระหว่างหมูบ่้านและหมูบ่้านใกล้เคียง

สะดวกและรวดเร็ว 

 6.  มีงบประมาณเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 7.  ชุมชนมวีัฒนธรรม ประเพณี วิถีชวีิต และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 8.  ประชาชนต าบลหนองข่ามีอาชพีส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
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 9.  ต าบลหนองข่ามีพื้นที่ติดตอ่กับภูเขาเขียว ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการหา

ของปุามาขายเป็นรายได้เสริมใหก้ับครอบครัว 

 10.  ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุน สง่เสริม 

ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

ยุติธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล 

   มีการน าระบบสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

 1.  เป็นพืน้ที่แหง้แล้งซ้ าซาก 

 2.  ปัญหาน้ าอุปโภค - บริโภค ไมเ่พียงพอ 

 3.  งบประมาณในการบริหารพัฒนามีไมเ่พียงพอเนื่องจากรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองมี

น้อย และเงนิที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีไมเ่พียงพอในการพัฒนา 

 4.  ปัญหาดา้นผลติผลทางการเกษตรไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดตลาดในการรองรับ

ผลผลิต 

 5.  แผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการ / กิจกรรม มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด จงึท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาของประชาชน 

 6.  ผูป้ฏิบัติงานส่วนมากขาดอ านาจการตัดสินใจ และขาดการประสานงาน ท าให้งานขาด

ความราบรื่นเกิดความล่าช้า 

 7.  กลุ่มต่างๆ ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองข่าสนับสนุน ไม่มีความเข้มแข็ง 

 การวิเคราะหภ์ายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunities) 

 1.  นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการน าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด ารงชีวติ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวติดี มีสุข 

 2.  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.  มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษา และสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมกีาร

ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 

 4.  รัฐบาลมีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้คนไทยทุก

คนได้รับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มทีักษะในการประกอบอาชีพ มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติอย่างมี

ศักดิ์ศร ีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
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 5.  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ หรอืด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้งา่ยเพราะเป็นต าบลที่มี

พืน้ที่ติดตอ่กัน มีประชากรไม่หนาแนน่ 

 6.  การส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สบืทอดความเป็นเอกลักษณ์

ของต าบลหนองข่า ให้ต่างอ าเภอได้รู้จัก 

อุปสรรค์ (Threat) 

 1.  ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งมอียู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง

รับผิดชอบ อกีประการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ท า

ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 2.  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและราคาต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรกรรมมรีาคาสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติและคุณภาพการผลติ 

 3.  แรงงานที่มีการศกึษาสูง มทีักษะ และความรูค้วามสามารถ นิยมไปท างานจังหวัดอื่นๆ 

ที่ได้รับค่าจา้งผลตอบแทนสูงกว่า 

 4.  สถานการณท์างการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ

การด ารงชีวติของประชาชน 

 5.  ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซ้ าซาก 

 6.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 7.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของต าบลหนองข่า  

 8.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่มีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา และไม่

สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมในพืน้ที่ 126 ตร.กม. และจ านวน 12 หมูบ่้าน ได้ทั่วถึง 

 9.  มาตรการการบังคับใช้ตามข้อบัญญัติต าบล ยังไม่บังเกิดผล เพราะไม่ได้น ามาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

      จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร ์   ปีที่ 1   (2558) ปีที่ 2  (2559) ปีที่ 3  (2560) รวมจ านวนโครงการ      งบ 

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 16,836,780 84

 16,469,720 91 17,628,990 241 50,935,490 
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2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 350,000

 7 340,000 6 290,000 22 980,000 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ สังคม และการศกึษา 65 21,328,120 62

 22,512,020 56 20,237,020 183 64,077,160 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 941,000

 13 685,000 12 670,000 40 2,296,000 

5.ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 13 845,000 10 675,000 9 625,000 32

 2,145,000 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 180,000 3 180,000 3 180,000 9

 540,000 

รวม 171 40,480,900 179 40,861,740 177 39,631,010 527

 120,973,650 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน    จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า   66 44 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น  9 6 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต สังคม และการศกึษา   65 58 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 15 10 

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และการส่งเสริมการท่องเที่ยว       13 11 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

35 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล        3 1 

รวม 171 130 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ    

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองขา่ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้ใน

ระดับดีมาก ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลหนองขา่ มคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก

การได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ โดยสรุปผลการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองข่าในปีที่ผา่นมา 

ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ก) ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผล

ให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่างช้าๆ ตอ่เนื่อง ประกอบกับข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ไม่เอื้อตอ่การลงทุน   โครงสร้างเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมที่ประสบปัญหา

ผลผลิตสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนั้น 

(ข) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มจัดหาเงินทุนจากราษฎรในการพัฒนาอาชีพเสริม  

โดยมีเปูาหมายใหเ้กิดการกระจายรายได้แก่ราษฎร 

      (ข) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาอย่างหลากหลายเช่น  

ถนน  ประปา  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  มากมาย ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการขุดลอกล าหว้ย ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกัก

เก็บน้ าเพื่อการเกษตร แม้จะยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎรได้

ในระดับหนึ่ง 

 การพัฒนาถนน จะได้รับการพัฒนามากเป็นพิเศษ  เพราะถนนเข้าสู่หมู่บ้านและถนนภายใน

หมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรัง  จึงต้องพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต ส่วนถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็น

ถนนที่ต้องรองรับภาคเกษตรกรรม จึงปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี  เพื่อการขนส่งผลผลิต

ทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น แต่ก็ยังคงมีความต้องการ และมีความจ าเป็นอีกจ านวนมากที่ยังต้อง

พัฒนาทั้งนีจ้ะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ส่วนในเรื่องของไฟฟูา โทรศัพท์  ยังมคีวามตอ้งการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติม ความต้องการ

โทรศัพท์สื่อสาร ถึงปัจจัยโทรศัพท์มอืถือจะมีความส าคัญและนยิมกันมากแต่ระบบโทรศัพท์พืน้ฐาน

ก็ยังมคีวามตอ้งการอกีมากเพื่อรองรับการเจริญเติมโตของชนบท 

 ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

(ก) ด้านสังคม ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมใน 
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การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา

ชุมชนของตนเองในลักษณะประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบลโดยให้ส่งตัวแทนประชาคมร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาอบต. คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. โดยน าปัญหาและ

ความตอ้งการของหมูบ่้านตามโครงการในแผนหมูบ่้านมาวิเคราะห์และจัดท าแผนภายใต้การร่วมคิด

ร่วมท าของประชาชนในหมู่บ้านต าบลตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและ

คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งของ อบต. 

 ด้านการประชาสงเคราะห ์ ได้ด าเนินโครงการ อบต. เอื้ออาทรรว่มใจต้านภัยหนาว โดยการ

จัดซื้อเสื้อกันหนาวแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากจนและประสบภัยหนาวใหค้วามช่วยเหลอืเงิน

สงเคราะหค์นชรา คนพิการ ผูย้ากไร้  ผูปุ้วยติดเชือ้เอดส์  ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลอืผูย้ากไร้และ

ผูด้้อยโอกาสในต าบล โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยใหแ้ก่ผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ในต าบลหนองขา่ โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อจา่ยเป็นค่าช่วยเหลือผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่

ยังได้ด าเนินการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนในการบริหาร

จัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนต าบลหนองข่า และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ยังได้

อุดหนุนโครงการกิจกรรมช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัยอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ใหก้ับอ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

       (ข )  ด้านคุณภาพชวีิต   ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตมีการจัดบริการสาธารณสุขในหลาย 

กิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้สมทบงบประมาณกองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพื้นที่ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน

โรค การฟื้นฟูมากขึ้น โดยท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่าและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง และองค์กรภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการรวม

พลคน 3 วัย ไร้พุง ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก าลัง

กายเป็นประจ า โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแก้ไขปัญหาประชาชนที่มีปัญหาทางสายตา ต้อ

เนื้อ ต้อกระจก โครงการดูแลผู้ปุวยโรคไตในชุมชน โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัดฟังธรรมในวัน

ธรรมสวนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ฯลฯ และองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองข่าได้ด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อดูแลน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉินส่ง

โรงพยาบาล 

 การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น จัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นก าจัดยุงลาย วัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงผสมน้ ายาเคมี และเติมเครื่องพ่นยา  แล้วมอบให้

หนว่ยงานและ อสม. ไปด าเนนิการ 
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 ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (ก)  ด้านการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการยุบรวมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง ให้มาอยู่รวมกันเป็นแห่งเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการบริการรถ

รับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จัดซื้อ

อาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณจาก สพฐ. และ

กรมการศาสนา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่าและโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า 

จ านวน 7 โรงเรียน ได้จัดท าโครงการจา้งนักเรียนหรอืนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนโดยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดโครงการจัดอบรมวิชาการและ

แข่งขันทักษะวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในต าบล  อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อสารสนเทศเทคโนโลยี

และอุดหนุนโครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉาย 3 มิติ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนอง

ข่า และอุดหนุนโครงการสรา้งทักษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียนโรงเรยีนบ้านหว้ยยางด า 

(ข)  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และสนับสนุนให้

หมูบ่้านหรอืวัดตามความเหมาะสม เช่น  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นยี่สิบสองคลอง

สิบสี่ โครงการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานเทศกาลสืบสานประเพณีวัน

เข้าพรรษา โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมการจัดงานวันส าคัญต่างๆ 

ของชาติ วันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญทางศาสนาและสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟของ 

ทั้ง 12 หมูบ่้าน  

 ด้านการเมืองการบริหาร 

  (ก)  ด้านการเมอืง  ได้สง่เสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  และทุกประเภท

เชน่ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาต าบลและนายกเทศมนตรี

เทศบาลต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล โดย

รณรงคใ์ห้ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ประกาศประชาสัมพันธ์ โดยการอนุญาตให้พนักงานส่วนต าบลและ

ลูกจา้งเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้ง

มอบหมาย/ร้องขอ 
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  (ข)  ด้านบริหาร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วม

พัฒนาชุมชนของตนเอง  เชน่ การร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ได้ 

  นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นจ านวนมาก  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการและ

ประกาศก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลเป็น 6 ส่วนราชการ และจากเดิมมีต าแหน่ง

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพียง 39  คน  เพิ่มเป็น  54  คนในปีงบประมาณ 2558 ,2559   

และ 2560  ตามล าดับ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ผลการพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งเสริมการปลูกปุาตาม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงและแม่ของแผ่นดิน 999 ต้น  โครงการรณรงค์

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โครงการจัดงานคืนความรักสู่ธรรมชาติ  และประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปลูกปุาและอนุรักษ์สัตว์ปุาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้หมู่บ้าน

ยังมีการจัดการเรื่องปุาชุมชน จัดใหม้ีคณะกรรมการดูแลรักษาปุาโดยประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม

ดูแลร่วมกัน  ส่วนเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาประสทิธิภาพในการจัดการขยะใน

ชุมชน เพื่อจัดอบรมความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนและพาไปศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน 

ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อบต.หนองข่ า และควรจัดสรรงบประมาณเรื่องการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากส่งผลใหส้ิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ 
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ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ 

การวิเคราะหภ์ายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) 

 1.  มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งมีส่วนราชการทั้งหมด 6 ส่วนด้วยกัน คือ 

ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ส่วนสวัสดิการสังคม  ในการสั่งการประสานงานเป็นแบบแนวดิ่ง และแนวราบ 

 2.  มีผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในหลักการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 3.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มทีักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 4.  นักการเมอืงเป็นผูท้ี่มคีวามรูเ้ข้าถึงประชาชนเอาจรงิเอาจังกับการแก้ไขปัญหาใหแ้ก่

ประชาชนและรู้ระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี 

 5.  มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ท าใหก้ารสัญจร ไปมาระหว่างหมูบ่้านและหมูบ่้านใกล้เคียง

สะดวกและรวดเร็ว 

 6.  มีงบประมาณเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 7.  ชุมชนมวีัฒนธรรม ประเพณี วถิีชวีิต และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 8.  ประชาชนต าบลหนองข่ามีอาชพีส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

 9.  ต าบลหนองข่ามีพื้นที่ติดตอ่กับภูเขาเขียว ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการหา

ของปุามาขายเป็นรายได้เสริมใหก้ับครอบครัว 

 10.  ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุน สง่เสริม 

ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

ยุติธรรม  ตามหลักธรรมาภิบาล 

 11.  มกีารน าระบบสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

 1.  เป็นพืน้ที่แหง้แล้งซ้ าซาก 

 2.  ปัญหาน้ าอุปโภค - บริโภค ไมเ่พียงพอ 

 3.  งบประมาณในการบริหารพัฒนามีไมเ่พียงพอเนื่องจากรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองมี

น้อย และเงนิที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีไมเ่พียงพอในการพัฒนา 
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 4.  ปัญหาดา้นผลติผลทางการเกษตรไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดตลาดในการรองรับ

ผลผลิต 

 5.  แผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการ / กิจกรรม มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด จงึท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาของประชาชน 

 6.  ผูป้ฏิบัติงานส่วนมากขาดอ านาจการตัดสินใจ และขาดการประสานงาน ท าให้งานขาด

ความราบรื่นเกิดความล่าช้า 

 7.  กลุ่มต่างๆ ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองข่าสนับสนุน ไม่มีความเข้มแข็ง 

การวิเคราะหภ์ายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunities) 

 1.  นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการน าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด ารงชีวติ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวติดี มีสุข 

 2.  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.  มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษา และสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมกีาร

ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 

 4.  รัฐบาลมีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้คนไทยทุก

คนได้รับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มทีักษะในการประกอบอาชีพ มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติอย่างมี

ศักดิ์ศร ีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

 5.  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ หรอืด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้งา่ยเพราะเป็นต าบลที่มี

พืน้ที่ติดตอ่กัน มีประชากรไม่หนาแนน่ 

 6.  การส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สบืทอดความเป็นเอกลักษณ์

ของต าบลหนองข่า ให้ต่างอ าเภอได้รู้จัก 

อุปสรรค์ (Threat) 

 1.  ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งมอียู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง

รับผิดชอบ อกีประการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ท า

ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 2.  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและราคาต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรกรรมมรีาคาสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติและคุณภาพการผลติ 
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 3.  แรงงานที่มีการศกึษาสูง มทีักษะ และความรูค้วามสามารถ นิยมไปท างานจังหวัดอื่นๆ 

ที่ได้รับค่าจ้างผลตอบแทนสูงกว่า 

 4.  สถานการณท์างการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ

การด ารงชีวติของประชาชน 

 5.  ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซ้ าซาก 

 6.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 7.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของต าบลหนองข่า  

 8.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่มีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา และไม่

สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมในพืน้ที่ 126 ตร.กม. และจ านวน 12 หมูบ่้าน ได้ทั่วถึง 

 9.  มาตรการการบังคับใช้ตามข้อบัญญัติต าบล ยังไม่บังเกิดผล เพราะไม่ได้น ามาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

        จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1   (2558) ปีที่ 2  (2559) ปีที่ 3  (2560) รวม จ านวนโครงการ งบ 

 ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ  

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 16,836,780 84

 16,469,720 91 17,628,990 241 50,935,490 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 350,000

 7 340,000 6 290,000 22 980,000 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ สังคม และการศกึษา 65 21,328,120 62

 22,512,020 56 20,237,020 183 64,077,160 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 941,000

 13 685,000 12 670,000 40 2,296,000 

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 13 845,000 10 675,000 9 625,000 32

 2,145,000 
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6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 180,000 3 180,000 3 180,000 9

 540,000 

รวม 171 40,480,900 179 40,861,740 177 39,631,010 527

 120,973,650 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 44 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 6 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต สังคม และการศกึษา 65 58 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 15 10 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว13 11 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 1รวม 171 130 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองขา่ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้ใน

ระดับดีมาก ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหนองขา่ มคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก

การได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ โดยสรุปผลการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองข่าในปีที่ผา่นมา 

ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ก) ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผล

ให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่างช้าๆ ตอ่เนื่อง ประกอบกับข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ไม่เอื้อตอ่การลงทุน   โครงสร้างเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมที่ประสบปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ตน้ทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ค่าครองชพีสูงขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาคราชการ/องค์การบริหารส่วนต าบลได้เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย

น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
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(ข) เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริมาใช้ในการด าเนินชีวติประจ าวัน และได้ด าเนิน

โครงการฝกึอบรมอาชีพกลุ่มสตรตี าบลหนองข่า เพื่อเป็นการสง่เสริม 

(ค) ให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการ

รวมกลุ่มจัดหาเงินทุนจากราษฎรในการพัฒนาอาชีพเสริม  โดยมีเปูาหมายใหเ้กิดการกระจาย

รายได้แก่ราษฎร 

      (ข) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาอย่างหลากหลายเช่น  

ถนน  ประปา  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  มากมาย ตลอดจนการจัดหาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการขุดลอกล าห้วย ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกัก

เก็บน้ าเพื่อการเกษตร แมจ้ะยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้

ในระดับหนึ่งเกษตรที่สะดวกขึ้น แต่ก็ยังคงมีความต้องการ และมีความจ าเป็นอีกจ านวนมากที่ยัง

ต้องพัฒนาทั้งนีจ้ะต้องมีการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งดว่นและประโยชน์ที่จะได้รับ 

 ส่วนในเรื่องของไฟฟูา โทรศัพท์  ยังมคีวามตอ้งการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติม ความต้องการ

โทรศัพท์สื่อสาร ถึงปัจจัยโทรศัพท์มอืถือจะมีความส าคัญและนยิมกันมากแต่ระบบโทรศัพท์พืน้ฐาน

ก็ยังมคีวามตอ้งการอกีมากเพื่อรองรับการเจริญเติมโตของชนบท 

 ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

     (ก) ด้านสังคม ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มีสว่นร่วมใน 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา

ชุมชนของตนเองในลักษณะประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบลโดยให้ส่งตัวแทนประชาคมร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาอบต. คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. โดยน าปัญหาและ

ความตอ้งการของหมูบ่้านตามโครงการในแผนหมูบ่้านมาวิเคราะห์และจัดท าแผนภายใต้การร่วมคิด

ร่วมท าของประชาชนในหมู่บ้านต าบลตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและ

คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งของ อบต. 

 ด้านการประชาสงเคราะห ์ ได้ด าเนินโครงการ อบต. เอื้ออาทรรว่มใจต้านภัยหนาว โดยการ

จัดซื้อเสื้อกันหนาวแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ยากจนและประสบภัยหนาวใหค้วามช่วยเหลอืเงิน

สงเคราะหค์นชรา คนพิการ ผูย้ากไร้  ผูปุ้วยติดเชือ้เอดส์  ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลอืผูย้ากไร้และ

ผูด้้อยโอกาสในต าบล โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยใหแ้ก่ผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ในต าบลหนองขา่ โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อจา่ยเป็นค่าช่วยเหลือผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่

ยังได้ด าเนินการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนในการบริหาร

จัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนต าบลหนองข่า และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าย 
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อุดหนุนโครงการกิจกรรมช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัยอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ใหก้ับอ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

       (ข )  ด้านคุณภาพชวีิต   ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตมีการจัดบริการสาธารณสุขในหลาย 

กิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้สมทบงบประมาณกองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน

โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ

ด ารงชีวติของกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองข่าและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง และองค์กรภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

โครงการรวมพลคน 3 วัย ไร้พุง ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนออกก าลังกายเป็นประจ า โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแก้ไขปัญหาประชาชนที่มี

ปัญหาทางสายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก โครงการดูแลผู้ปุวยโรคไตในชุมชน โครงการพาลูกจูงหลาน

เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตัง้ครรภ์และ 

หลังคลอด ฯลฯ และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อดูแลน าส่งผูปุ้วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล 

  การปูองกันและควบคุมโรคติดตอ่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น จัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นก าจัดยุงลาย วัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงผสมน้ ายาเคมี และเติมเครื่องพ่นยา  แล้วมอบให้

หนว่ยงานและ อสม. ไปด าเนนิการ 

 ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

(ก) ด้านการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการยุบรวม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง ให้มาอยู่รวมกันเป็นแห่งเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการและ

พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการ

บริการรถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

จัดซื้ออาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณจาก สพฐ. และ

กรมการศาสนา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่าและโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า 

จ านวน 7 โรงเรียน ได้จัดท าโครงการจา้งนักเรียนหรอืนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนโดยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแขง่ขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดโครงการจัดอบรมวิชาการและ 
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(ข) แขง่ขันทักษะวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในต าบล  อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อ

สารสนเทศเทคโนโลยีและอุดหนุนโครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉาย 3 มิติ ใหก้ับโรงเรียนใน

เขตพื้นที่ต าบลหนองขา่ และอุดหนุนโครงการสร้างทักษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียน

โรงเรียนบ้านหว้ยยางด า 

  (ค)  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และ

สนับสนุนให้หมู่บ้านหรือวัดตามความเหมาะสม เช่น  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ยี่สิบสองคลองสิบสี่ โครงการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานเทศกาลสืบสาน

ประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมการจัดงานวัน

ส าคัญต่างๆ ของชาติ วันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญทางศาสนาและสนับสนุนงานประเพณี

บุญบั้งไฟของ ทั้ง 12 หมูบ่้าน  

 

 ด้านการเมืองการบริหาร 

  (ก)  ด้านการเมอืง  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  และทุกประเภท

เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและ

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยรณรงค์ให้ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง  

  (ข)  ด้านบริหาร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้มสี่วนรว่มกับการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการร่วมคดิ รว่มท า รว่มแก้ไขปัญหา และรว่ม

พัฒนาชุมชนของตนเอง  เช่น การร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ได้ 

  นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นจ านวนมาก  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการและ

ประกาศก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลเป็น 6 ส่วนราชการ และจากเดิมมีต าแหน่ง

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพียง 39  คน  เพิ่มเป็น  54  คนในปีงบประมาณ 2558 ,2559   

และ 2560  ตามล าดับ 
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ผลการพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งเสริมการปลูกปุาตาม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงและแม่ของแผ่นดิน 999 ต้น  โครงการรณรงค์

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โครงการจัดงานคืนความรักสู่ธรรมชาติ  และประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปลูกปุาและอนุรักษ์สัตว์ปุาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้หมู่บ้าน

ยังมีการจัดการเรื่องปุาชุมชน จัดใหม้ีคณะกรรมการดูแลรักษาปุาโดยประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม

ดูแลร่วมกัน  ส่วนเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาประสทิธิภาพในการจัดการขยะใน

ชุมชน เพื่อจัดอบรมความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนและพาไปศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน 

ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อบต.หนองข่า และควรจัดสรรงบประมาณเรื่องการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากส่งผลใหส้ิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ 12  

1.3 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

“ต าบลน่าอยู่ สะอาด สวยงาม ประชาชนมีคุณธรรม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 

 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 จากวิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล (พ.ศ. 2561 – 2564)  เป็นการ

มองทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในอนาคตข้างหน้า ซึ่งเป็นการสรุปวิเคราะห์จาก

นโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบล  จากสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนประมวลเป็นทิศทางการพัฒนาที่

น่าจะเป็นไปได้จรงิ  และคาดว่าน่าจะท าให้ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชวีิตที่ดี  มีรายได้และมีความ

เป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อให้วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า (พ.ศ. 2549  – 2551)  

ที่  วางไว้บรรลุวัตถุประสงค์    จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

ขา่  ตามแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดไว้  ดังนี้  

  - ยุทธศาสตรท์ี่  1 การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  2 การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

  - ยุทธศาสตรท์ี่  4 การพัฒนาด้านสังคม  

  - ยุทธศาสตรท์ี่  5 การพัฒนาด้านการศกึษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม 

- ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านการเมอืงและการบริหาร 

  - ยุทธศาสตรท์ี่    7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข                    

  - ยุทธศาสตรท์ี่  8 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

เพื่อน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าหนอง

ข่าจงึได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้   จ านวน  21  แนวทาง    ซึ่งเป็นแนวทางสนับสนุน

ยุทธศาสตรก์าร 
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พัฒนาอ าเภอและจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  ดังนี ้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทาง 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ถนน และรางระบายน้ าในหมูบ่้าน 

2) การพัฒนาด้านไฟฟูาและไฟส่องสว่าง 

3) การพัฒนาด้านระบบจราจร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 

แนวทาง 

1) การพัฒนาด้านแหลง่น้ าอุปโภคบริโภค 

2) การพัฒนาด้านแล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

3) การพัฒนาด้านกลุ่มผู้ใช้น้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทาง 

1) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 

2) การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 

แนวทาง 

1) ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

2) ส่งเสริมสวัสดิการและการนันทนาการให้แก่ประชาชน 

3) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทาง 

1) การพัฒนาด้านการศกึษาของประชาชน 

2) การพัฒนาด้านการศกึษา 

3) การพัฒนาด้านวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

แนวทาง 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ขอ้มูลข่าวสารของทางราชการ  และมีสว่นร่วมใน 

กิจกรรมการเมอืง 

2) การพัฒนาด้านการบริหาร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

แนวทาง 

1) การพัฒนาและสิ่งเสริมสุขอนามัยใหแ้ก่ประชาชน 

2) การควบคุมปูองกัน และระงับอัคคีภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทาง 

1) การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาตปิุาไม้ 

2) การพัฒนาด้านทรัพยากรแหล่งน้ า 

3) การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.3 เป้าประสงค์ 

2.4 ตัวชี้วัด  

2.5 ค่าเป้าหมาย 

2.6 กลยุทธ์ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถ่ิน 

 (ใช้การวิเคราะห์ swot Ana;usos/Demand (Denand Aanlysis) Global 

Demand และ Tremd ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม) 

ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ 

        การวิเคราะหภ์ายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) 

 1.  มีโครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งมสี่วนราชการทั้งหมด 6 ส่วนด้วยกัน คอื 

ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ส่วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สว่นสวัสดิการสังคม  ในการสั่งการประสานงานเป็นแบบแนวดิ่ง และแนวราบ 

 2.  มีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในหลักการบริหารงานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 3.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มทีักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
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 4.  นักการเมอืงเป็นผูท้ี่มคีวามรูเ้ข้าถึงประชาชนเอาจรงิเอาจังกับการแก้ไขปัญหาใหแ้ก่

ประชาชนและรู้ระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี 

 5.  มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ท าใหก้ารสัญจร ไปมาระหว่างหมูบ่้านและหมูบ่้านใกล้เคียง

สะดวกและรวดเร็ว 

 6.  มีงบประมาณเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 7.  ชุมชนมวีัฒนธรรม ประเพณี วถิีชวีิต และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 8.  ประชาชนต าบลหนองข่ามีอาชพีส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

 9.  ต าบลหนองข่ามีพื้นที่ติดตอ่กับภูเขาเขียว ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการหา

ของปุามาขายเป็นรายได้เสริมใหก้ับครอบครัว 

 10.  ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุน สง่เสริม 

ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า เพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ยุติธรรม  ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 11.  มีการน าระบบสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน (Weakness) 

 1.  เป็นพืน้ที่แหง้แล้งซ้ าซาก 

 2.  ปัญหาน้ าอุปโภค - บริโภค ไมเ่พียงพอ 

 3.  งบประมาณในการบริหารพัฒนามีไมเ่พียงพอเนื่องจากรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองมี

น้อย และเงนิที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีไมเ่พียงพอในการพัฒนา 

 4.  ปัญหาดา้นผลติผลทางการเกษตรไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดตลาดในการรองรับ

ผลผลิต 

 5.  แผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการ / กิจกรรม มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด จงึท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาของประชาชน 

 6.  ผูป้ฏิบัติงานส่วนมากขาดอ านาจการตัดสินใจ และขาดการประสานงาน ท าให้งานขาด

ความราบรื่นเกิดความล่าช้า 

 7.  กลุ่มต่างๆ ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองข่าสนับสนุน ไม่มีความเข้มแข็ง 

 การวิเคราะหภ์ายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunities) 

1. นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการน าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด ารงชีวติ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวติดี มีสุข 
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 2.  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.  มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษา และสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมกีาร

ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 

 4.  รัฐบาลมีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้คนไทยทุก

คนได้รับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มทีักษะในการประกอบอาชีพ มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติอย่างมี

ศักดิ์ศร ีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

 5.  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ หรอืด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้งา่ยเพราะเป็นต าบลที่มี

พืน้ที่ติดตอ่กัน มีประชากรไม่หนาแนน่ 

 6.  การส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สบืทอดความเป็นเอกลักษณ์

ของต าบลหนองข่า ให้ต่างอ าเภอได้รู้จัก 

อุปสรรค์ (Threat) 

 1.  ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งมอียู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้อง

รับผิดชอบ อกีประการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ท า

ให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

 2.  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและราคาต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรกรรมมรีาคาสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติและคุณภาพการผลติ 

 3.  แรงงานที่มีการศกึษาสูง มทีักษะ และความรูค้วามสามารถ นิยมไปท างานจังหวัดอื่นๆ 

ที่ได้รับค่าจ้างผลตอบแทนสูงกว่า 

 4.  สถานการณท์างการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ

การด ารงชีวติของประชาชน 

 5.  ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซ้ าซาก 

 6.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 7.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของต าบลหนองข่า  

8.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่มีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา และไม่

สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมในพืน้ที่ 126 ตร.กม. และจ านวน 12 หมูบ่้าน ได้ทั่วถึง 

 9.  มาตรการการบังคับใช้ตามข้อบัญญัติต าบล ยังไม่บังเกิดผล เพราะไม่ได้น ามาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 
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2.2   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

        จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1   (2558) ปีที่ 2  (2559) ปีที่ 3  (2560)  

รวม   จ านวนโครงการ งบ 

 ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 16,836,780 84

 16,469,720 91 17,628,990 241 50,935,490 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 350,000

 7 340,000 6 290,000 22 980,000 

3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ สังคม และการศกึษา 65 21,328,120 62

 22,512,020 56 20,237,020 183 64,077,160 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 941,000

 13 685,000 12 670,000 40 2,296,000 

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 13 845,000 10 675,000 9 625,000 32

 2,145,000 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 180,000 3 180,000 3 180,000 9

 540,000 

รวม 171 40,480,900 179 40,861,740 177 39,631,010 527

 120,973,650 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

 จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน    จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า   66 44 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น  9 6 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต สังคม และการศกึษา            65 58 
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4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 15 10 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และการส่งเสริมการท่องเที่ยว      13 11 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล         3 1 

รวม 171 130 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองขา่ โดยสามารถตอบสนองความตอ้งการและปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนได้ใน

ระดับดีมาก ประชาชนในเขตพืน้ที่ต าบลหนองขา่ มคีุณภาพชวีิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจาก

การได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ โดยสรุปผลการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองข่าในปีที่ผา่นมา 

ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐาน 

(ก) ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผล

ให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจเจรญิเติบโตอย่างช้าๆ ตอ่เนื่อง ประกอบกับข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ไม่เอื้อตอ่การลงทุน   โครงสร้างเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมที่ประสบปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ตน้ทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ค่าครองชพีสูงขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาคราชการ/องค์การบริหารส่วนต าบลได้เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย

น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริมาใช้ในการด าเนนิ

ชีวติประจ าวัน และได้ด าเนินโครงการฝกึอบรมอาชีพกลุ่มสตรตี าบลหนองข่า เพื่อเป็นการสง่เสริม

ให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้สง่เสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม

จัดหาเงินทุนจากราษฎรในการพัฒนาอาชีพเสริม  โดยมีเปูาหมายใหเ้กิดการกระจายรายได้แก่

ราษฎร 

(ข) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานจะพัฒนาอย่างหลากหลายเช่น  

ถนน  ประปา  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  มากมาย ตลอดจนการจัดหาแหลง่น้ าอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการขุดลอกล าหว้ย ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกัก

เก็บน้ าเพื่อการเกษตร แม้จะยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎรได้

ในระดับหนึ่ง 

  การพัฒนาถนน จะได้รับการพัฒนามากเป็นพิเศษ  เพราะถนนเข้าสู่หมู่บ้านและ

ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรัง  จงึต้องพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต ส่วนถนนเข้าสูพ่ืน้ที่

การเกษตรเป็นถนนที่ตอ้งรองรับภาคเกษตรกรรม จึงปรับปรุงและซ่อมแซมใหใ้ช้การได้ดี  เพื่อการ 
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ขนส่งผลผลติทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น แต่ก็ยังคงมคีวามต้องการ และมีความจ าเป็นอีกจ านวน

มากที่ยังตอ้งพัฒนาทั้งนีจ้ะต้องมกีารจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะ

ได้รับ 

  ส่วนในเรื่องของไฟฟูา โทรศัพท์  ยังมคีวามตอ้งการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติม ความ

ต้องการโทรศัพท์สื่อสาร ถึงปัจจัยโทรศัพท์มอืถือจะมีความส าคัญและนิยมกันมากแต่ระบบ

โทรศัพท์พืน้ฐานก็ยังมคีวามต้องการอกีมากเพื่อรองรับการเจรญิเติมโตของชนบท 

 ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

(ก) ด้านสังคม ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้มีสว่นร่วมใน 

การจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน มีการรวมกลุ่มเพื่อร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา

ชุมชนของตนเองในลักษณะประชาคมหมู่บ้านประชาคมต าบลโดยให้ส่งตัวแทนประชาคมร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาอบต. คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. โดยน าปัญหาและ

ความตอ้งการของหมูบ่้านตามโครงการในแผนหมูบ่้านมาวิเคราะห์และจัดท าแผนภายใต้การร่วมคิด

ร่วมท าของประชาชนในหมู่บ้านต าบลตลอดจนร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและ

คณะกรรมการตรวจรับงานจา้งของ อบต. 

  ด้านการประชาสงเคราะห ์  ได้ด าเนินโครงการ อบต. เอือ้อาทรรว่มใจต้านภัยหนาว 

โดยการจัดซื้อเสื้อกันหนาวแจกจ่ายใหก้ับราษฎรที่ยากจนและประสบภัยหนาวใหค้วามช่วยเหลือเงิน

สงเคราะหค์นชรา คนพิการ ผู้ยากไร้  ผูปุ้วยติดเชือ้เอดส์  ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลอืผูย้ากไร้และ

ผูด้้อยโอกาสในต าบล โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยใหแ้ก่ผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ในต าบลหนองขา่ โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อจา่ยเป็นค่าช่วยเหลือผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่

ยังได้ด าเนินการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนในการบริหาร

จัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนต าบลหนองข่า และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ยังได้

อุดหนุนโครงการกิจกรรมช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัยอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ใหก้ับอ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

       (ข )  ดา้นคุณภาพชวีิต   ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตมกีารจัดบริการสาธารณสุขในหลาย 

กิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้สมทบงบประมาณกองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพืน้ที่ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การสรา้งเสริมสุขภาพ การปูองกัน

โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมเิชงิรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ

ด ารงชีวติของกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพกิาร กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ที่มคีวามเสี่ยง และกลุ่มผูปุ้วยโรคเรือ้รังที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ 
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อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองข่าและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง และองค์กรภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

โครงการรวมพลคน 3 วัย ไร้พุง ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนออกก าลังกายเป็นประจ า โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแก้ไขปัญหาประชาชนที่มี

ปัญหาทางสายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก โครงการดูแลผูปุ้วยโรคไตในชุมชน โครงการพาลูกจูงหลาน

เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภแ์ละหลังคลอด ฯลฯ และ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ได้ด าเนินการให้บริการดา้นการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อดูแล

น าส่งผูปุ้วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล 

  การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น จัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นก าจัดยุงลาย วัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงผสมน้ ายาเคมี และเติมเครื่องพ่นยา  แล้วมอบให้

หนว่ยงานและ อสม. ไปด าเนินการ 

 ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (ก)  ด้านการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการยุบรวมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง ให้มาอยู่รวมกันเป็นแห่งเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการบริการรถ

รับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จัดซื้อ

อาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณจาก สพฐ. และ

กรมการศาสนา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่าและโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า 

จ านวน 7 โรงเรียน ได้จัดท าโครงการจา้งนักเรียนหรอืนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนโดยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดโครงการจัดอบรมวิชาการและ

แข่งขันทักษะวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในต าบล  อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อสารสนเทศเทคโนโลยี

และอุดหนุนโครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉาย 3 มิติ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนอง

ข่า และอุดหนุนโครงการสรา้งทักษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียนโรงเรยีนบ้านหว้ยยางด า 

  (ข)  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์สบืสานขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และ

สนับสนุนให้หมู่บ้านหรอืวัดตามความเหมาะสม เช่น  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ยี่สิบสองคลองสิบสี่ โครงการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานเทศกาลสบืสาน 
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ประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการจัดงานอนุรักษ์สบืสานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมการจัดงานวัน

ส าคัญต่างๆ ของชาติ วันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญทางศาสนาและสนับสนุนงานประเพณี

บุญบั้งไฟของ ทั้ง 12 หมูบ่้าน  

 ด้านการเมืองการบริหาร 

  (ก)  ด้านการเมอืง  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  และทุกประเภท

เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว .) สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและ

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ประกาศประชาสัมพันธ์ โดยการอนุญาตให้พนักงานส่วน

ต าบลและลูกจ้างเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งมอบหมาย/ร้องขอ 

  (ข)  ด้านบริหาร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนได้มสี่วนรว่มกับการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการร่วมคดิ รว่มท า รว่มแก้ไขปัญหา และร่วม

พัฒนาชุมชนของตนเอง  เช่น การร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจา้ง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ได้ 

  นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นจ านวนมาก  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการและ

ประกาศก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลเป็น 6 ส่วนราชการ และจากเดิมมีต าแหน่ง

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพียง 39  คน  เพิ่มเป็น  54  คนในปีงบประมาณ 2558 ,2559   

และ 2560  ตามล าดับ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ผลการพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งเสริมการปลูกปุาตาม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงและแม่ของแผ่นดิน 999 ต้น  โครงการรณรงค์

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โครงการจัดงานคืนความรักสู่ธรรมชาติ  และประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปลูกปุาและอนุรักษ์สัตว์ปุาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้หมู่บ้าน

ยังมีการจัดการเรื่องปุาชุมชน จัดใหม้ีคณะกรรมการดูแลรักษาปุาโดยประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม

ดูแลรว่มกัน  ส่วนเรื่องการจัดการขยะในพืน้ที่ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ตอ้งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย 
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องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาประสทิธิภาพในการจัดการขยะใน

ชุมชน เพื่อจัดอบรมความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนและพาไปศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน 

ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อบต.หนองข่า และควรจัดสรรงบประมาณเรื่องการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากส่งผลใหส้ิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ 

ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ 

        การวิเคราะหภ์ายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strength) 

 1.  มีโครงสรา้งการบริหารงานที่ชัดเจน ซึ่งมสี่วนราชการทั้งหมด 6 ส่วนด้วยกัน คอื 

ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  ส่วนการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส่วนสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม สว่นสวัสดิการสังคม  ในการสั่งการประสานงานเป็นแบบแนวดิ่ง และแนวราบ 

 2.  มีผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ที่มคีวามรูค้วามเข้าใจ และมี

คุณธรรมจริยธรรมในหลักการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  มีบุคลากรที่มคีวามรู้ ความสามารถ มทีักษะในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 

 4.  นักการเมอืงเป็นผูท้ี่มคีวามรูเ้ข้าถึงประชาชนเอาจรงิเอาจังกับการแก้ไขปัญหาใหแ้ก่

ประชาชนและรู้ระเบียบกฎหมายเป็นอย่างดี 

 5.  มีถนนเชื่อมต่อทุกหมู่บ้าน ท าใหก้ารสัญจร ไปมาระหว่างหมูบ่้านและหมูบ่้านใกล้เคียง

สะดวกและรวดเร็ว 

 6.  มีงบประมาณเป็นของตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตามความต้องการของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

 7.  ชุมชนมวีัฒนธรรม ประเพณี วถิีชวีิต และภูมปิัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 8.  ประชาชนต าบลหนองข่ามีอาชพีส่วนใหญ่ท าการเกษตร 

 9.  ต าบลหนองข่ามีพื้นที่ติดตอ่กับภูเขาเขียว ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากการหา

ของปุามาขายเป็นรายได้เสริมใหก้ับครอบครัว 

 10.  ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชนและหนว่ยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุน สง่เสริม 

ตรวจสอบ ติดตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  เพื่อให้เกิดความโปร่งใส  

ยุติธรรม  ตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 

 11.  มีการน าระบบสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติงาน 
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จุดอ่อน (Weakness) 

 1.  เป็นพืน้ที่แหง้แล้งซ้ าซาก 

 2.  ปัญหาน้ าอุปโภค - บริโภค ไมเ่พียงพอ 

 3.  งบประมาณในการบริหารพัฒนามีไมเ่พียงพอเนื่องจากรายได้จากภาษีที่จัดเก็บเองมี

น้อย และเงนิที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลมีไมเ่พียงพอในการพัฒนา 

 4.  ปัญหาดา้นผลติผลทางการเกษตรไม่มปีระสิทธิภาพ และขาดตลาดในการรองรับ

ผลผลิต 

 5.  แผนพัฒนาสามปี มีจ านวนโครงการ / กิจกรรม มากเกินไป ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

งบประมาณที่มอียู่อย่างจ ากัด จงึท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทุกปัญหาของประชาชน 

 6.  ผูป้ฏิบัติงานส่วนมากขาดอ านาจการตัดสินใจ และขาดการประสานงาน ท าให้งานขาด

ความราบรื่นเกิดความล่าช้า 

 7.  กลุ่มต่างๆ ที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองข่าสนับสนุน ไม่มีความเข้มแข็ง 

 การวิเคราะหภ์ายนอกองค์กร 

โอกาส (Opportunities) 

 1.  นโยบายรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการน าปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การด ารงชีวติ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้ ครอบครัวมีคุณภาพชีวติดี มีสุข 

 2.  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณ เพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นมากขึ้น 

 3.  มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษา และสาธารณสุข ให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี รวมทั้งมกีาร

ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 

 4.  รัฐบาลมีเปูาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้คนไทยทุก

คนได้รับการพัฒนาให้มคีวามพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์ มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา มทีักษะในการประกอบอาชีพ มคีวามมั่นคงในการด ารงชีวติอย่างมี

ศักดิ์ศร ีและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  

 5.  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการ หรอืด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ได้งา่ยเพราะเป็นต าบลที่มี

พืน้ที่ติดตอ่กัน มีประชากรไม่หนาแนน่ 

 6.  การส่งเสริมสนับสนุนประเพณี และวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้สบืทอดความเป็นเอกลักษณ์

ของต าบลหนองข่า ให้ต่างอ าเภอได้รู้จัก 

อุปสรรค์ (Threat) 
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1. ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ ไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับ

จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ซึ่งมอียู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานที่ต้อง 

2. รับผิดชอบ อกีประการหนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ านาจ

อย่างแท้จริง ท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการได้ 

2.  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงและราคาต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตรกรรมมรีาคาสูงขึ้น 

ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนการผลติและคุณภาพการผลติ 

 3.  แรงงานที่มีการศกึษาสูง มทีักษะ และความรูค้วามสามารถ นิยมไปท างานจังหวัดอื่นๆ 

ที่ได้รับค่าจ้างผลตอบแทนสูงกว่า 

 4.  สถานการณท์างการเมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น และ

การด ารงชีวติของประชาชน 

 5.  ปัญหาพื้นที่แห้งแล้งซ้ าซาก 

 6.  ปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 7.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรม เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของต าบลหนองข่า  

 8.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่มีขอ้จ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา และไม่

สามารถพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมในพืน้ที่ 126 ตร.กม. และจ านวน 12 หมูบ่้าน ได้ทั่วถึง 

 9.  มาตรการการบังคับใช้ตามข้อบัญญัติต าบล ยังไม่บังเกิดผล เพราะไม่ได้น ามาบังคับใช้

อย่างจริงจัง 

2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชงิปริมาณ 

        จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร์ ปีที่ 1   (2558) ปีที่ 2  (2559) ปีที่ 3  (2560) รวม จ านวนโครงการ งบ 

 ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ จ านวนโครงการ งบ  

ประมาณ  

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 16,836,780 84

 16,469,720 91 17,628,990 241 50,935,490 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 350,000

 7 340,000 6 290,000 22 980,000 
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3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ สังคม และการศึกษา 65 21,328,120 62

 22,512,020 56 20,237,020 183 64,077,160 

4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืง และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 941,000

 13 685,000 12 670,000 40 2,296,000 

5.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 13 845,000 10 675,000 9 625,000 32

 2,145,000 

6.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 180,000 3 180,000 3 180,000 9

 540,000 

รวม 171 40,480,900 179 40,861,740 177 39,631,010 527

 120,973,650 

สรุปจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการที่ปฏิบัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน จ านวนโครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ า 66 44 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานราก และภูมิปัญญาท้องถิ่น 9 6 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต สังคม และการศกึษา 65 58 

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมือง และการบริหารกิจการบ้านเมอืงที่ดี 15 10 

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว13 11 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบาย

ของรัฐบาล 3 1รวม 171 130 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ    

   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองข่า โดยสามารถตอบสนองความต้องการและปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนได้ในระดับดีมาก ประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า มคีุณภาพชีวติและความเป็นอยู่ที่ดี

ขึน้ เนื่องจากการได้รับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า โดยสรุปผลการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ในปีที่ผ่านมา 

ด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ฐาน 
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(ก) ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจส่งผล

ให้การขยายตัวด้านเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ต่อเนื่อง ประกอบกับข้อจ ากัดด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่ไม่เอื้อต่อการลงทุน   โครงสร้างเศรษฐกิจหลักขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมที่ประสบปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น

ตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภาคราชการ/องค์การบริหารส่วนต าบลได้เริ่มด าเนินการแก้ไขปัญหา โดย

น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริม าใช้ในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวัน และได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีต าบลหนองข่า เพื่อเป็นการส่งเสริม

ให้กลุ่มสตรีมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม

จัดหาเงินทุนจากราษฎรในการพัฒนาอาชีพเสริม  โดยมีเปูาหมายให้เกิดการกระจายรายได้แก่

ราษฎร 

(ข) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐานจะพัฒนาอย่างหลากหลายเช่น  

ถนน  ประปา  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างต่างๆ  มากมาย ตลอดจนการจัดหาแหลง่น้ าอุปโภคบริโภค

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค และการขุดลอกล าหว้ย ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกัก

เก็บน้ าเพื่อการเกษตร แม้จะยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการแต่ก็เป็นการแก้ไขปัญหาใหก้ับราษฎรได้

ในระดับหนึ่ง 

  การพัฒนาถนน จะได้รับการพัฒนามากเป็นพิเศษ  เพราะถนนเข้าสู่หมู่บ้านและ

ถนนภายในหมู่บ้านจะเป็นถนนลูกรัง  จงึต้องพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีต ส่วนถนนเข้าสู่พื้นที่

การเกษตรเป็นถนนที่ตอ้งรองรับภาคเกษตรกรรม จึงปรับปรุงและซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี  เพื่อการ

ขนส่งผลผลติทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น แตก่็ยังคงมีความตอ้งการ และมีความจ าเป็นอีกจ านวน

มากที่ยังตอ้งพัฒนาทั้งนีจ้ะต้องมกีารจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนและประโยชน์ที่จะ

ได้รับ 

  ส่วนในเรื่องของไฟฟูา โทรศัพท์  ยังมคีวามตอ้งการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติม ความ

ต้องการโทรศัพท์สื่อสาร ถึงปัจจัยโทรศัพท์มอืถือจะมีความส าคัญและนิยมกันมากแต่ระบบ

โทรศัพท์พืน้ฐานก็ยังมีความต้องการอกีมากเพื่อรองรับการเจรญิเติมโตของชนบท 

 ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

(ก) ด้านสังคม ได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสว่นร่วมใน 

การจัดกิจกรรมตา่งๆ รว่มกัน มีการรวมกลุ่มเพื่อรว่มคิด รว่มท า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมพัฒนา

ชุมชนของตนเองในลักษณะประชาคมหมูบ่้านประชาคมต าบลโดยใหส้่งตัวแทนประชาคมร่วมเป็น

คณะกรรมการ 
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พัฒนาอบต. คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต. โดยน าปัญหาและความต้องการ

ของหมู่บ้านตามโครงการในแผนหมู่บ้านมาวิเคราะห์และจัดท าแผนภายใต้การรว่มคิดร่วมท าของ

ประชาชนในหมูบ่้านต าบลตลอดจนรว่มเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการ

ตรวจรับงานจ้างของ อบต. 

  ด้านการประชาสงเคราะห ์  ได้ด าเนินโครงการ อบต. เอือ้อาทรรว่มใจต้านภัยหนาว 

โดยการจัดซื้อเสื้อกันหนาวแจกจ่ายใหก้ับราษฎรที่ยากจนและประสบภัยหนาวใหค้วามช่วยเหลือเงิน

สงเคราะหค์นชรา คนพิการ ผูย้ากไร้  ผูปุ้วยติดเชือ้เอดส์  ได้ด าเนินโครงการช่วยเหลอืผูย้ากไร้และ

ผูด้้อยโอกาสในต าบล โครงการซ่อมแซมบ้านท้องถิ่นไทยใหแ้ก่ผู้ยากไร้ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

ให้แก่ผู้ดอ้ยโอกาส ผูย้ากไร้ในต าบลหนองขา่ โครงการช่วยเหลือผูย้ากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล 

เพื่อจา่ยเป็นค่าช่วยเหลือผู้ยากไร้และผูด้้อยโอกาสในต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่

ยังได้ด าเนินการจัดตัง้กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนในการบริหาร

จัดการสวัสดิการให้กับสมาชิกชุมชนต าบลหนองข่า และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ยังได้

อุดหนุนโครงการกิจกรรมช่วยเหลอืผูด้้อยโอกาสและผู้ประสบภัยอ าเภอเกษตรสมบูรณ์ใหก้ับอ าเภอ

เกษตรสมบูรณ์ด าเนินงานตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน 

       (ข )  ด้านคุณภาพชวีิต   ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชวีิตมีการจัดบริการสาธารณสุขในหลาย 

กิจกรรม โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้สมทบงบประมาณกองทุนระบบหลักประกัน

สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรอืพืน้ที่ เพื่อให้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การปูองกัน

โรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จ าเป็นต่อสุขภาพและการ

ด ารงชีวติของกลุ่มเปูาหมาย คือ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ

ที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ปุวยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยท าร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลหนองข่าและ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแดง และองค์กรภาคประชาชนด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 

โครงการรวมพลคน 3 วัย ไร้พุง ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้

ประชาชนออกก าลังกายเป็นประจ า โครงการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงแก้ไขปัญหาประชาชนที่มี

ปัญหาทางสายตา ต้อเนื้อ ต้อกระจก โครงการดูแลผู้ปุวยโรคไตในชุมชน โครงการพาลูกจูงหลาน

เข้าวัดฟังธรรมในวันธรรมสวนะ โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอด ฯลฯ และ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพื่อดูแล

น าส่งผูปุ้วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล 
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  การปูองกันและควบคุมโรคติดตอ่ โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ เช่น จัดซื้อทรายอะเบท น้ ายาพ่นก าจัดยุงลาย วัคซีน

ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิงผสมน้ ายาเคมี และเติมเครื่องพ่นยา  แล้วมอบให้

หนว่ยงานและ อสม. ไปด าเนินการ 

 ด้านการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (ก)  ด้านการศึกษา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่าได้ด าเนินการยุบรวมศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 4 แห่ง ให้มาอยู่รวมกันเป็นแห่งเดียว เพื่อให้การบริหารจัดการและพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการบริการรถ

รับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่า เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง จัดซื้อ

อาหารเสริม(นม)และอาหารกลางวัน ที่ได้รับถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณจาก สพฐ. และ

กรมการศาสนา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองข่าและโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนองข่า 

จ านวน 7 โรงเรียน ได้จัดท าโครงการจา้งนักเรียนหรอืนักศึกษาท างานช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการ

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดภาคเรียน 

นอกจากนี้ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้นักเรียนโดยได้จัดสรรงบประมาณ

เป็นเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน จัดโครงการจัดอบรมวิชาการและ

แข่งขันทักษะวิชาการให้แก่เด็กนักเรียนในต าบล  อุดหนุนโครงการจัดหาสื่อสารสนเทศเทคโนโลยี

และอุดหนุนโครงการสื่อการเรียนการสอนเครื่องฉาย 3 มิติ ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต าบลหนอง

ข่า และอุดหนุนโครงการสรา้งทักษะชีวติเศรษฐกิจพอเพียงให้เด็กนักเรียนโรงเรยีนบ้านหว้ยยา 

  (ข)  ด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ได้ส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด โดยการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม และ

สนับสนุนให้หมู่บ้านหรือวัดตามความเหมาะสม เช่น  สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

ยี่สิบสองคลองสิบสี่ โครงการจัดงานพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ โครงการจัดงานเทศกาลสืบสาน

ประเพณีวันเข้าพรรษา โครงการจัดงานอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ส่งเสริมการจัดงานวัน

ส าคัญต่างๆ ของชาติ วันส าคัญทางราชการ และวันส าคัญทางศาสนาและสนับสนุนงานประเพณี

บุญบั้งไฟของ ทั้ง 12 หมูบ่้าน  

 ด้านการเมืองการบริหาร 

  (ก)  ด้านการเมอืง  ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ  และทุกประเภท

เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลและ

นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบล โดยรณรงค์ให้ไปใช้สทิธิเลือกตั้ง ประกาศประชาสัมพันธ์ โดยการอนุญาตให้พนักงานสว่น 
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ต าบลและลูกจา้งเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการ

เลือกตั้งมอบหมาย/ร้องขอ 

  (ข)  ด้านบริหาร ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมกับการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วม

พัฒนาชุมชนของตนเอง  เชน่ การร่วมจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 

ร่วมเป็นคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง  ตลอดจนเปิดโอกาสให้

ประชาชนสามารถเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. ได้ 

  นอกจากนีอ้งค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการ

ถ่ายโอนภารกิจและงบประมาณลงสู่ท้องถิ่นจ านวนมาก  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการและ

ประกาศก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบลเป็น 6 ส่วนราชการ และจากเดิมมีต าแหน่ง

พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างเพียง 39  คน  เพิ่มเป็น  54  คนในปีงบประมาณ 2558 ,2559   

และ 2560  ตามล าดับ 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ผลการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้ส่งเสริมการปลูกปุาตาม

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงและแม่ของแผ่นดิน 999 ต้น  โครงการรณรงค์

ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ โครงการจัดงานคืนความรักสู่ธรรมชาติ  และประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามามีส่วน

ร่วมในการปลูกปุาและอนุรักษ์สัตว์ปุาและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าที่ก าลังจะสูญพันธุ์ นอกจากนี้หมู่บ้าน

ยังมีการจัดการเรื่องปุาชุมชน จัดใหม้ีคณะกรรมการดูแลรักษาปุาโดยประชาชนในหมู่บ้านมีส่วนร่วม

ดูแลร่วมกัน  ส่วนเรื่องการจัดการขยะในพื้นที่ยังเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขา่ได้ด าเนินโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการขยะใน

ชุมชน เพื่อจัดอบรมความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนและพาไปศึกษาดูงานให้แก่ผู้น าชุมชน 

ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากร อบต.หนองข่า และควรจัดสรรงบประมาณเรื่องการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เนื่องจากชุมชนก าลังขยายตัวเพิ่มขึ้น การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติมีมากส่งผลใหส้ิ่งแวดล้อมมีปัญหามากขึ้นตามล าดับ 
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ส่วนที่ 5 

 

 

 

1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

๐81๐.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น  จะต้องมีการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  โดยจะต้องติดตามและประเมินยุทธศาสตร์  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6 ข้อ 29  และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  

ข้อ 13  2.  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้อง ด าเนินการประเมินคุณภาพของ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 

0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ตามที่ท้องถิ่นได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2559  ข้อ 13โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอ

ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

โดยอย่างนอ้ยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังน้ี 

แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  

การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

  (2) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

การจัดผลเชิงคุณภาพ  ท้องถิ่นใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิง

คุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มกีารประเมนิความพงึพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบ

ถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของท้องถิ่นในภาพรวม   

โดยเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของท้องถิ่น 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มตี่อการให้บริการ 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

 1. เกิดการพัฒนาที่ลา่ช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองสว่นต้อง

ผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมาก

ขึน้ 

 3. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่

ท าได้ยากและบางเรื่องอาจท าไม่ได้   

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

 1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามา

เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มคีวามสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง

สถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายใหส้ามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  ท้องถิ่นควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละดา้นที่จะต้องด าเนนิการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

ส่วนที่1           หน้า 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองข่า  1-17 

ส่วนที่2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น     18-46 

ส่วนที่3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถ่ิน       47-64 

ส่วนที่4 

โครงการที่ผ่านมาประจ าปีงบประมาณ2561      65-84 

ส่วนที่5         

การติดตามและประเมิลผล        65-67 

 


