คานา
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ได้กาหนดอานาจหน้าที่ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลต้องดาเนินการพัฒนาและจัดบริการสาธารณะ (Public Service) ให้กับท้องถิ่น ซึ่งการที่
ท้องถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดนั้น จาเป็นต้องมีการกาหนดแนวทางวิสัยทัศน์ (Vision) และแปลงมาสู่การปฏิบัติ
(Implementing) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 ซึ่งเป็นระเบียบเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับใหม่ได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 3 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวน และจัดทา
เป็นประจาทุกปี ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดทางบประมาณรายจ่ายขององค์กร
3. แผนการดาเนินงาน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จึงได้มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขึ้นเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความ
รอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนใน
ตาบลนางบวชได้อย่างแท้จริง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
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- ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)

ส่วนที่ 1
บทนา
แผนพัฒนาสามปี มีความเป็นมาจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 กาหนดให้อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไป โดย
กาหนดกรอบให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลยั ง มี อ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบต าม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537, พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนั้นทาให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีบทบาทและอานาจหน้าที่ กว้างขวางขึ้น ทาให้การ
บริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดีขึ้น
แผนพัฒ นาสามปี เ ป็ น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมี ก ารทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี และเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีแนวคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้ มากกว่าหนึ่งแนวทาง และ
ภายใต้ แนวทางการพั ฒ นาหนึ่ งจะมี โ ครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่ง โครงการ/กิจ กรรม ที่จะต้อ งนามา
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
วัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมาย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการ
จัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
แผนพัฒนาสามปีมีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งเพราะแผนพัฒนา
สามปี เป็น แผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่ส ภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และเป็นกรอบในการกาหนดทิศ
ทางการพั ฒนาของอ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ ่ น ใ ห้ มุ่ ง ไปสู่ ส ภาพการณ์ อั น พึ ง ประสงค์ ใ ห้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุ้มค่ามากที่สุดและประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์มากที่สุด
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ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี ลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจการพัฒนาที่จะดาเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. เพื่อแสดงความสั มพัน ธ์เชื่อมโยงและสอดคล้ องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา และการจัดทา
งบประมาณประจาปี
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมที่จะใช้ในการจัดทาเอกสารงบประมาณ
ประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
4. เพื่อใช้เอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เป็นคู่มือหรือแนวทางในการกาหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบล
ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
1. การเตรียมการจัดทาแผน
1.1 ส านั กงานปลั ดองค์ การบริ หารส่ วนต าบล (งานวิ เคราะห์ นโยบายและแผน) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานที่
รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาทาการชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสาคัญและความจาเป็นในการจัดทาแผนพัฒนาสาม
ปี เพื่อให้ผู้ บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดาเนินการต่อไป และทาการเสนอโครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ในห้วงปี พ.ศ. 2559 - 2561 ผ่านทางปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
1.2 แจ้งโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
และประชาคม
2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด /
อาเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
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2.2 คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริหารส่ วนตาบลจัดการประชุมร่ว มกันระหว่างคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา, ประชาคมและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทาโครงการ/
กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี
2.3 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัต ถุประสงค์และเปูาหมายของแนว
ทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา
2.4 กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี โดยจัดเรียงตามลาดับความสาคัญ และนา
โครงการพัฒนาโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดาเนินการของชุมชน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบจัดทาแผนพัฒนาสามปีทั้งนี้ ต้องใช้ปัจจัยใน
การประกอบการกาหนดโครงการ ดังนี้
 งบประมาณรายรับ - รายจ่าย
 โครงการที่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ
 โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาแล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยวิธีการ SWOT ( การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนโอกาส และ
อุปสรรค )
3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
3.2.1 การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่า นมาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น สรุป ผลการพัฒ นาที่ผ่ านมา และนาเสนอที่ประชุม ซึ่งประกอบด้ว ยคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น
ประชาคมท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้ง
ในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ
3.2.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีความจาเป็น
รวมทั้งที่สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี
3.2.3 การจั ดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒ นา ที่ประชุมร่วมกันจั ดเรียงล าดับ
ความสาคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลาดับความสาคัญดังกล่าวโดยการกาหนดแนวทางการพัฒนาทุก
แนวทาง ได้รั บ การพิจ ารณาแล้ว ว่าต้ องดาเนินการในห้ว งระยะเวลาสามปี ของแผนพัฒ นาสามปีนั้นอาจมี
แนวทางที่จาเป็นต้องนามาเน้นการปฏิบัติ
3.2.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี หลังจากจัดลาดับแนวทางการ
พัฒนาแล้ว ที่ประชุมเลือกการนาแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดาเนินการและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติและทบทวน และยืนยันการจัดลาดับว่ามีความเป็นได้ในทางปฏิบัติ โดยการนาแนวทางการพัฒนา
มาทาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) อีกครั้ง
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4. การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
4.1 ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น พิจ ารณาคัด เลื อ กวั ต ถุ ป ระสงค์ ของยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นามาจัด ท าเป็ น
วัต ถุป ระสงค์ ข องแนวทางการพั ฒ นา โดยพิ จารณาคัด เลื อ กวั ตถุ ป ระสงค์ ของยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส อดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา
จัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.2 ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากาหนด โครงการ/กิจกรรมพัฒนา ที่จะต้องดาเนินการตามแนวทางที่
คัดเลือก ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ
4.2.1 พิจารณากิจกรรมที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่กาหนด
อย่ างรอบคอบเพื่อให้ ได้โ ครงการ/กิจ กรรมที่ร่ว มดาเนินการกับหน่ว ยงานอื่น หรือโครงการ/กิจกรรมของ
หน่วยงานอื่นเป็นแนวทางการพัฒนา
4.2.2 พิจารณาจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม พิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกัน และ
ระหว่างแนวทางการพัฒนา
4.2.3 พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดาเนินงานและในด้านของผลการ
ดาเนินการเพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.2.4 พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม
5. การจัดทารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพั ฒ นาในช่ ว งสามปี ม าจั ด ท ารายละเอี ย ดโครงการด้ า นเปู า หมาย ผลผลิ ต ผลลั พ ธ์ งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดาเนินการในปี
แรกของแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถนาไปทางบประมาณรายจ่ายประจาปีได้ต่อไป
6. การจัดร่างแผนพัฒนาสามปี
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีบทนา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนถิ่น ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาสรุปยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี บัญชีโครงการ/กิจกรรม และการ
ติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการจัดเวทีประชาคมซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอโครงร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์
6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น นาร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
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7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
7.1 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7.2 เมื่อ สภาองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลพิจ ารณาอนุ มัติ แผนพัฒ นาสามปี แล้ ว ผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่ น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ องค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง และส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารท้อ งถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดทั้งด้านงบประมาณ เวลา และ
บุคลากร โดยได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการโดยอาศัยฐานข้อมูลและมีดัชนีชี้วัดความสาเร็จของ
โครงการอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปียังเป็นมาตรการหนึ่งที่
แสดงความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนากับการจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีของ
องค์การบริหารส่วนตาบล อีกด้วย

ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญ
องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนางบวชเป็ นหน่ ว ยการบริ ห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น จัด ตั้ งตาม
พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่
19 มกราคม 2539 และดาเนินการตามอานาจหน้าที่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อบริการ
ประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
จานวนหมู่บ้าน
ตาบลนางบวชมีหมู่บ้านทั้งหมดจานวน 10 หมู่บ้าน
มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช จานวน 6 หมู่บ้าน
คือ
หมู่ที่ 3
บ้านไร่
หมู่ที่ 6
บ้านท่านางเริง
หมู่ที่ 7
บ้านเกาะคู
หมู่ที่ 8
บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 9
บ้านคันคลองกระเสียว
หมู่ที่ 10
บ้านไร่ดอนกลาง
อยู่ในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตาบลนางบวช จานวน 4 หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ 1
บ้านสาเภาล่ม
หมู่ที่ 2
บ้านบางกระพ้น
หมู่ที่ 4
บ้านนางบวช
หมู่ที่ 5
บ้านท่านางเริง
ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง ซึ่งเป็นที่ทาการที่
สร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2542 อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอเดิมบางนางบวชประมาณ 5 กิโลเมตรสามารถ
เดินทางติดต่อได้โ ดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท และห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 44
กิโลเมตร การติดต่อโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี - ชัยนาท
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อาณาเขตติดต่อกับตาบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ



ทิศใต้
ทิศตะวันออก




ทิศตะวันตก



ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่เทศบาลตาบลสามชุก อาเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่ของเทศบาลตาบลเขาดิน และองค์การบริหารส่วนตาบล
ยางนอน อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ติดต่อกับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระเสียว อาเภอสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรี

ขนาดพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 43.26 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 27,287 ไร่

แผนที่องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
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ภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นดินที่อุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การทานา ทาไร่ ทาสวน และเลี้ยงสัตว์ มีแม่น้าท่าจีนไหลผ่านหมู่ที่ 3, 6, 10 มีคลองท่ามะนาว
ไหลผ่าน หมู่ที่ 7, 8 มีคลองกระเสียวไหลผ่านหมู่ที่ 9 และในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7, 8 มีเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกับพื้นที่ราบ
มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกเส้นทางหลักคือถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท เริ่มจากทางตอนใต้ของตาบลยาวตลอด
ถึงตอนเหนือสุดของตาบล และถนนสายสุพรรณบุรี – สิงห์บุรี เริ่มจากอาณาบริเวณตอนกลางของตาบลไปสิ้นสุด
อาณาเขตของตาบลทางทิศตะวันออก มีถนนเลียบคันคลองชลประทานสามชุกและทางเชื่อมผ่านหมูที่ 3, 6, 9, 10
ทาให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านในเขตตาบล และตาบลใกล้เคียง
ประชาชนสามารถไปมาหาสู่กันได้ การขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว
ประชากร
ตารางแสดงข้อมูลจานวนประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช

หมู่ที่ / บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านไร่
หมู่ที่ 6 บ้านท่านางเริง
หมู่ที่ 7 บ้านเกาะคู
หมู่ที่ 8 บ้านท่ามะนาว
หมู่ที่ 9 บ้านคันคลองกระเสียว
หมู่ที่ 10 บ้านไร่ดอนกลาง
รวม

จานวนครัวเรือน
145
185
276
140
85
205
1,036

ชาย
257
275
438
201
109
299
1,579

จานวนประชากร
หญิง
รวม
245
502
251
526
458
896
214
415
109
218
367
666
1,644
3,223

ที่มา : งานทะเบียนราษฎรอาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ( ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 )
จากข้อมูลและสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรจนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2558 ตาบลนางบวช (เฉพาะใน
เขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช) มีจานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,223 คน แยกเป็น ชาย 1,579 คน หญิง
1,644 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 74.50 คน/ตารางกิโลเมตร
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สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรในเขตองค์การบริ ห ารส่ ว นต าบลนางบวชส่ ว นใหญ่ร้อยละ 80 ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม โดยทานาและทาไร่อ้อยเป็นอาชีพหลัก
ส่วนอาชีพรองลงมา คือ การทาสวนผลไม้ และเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อ
บริโภคภายในครอบครัว และนาบางส่วนมาจาหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
 ธนาคาร
 โรงแรม
 ปั๊มน้ามัน
 โรงสีข้าว
 ร้านอ๊อค , เชื่อม , กลึง
 ร้านค้า
 ร้านตัดผมชาย
 อู่ซ่อมรถยนต์
 ร้านเสริมสวย
 อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์
 อู่ซ่อมรถไถนา
 ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า
 ตลาดนัด

5
27
2
3
1
2
1
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

การศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษา
 โรงเรียนอาชีวศึกษา
 ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
 ศูนย์เทคโนโลยีประจาตาบลนางบวช

1
1
6
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สภาพสังคม

10
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด / สานักสงฆ์
 มัสยิด
 ศาลเจ้า
 โบสถ์คริสต์

3
-

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

สาธารณสุข
 โรงพยาบาลของรัฐขนาด / เตียง
 สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน
 สถานพยาบาลเอกชน
 ร้านขายยาเอกชน
 อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ

100

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 สถานีตารวจ
 ศูนย์บริการประชาชน
 สถานีดับเพลิง
 รถยนต์กู้ภัย

1
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
คัน

การบริหารพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช แยกเป็น 2 ประเภท คือ
1. หมู่ที่ 3 , 6 และ 10 เป็นหมู่บ้านที่ติดต่อกับเส้นทางหลัก การคมนาคมติดต่อระหว่าง
อาเภอ และจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่สะดวก
2. หมู่ที่ 7, 8 และ 9 ถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนน
ลูกรัง/หินคลุกและบางส่วนเป็นถนนลาดยาง การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอและจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ที่
สะดวกอาจจะมีความลาบากในช่วงฤดูฝนเนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในหมู่ที่ 9 เมื่อถึงฤดูฝนเกิดฝนตก
ติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลานาน จะท าให้ เ กิ ด น้ าท่ ว มขั ง ซ้ าซากเนื่ อ งจากลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศเป็ น ที่ ร าบลุ่ ม ต่ า
การระบายน้าไม่สะดวก สร้างความเสียหายแก่เส้นทางคมนาคม และการเกษตรกรรม

11
การไฟฟ้า
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชมีไฟฟูาเข้าถึงทั่วทุกหมู่บ้าน
 จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา 100 %
การโทรคมนาคม
 ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข
 สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
 โทรศัพท์สาธารณะ
แหล่งน้าธรรมชาติ
 แม่น้า ( แม่น้าท่าจีน )
 ลาห้วย , ลาคลอง
( คลองท่ามะนาว,คลองกระเสียว )
 คลองชลประทาน

4

แห่ง
แห่ง
แห่ง

1
2

สาย
สาย

1

สาย

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ฝาย , อ่างเก็บน้า หมู่ที่ 8
1
แห่ง
 ประปาหมู่บ้าน
6
หมู่บ้าน
( ครบทุกหมู่บ้าน )
 บ่อกักเก็บน้า
3
แห่ง
( หนองยายทอง, หนองตะล้าน, หนองจระเข้ตาย )
ทรัพยากรในพื้นที่

แม่น้าท่าจีน เป็นแม่น้าสายสาคัญไหลผ่าน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3, 6 และ 10

หนองตะล้าน มีความอุดมสมบูรณ์ และสวยงามเหมาะสมที่จะเก็บกักน้าไว้ใช้
ยามขาดแคลน และขยายพันธุ์สัตว์น้า

คลองจระเข้ตาย มีการขุดลอกเพื่อกักเก็บน้าจากแม่น้าท่าจีนไว้ใช้ในการเกษตรกรรม
มวลชนจัดตั้ง
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
 อาสาสมัครพัฒนาชุมชน
 กองทุนหมู่บ้าน
 อาสาสมัครตารวจชุมชน
 อาสาสมัครทีมกู้ภัย

(อสม.)
(อปพร.)
(อช.)
(กทบ.)
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ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. จานวนบุคลากร
1.1

1.2

1.3

พนักงานส่วนตาบล/ข้าราชการ
 ตาแหน่งในสานักงานปลัดฯ
 ตาแหน่งในกองคลัง
 ตาแหน่งในส่วนโยธา
 ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ
 ตาแหน่งในส่วนสาธารณสุข
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
 ลูกจ้างประจา
 พนักงานจ้างตามภารกิจ
 พนักงานจ้างทั่วไป
บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9
5
2
1
1
6
1
2
3
15
4
11

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

9
6
3
5
1
4
1

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร
2.1

2.2

พนักงานส่วนตาบล/ข้าราชการ
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ลูกจ้างประจา/พนักงานจ้าง
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
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2.3

บุคลากรในส่วนของฝ่ายการเมือง
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี

3. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน
มีรายได้จานวน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
10,652,682.80
12,341,650.05
11,842,339.38
12,207,180.62
17,134,384.01
16,438,629.98

16
10
2
3
1

คน
คน
คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สภาพปั ญ หาและความต้ อ งการโดยภาพรวมขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนางบวชใน
ช่วงปี 2553 ที่ผ่านมาครอบคลุมทุกด้าน ส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจานวนมาก และในอนาคต
แนวโน้มว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานจะลดน้อยลง แต่ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สัง คม และภาพแวดล้อมจะ
เพิ่มมากขึ้ น เนื่ องจากสภาพของชุม ชนมี การขยายตัว อย่า งรวดเร็ ว ในการดาเนิน กิจกรรมตามแผนงาน /
โครงการที่ได้กาหนดไว้ ในแผนพัฒนาที่ผ่านมานั้น องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชสามารถที่จะดาเนินการ
ได้เป็นบางส่วนแต่เนื่องจาก ในปัจจุบันนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนไว้ 3 ประเภท
คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนระยะยาว
2. แผนพัฒนาสามปี ซึ่งเป็นแผนแบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวน และ
จัดทาเป็นประจาทุกปี
3. แผนการดาเนินงาน
ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช จึงจาเป็นต้องจัดทาแผนพัฒนาสามปีขึ้นมาใหม่
อย่างไรก็ตาม องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชได้นาแผนงาน/โครงการตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ในแผนพัฒนา
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ และจัดทาแผนพัฒนาสามปีฉบับใหม่ ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่นในระยะต่อไป
นั้นยังมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาไปพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน โดยมีวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และปัญหาความต้องการของประชาชน ทาให้สามารถ
แก้ไขปัญหา และสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ตัวอย่างผลการพัฒนาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2557)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสาร และการสาธารณูปโภค
1. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6
2. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
3. ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
4. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้า หมู่ที่ 10
5. ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร และการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
1. โครงการวางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3
2. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการเฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
จัดเก็บขยะมูลฝอย
อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน ( อสม. )
จัดหาถังขยะ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ คนยากจน และผู้ปุวยเอดส์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา การกีฬา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
1. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
2. ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
3. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ร.ร. บ้านเขาดิน
4. สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. สนับสนุนอาหารเสริม (นม)
6. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาตาบล
7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
8. สนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด
9. จัดงานรัฐพิธี สนับสนุน ส่งเสริมและจัดงานในวันสาคัญทางราชการและศาสนา
10. โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
1. ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด (ศตส.จังหวัดสุพรรณบุรี)
3. โครงการสารวจและบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้พิการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาปรับปรุงองค์กร และบริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
1. จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม / สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
3. สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการประชาคม
6. อุดหนุนหน่วยงาน/ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น

ส่วนที่ 4
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ( Vision )ขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
“ ท้องถิ่นน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนภายใต้สังคมที่ดี
เศรษฐกิจดี สุขภาพดี และการบริหารจัดการที่ดี ”
พันธกิจ ( Mission )
1. จัดให้มีและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
3. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา และการกีฬา
4. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการสังคม
5. รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. มีการพัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกระดับ
9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต เปูาประสงค์
การเกษตร อุตสาหกรรม
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
เกษตรอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
พาณิชยกรรม การแปรรูป
กลยุทธ์
ผลผลิตเพื่อการบริโภคและการ 1. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและการตลาด
ส่งออก
ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อการแข่งขันทางการค้าและส่งออก
2. พัฒนาการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพมาตรฐาน
3. สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและ
การตลาดสินค้าเกษตร
4. สนับสนุนฟื้นฟู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและ
เทคโนโลยีการผลิต
5. พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงาน ดูแลสวัสดิการ สุขภาพอนามัย
และความปลอดภัยในการทางาน
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2. การเสริมสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยวการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และ ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

แนวทางการพัฒนา
เปูาประสงค์
1. เพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า
ท้องถิ่น
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้เอื้ออานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
และการตลาด
2. สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
3. ส่งเสริมสินค้าท้องถิ่น (OTOP)
4. ฟื้นฟูคุณภาพแหล่งน้าและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมี
ส่วนร่วม
เปูาประสงค์
1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เสริมสร้างหมู่บ้าน / ชุมชนปราศจากยาเสพติด
4. พัฒนาคนเป็นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาสังคม (คนดีศรีสุพรรณ)
5. ส่งเสริมระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน
7. เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

หมายเหตุ
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แนวทางการพัฒนา

4. การขยายฐานโอกาสและ
คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้
ตรงกับความต้องการประชาชน

เปูาประสงค์
1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาชาติ
กลยุทธ์
1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. พัฒนาผูส้ อนและส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและคุณธรรม สู่ความ
เป็นเลิศ
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ เปูาประสงค์
ชาวสุพรรณบุรีและมี
1. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
ความสามารถด้านกีฬาสู่ความ
กลยุทธ์
เป็นเลิศในระดับชาติ
1. พัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬาเพื่อมวลชน
2. พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน

เปูาประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส
กลยุทธ์
1. บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส
2. ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน

หมายเหตุ
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นโยบายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1
จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดราชบุรี,
กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี และนครปฐม มุ่งเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมด้วยระบบที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชายแดนด้านตะวันตกและนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พัฒนาการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่มที่ 1
“ เป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้าชายแดน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมุ่งพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ”
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสุพรรณบุรี
“ สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดชั้นนาในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
สู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬาและการท่องเที่ยว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน ชุมชนเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภคและส่งออก
2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน
5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับชาติ
6. การนาการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
แนวทางการพัฒนาของอาเภอเดิมบางนางบวช
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยยึดหลัก
ผลประโยชน์ และความผาสุกของประชาชนเป็นเปูาหมายตามความจาเป็นพื้นฐานที่ควรจะเป็น
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นโยบายของผู้บริหารตาบลนางบวช
นโยบายผู้บริหารในการพัฒนาตาบลนางบวช โดยเน้นการพัฒนาภาคการเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม
การเป็ นท้องถิ่น น่าอยู่ เศรษฐกิจ พอเพียง ชุมชนปลอดยาเสพติด ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารตาบลนางบวช
1. นโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
มีนโยบายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็ม กาลังความสามารถโดยการปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุกในเขตพื้นที่หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านกลางหมู่บ้านประชาชนใช้เป็นเส้นทาง
คมนาคมเพื่อเดิน ทางไปประกอบอาชีพ ขนส่งผลผลิ ตทางการเกษตรและสัญจรไปยังตาบลใกล้ เคียง และ
ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่โดยปักเสาไฟฟูา และ
เดินสายแรงต่าให้ครบทุกหลังคาเรือน ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย
2. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
มีนโยบายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการดาเนินการขุดลอกคลองธรรมชาติเพื่อทาการกัก
เก็บน้ าเอาไว้ใช้ในการทาการเกษตร และการขุดลอกคู คลองส่งน้าในเขตพื้นที่รับผิ ดชอบเพื่อให้เกษตรกร
สามารถนาน้ามาใช้ทาการเกษตรอย่างทั่วถึง ก่อสร้างทางระบายน้าปูองกันปัญหาน้าท่วมขัง ก่อสร้างดาดคู
คสล. พร้อมประตูปิดเปิดเพื่อใช้เป็นเส้นทางส่งน้าในการทาเกษตรของประชาชนในพื้นที่
3. นโยบายด้านการศึกษา
ดาเนิ นการผลัก ดันให้เด็กนักเรียนและประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยสนับสนุน
งบประมาณช่วยเหลือในการพัฒนาการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยี
สมัยใหม่โดยให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสนับสนุนให้ประชาชนได้มี
โอกาสใช้บริการอินเตอร์เน็ตฟรีโดยทั่วถึง
ในส่ ว นของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ ก ารสนั บ สนุ น ในด้ า นอาหารเสริ ม (นม)เด็ ก เล็ ก ก่ อ น
วัยเรียน (0-5 ปี) และดูแลให้การสนับสนุนอาหารกลางวัน, การตรวจสุขภาพ และจัดหาอุปกรณ์การเรียน
การสอน เสื้อผ้า ชุดกีฬา ของเล่น และในส่วนของโรงเรียนประถมบ้านเขาดินให้ก ารสนับสนุนในด้านอาหาร
เสริ ม (นม), อาหารกลางวัน และจั ดหาอุปกรณ์การเรียน การสอนพร้อมทั้ง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น
กิจกรรมวันเด็ก
4. นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน
ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี สุ ข ภาพพลาน ามั ย ที่ แ ข็ ง แรงสมบู ร ณ์ โ ดยทั่ ว กั น มี
การดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ดาเนินการ
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ปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก ฯลฯ และ
ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านการรักษาสุขภาพอนามัย ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวกับกิจการที่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสนับสนุนการโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
5. นโยบายการให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ ผู้ปุวยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
จากข้อมูลที่ได้มีการสารวจโดยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชและเจ้าหน้าที่พบว่าใน
ขณะนี้ ในเขตพื้ นที่ ผู้ สู งอายุ ผู้ พิ การ และผู้ ปุ วยเอดส์ ที่ มี คุ ณสมบั ติ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุ
แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พ.ศ. 2552 ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพครบ ทุกคน
เรียบร้อยแล้ว
6. นโยบายการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน
มี นโยบายที่ จะท าการส่ งเสริ มอาชี พให้ กั บผู้ ว่ างงานให้ สามารถมาประกอบอาชี พ เสริ มอื่ นๆ
นอกเหนือจากประกอบอาชีพรับจ้างโดยจะทาการประสานงานกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และสานักงานพัฒนาชุมชน ในการที่จะจัดส่งบุคลากรมาทาการฝึกอบรม
อาชีพให้กับประชาชนได้มีทางเลือกใหม่ในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว และยังจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ ในเขตพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย
7. นโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด
มีการบูรณาการ การทางานร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภาคองค์กรประชาชน เพื่อจะผลักดัน
การทางานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนแก่หน่วยงาน ในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อาทิ สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็น
ต้น และนอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชนางมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นประธานศูนย์ฯ และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลนางบวชเป็นเลขานุการศูนย์ฯ และยังมีการเฝูาระวังปูองกัน ผู้ติดยาเสพติดรายเดิม และผู้ติดยา
เสพติดรายใหม่ รวมทั้งผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจะมีการดาเนินการทั้งด้านการสุ่มตรวจ
สารเสพติด การบาบัด รักษาให้แก่ผู้ติดยาเสพติด และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดแก่ประชาชนในตาบล
8. นโยบายการส่งเสริมกีฬาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
มีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาในเขตพื้นที่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์
ภายในตาบล และส่ งกี ฬาร่ วมแข่ งขันกั บหน่ วยงานอื่น ๆ เช่น การแข่ งขั นฟุตบอลตาบลคั พ เป็นต้ น อนุรั กษ์
ศิลปวั ฒนธรรมประเพณี ที่ ดี งาม เช่ น ประเพณี รดน้ าดาหั วผู้ สู งอายุ ในเทศกาลสงกรานต์ ท าบุ ญตั กบาตรวั น
เข้าพรรษา ประเพณีทาบุญตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา การทาบุญวันขึ้นปีใหม่ ประเพณี วันลอยกระทง ฯลฯ
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ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
เพื่อให้การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถทราบถึงข้ อมูล และปัญหาความ
ต้องการต่าง ๆ จึงต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา ใน
ปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่นจึงใช้เทคนิค SWOT Analysis มาใช้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
1. จุดแข็ง (Strength)
(1) องค์การบริหารส่วนตาบล มีที่ทาการอยู่ห่างจากอาเภอเดิมบางนางบวชเพียง 5 กิโลเมตรและ
อยู่ห่างจากจังหวัดสุพรรณบุรี 44 กิโลเมตร มีการคมนาคมที่สะดวกโดยใช้เส้นทางถนนสายสุพรรณบุรี – ชัยนาท
(2) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง
(3) มีน้าใช้ในการเกษตรค่อนข้างสมบูรณ์เพราะมีแม่น้าท่าจีนเป็นแม่น้าสายหลักไหลผ่านหลาย
หมู่บ้านในตาบล
(4) มีสภาพลักษณะพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
(5) มีเอกภาพในด้านการนับถือศาสนา
(6) มีการอนุ รักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่เ ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เช่น
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาขึ้น (วัดเขานางบวช) ฯลฯ
(7) ประชาชนพูดภาษาถิ่นเป็นเอกลักษณ์ มีจิตสานึกรักถิ่นเกิด
(8) มีผู้นาชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีความรักใคร่สามัคคี
(9) ประชาชน องค์กรเอกชน ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และตรวจสอบ ติดตามการดาเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
2. จุดอ่อน (Weakness)
(1) ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร มีรายได้ต่า
(2) ลักษณะพื้นที่หมู่ที่ 7, 8 เป็นเนินเขาเตี้ยๆ เป็นอุปสรรคต่อการขยายชุมชน
(3) ในเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยธรรมชาติซ้าซาก
(4) มีพื้นที่สาธารณะไม่เพียงพอ ทาให้การพัฒนาปรับปรุงด้านต่างๆ เช่น สร้างอาคารที่ทาการแห่ง
ใหม่ การสร้างสวนสาธารณะ การสร้างสนามกีฬา ฯลฯ เป็นไปได้ยาก
(5) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้ในเรื่องการใช้สารเคมีในการเกษตรมีการใช้สารเคมีเกินความ
เหมาะสมและความจาเป็น ขาดความเข้มแข็งของการดาเนินงานเป็นกลุ่มใน ด้านการวางแผนการผลิต ไม่มีการวาง
แผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาวะตลาด ฯลฯ ทาให้ต้นทุนการผลิตสูง ก่อให้เกิดหนี้สิน
(6) ไม่มีสถานีอนามัยอยู่ในเขตพื้นที่ ทาให้การดาเนินการทางด้านสาธารณสุขไม่สะดวก
(7) ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมอยู่ในเขตพื้นที่ ทาให้ไม่ส ามารถสนองตอบความต้องการของเด็ก
นักเรียน ทาให้เด็กนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อต้องเดินทางไกล ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเป็นการเพิ่มภาระให้ผู้ปกครอง
(8) ระบบสาธารณูปโภคในเขตพื้นที่ไม่เพียงพอ
(9) บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตาบลบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
บริหารสมัยใหม่ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ
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การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
3. โอกาส (Opportunity)
(1) มีกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ พ.ศ.2542 เป็นต้น
(2) นโยบายของรัฐบาลเอื้อต่อการพัฒนาแก้ปัญหาชุมชน
(3) นโยบายของจังหวัดเอื้อต่อการแก้ปัญหาในพื้นที่
(4) มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการอื่นๆและองค์กรต่าง ๆทาให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลขึ้น
4. อุปสรรค (Threat)
(1) สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับประเทศ ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น
(2) งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชยังมีไม่มากเพียงพอ ที่จะดาเนินการใน
ด้านการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ๆ
(3) องค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับจังหวัดเท่าที่ควร
(4) ขาดความร่วมมือเป็นเครือข่ายทางธุรกิจ และภาคเกษตร เช่น การร่วมมือกันจัดตั้งโรงสีชุมชน
(5) โรงสีและลานตากข้าวที่รับซื้อข้าวยังเป็นผู้กาหนดราคารับซื้อข้าว ส่งผลให้ราคาข้าวต่า
เกษตรกรขาดทุนหรือหักรายได้แล้วเหลือน้อยมาก เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินควรทาให้มีสารพิษตกค้า งใน
ร่างกาย ส่งผลต่อสุขภาพอนามัย

ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวชในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคม การสื่อสารและระบบสาธารณูปโภค
1.1 แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
1.1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3
1.1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6
1.1.3 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
1.1.4 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
1.1.5 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
1.1.6 ก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
1.1.7 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
1.1.8 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
1.1.9 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
1.1.10 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8
1.1.11 ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 8
1.1.12 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 7
1.1.13 ซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ 8
1.1.14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 (ถนนซอย 4)
1.1.15 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่3 (ถนนสายต้นมะพลับ)
1.1.16 ก่อสร้าง คสล. หมู่ที่ 3 (ถนนซอยบ้านนางลูกชิ้น)
1.1.17 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ถนนซอยบ้านนายวันชัย)
1.1.18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 พร้อมรางระบายน้า
1.1.19 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
1.1.20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
1.1.21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9
1.1.22 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 พร้อมรางระบายน้า
1.1.23 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย2)
1.1.24 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 พร้องรางระบายน้า (ซอยบ้านนายสมปอง)
1.1.25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 4)
1.1.26 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย 8)
1.1.27 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 3,6,9,10
1.1.28 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุก หมู่ที่ 7,8
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1.1.29 โครงการเสริมถนน โดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ 3,6,9,10
1.1.30 โครงการเสริมถนน โดยลงดินลูกรัง หมู่ที่ 7,8
1.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและการสื่อสาร
1.2.1 ปรับปรุงไฟฟูาภายในสานักงานที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1.2.2 รางระบายน้า หมู่ที่ 3
1.2.3 รางระบายน้า หมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายหวน)
1.2.4 ขยายเขตไฟฟูา (ไฟทาง) หมู่ที่ 3,6,7,8,9,10
1.2.5 ซ่อมแซมประตูระบายน้า หมู่ที่ 10
1.2.6 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6
1.2.7 เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร
2.1.1 ขุดลอกคูน้า หมูที่ 3,6,7,8,9,10
2.1.2 ขุดลอกคลองจระเข้ตาย หมู่ที่ 6
2.1.3 ขุดคูส่งน้าเรียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 3 ซ้าย พร้อมคันกั้นน้า
2.1.4 ขุดคูไส้ไก่ หมู่ที่ 10
2.1.5 ขุดลอกหนองตะล้าน หมู่ที่ 7
2.1.6 ขุดลอกคลองเกาะคู หมู่ที่ 7
2.1.7 ขุดลอกคลองท่ามะนาว หมู่ที่ 7,8
2.1.8 ขุดลอกคลองยางนอน หมู่ที่ 8
2.1.9 ขุดลอกหนองยายทอง หมู่ที่ 8
2.1.10 ก่อสร้างดาด คสล. พร้อมติดตั้งหูช้างและประตูน้า (คูส่งน้าบ้านนายผ่อน) หมู่ที่ 3
2.1.11 ติดตั้งเครื่องสูบน้า (แบบไฟฟูา) พร้อมอุปกรณ์ และอาคารควบคุม หมู่ที่ 6
2.1.12 วางท่อส่งน้า บริเวณคลองขแยง หมู่ที่ 3
2.1.13 วางท่อส่งน้า หมู่ที่ 3 (ลานตากข้าวนายสมชาย)
2.1.14 วางท่อน้าส่ง หมู่ที่ 7
2.1.15 วางท่อน้าส่ง หมูที่ 8
2.2 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมรายได้
2.2.1 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อย
2.2.2 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช
2.2.3 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมโครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณสุข และงานสังคมสงเคราะห์
3.1 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณสุข
3.1.1 โครงการเฝูาระวังในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
3.1.2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดอื่นๆ
3.1.3 โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
3.1.4 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
3.1.5 จัดเก็บขยะมูลฝอย
3.1.6 จัดหาถังขยะ
3.1.7 อุดหนุนงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
3.1.8 จัดซื้อรถเก็บขยะ
3.1.9 โครงการเจาะเลือดเกษตรกรหาสารเคมี
3.2 แนวทางการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์
3.2.1 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้พิการ
3.2.2 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ
3.2.3 เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ปุวยเอดส์
3.2.4 สงเคราะห์ผู้ที่ยากจน ยากไร้ ถูกทอดทิ้ง
3.2.5 จัดหา/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยสาหรับผู้ยากไร้
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา และกีฬา
4.1.1 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
4.1.2 อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน
4.1.3 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.1.4 จัดหาอาหารเสริม (นม)
4.1.5 โครงการเรียนรู้ชุมชน
4.1.6 สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
4.1.7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
4.1.8 สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตาม
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559
4.1.9 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่
4.1.10 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนพรรษา โรงเรียนบ้านเขาดิน
4.1.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีลอยกระทงของโรงเรียนบ้านเขาดิน
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4.1.12 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
4.1.13 โครงการปรับปรุงและพัฒนาลุ่มแม่น้าท่าจีน
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
4.2.1 จัดงานรัฐพิธี/วันสาคัญต่างๆ
4.2.2 อุดหนุนงานรัฐพิธีของอาเภอเดิมบางนางบวช
4.2.3 โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา
4.2.4 โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
4.2.5 โครงการปกปูองสถาบันหลักของชาติ
4.2.6 โครงการปกปูองสถาบัน สันติ สามัคคี
4.2.7 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ
5. ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต
5.1.1 ส่งเสริมปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5.1.2 อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
5.1.3 หมู่บ้านคนดีศรีสุพรรณ
5.1.4 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน อบต. นางบวช
5.1.5 โครงการสัมมนาแกนนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน
5.1.6 โครงการออกหน่วยบริการประชาชน
5.1.7 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน อบต.นางบวช
5.1.8 เทพื้นคอนกรีตรอบศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6
5.1.9 ก่อสร้างลานกีฬาประจาตาบล
5.1.10 โครงการสารวจและบันทึกข้อมูลเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
5.2 แนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.2.1 สนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) และงานบรรเทาสาธารณภัย
5.2.2 ก่อสร้างศูนย์ อปพร.
5.2.3 โครงการฝึกอบรมทบทวนแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือน
5.2.4 โครงการปูองกันและแก้ไขภัยธรรมชาติและสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่
5.2.5 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5.2.6 โครงการปรับปรุงพื้นที่รับน้า ในเขตพื้นที่ อบต.นางบวช
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาปรับปรุงองค์กร และการบริการเพื่อประโยชน์ประชาชน
6.1 แนวทางการพัฒนาองค์กร และศักยภาพบุคลากร
6.1.1 ก่อสร้างอาคารที่ทาการ อบต.นางบวช
6.1.2 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
6.1.3 ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
6.1.4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
6.1.5 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร
6.2 แนวทางการพัฒนาด้านการเมือง/การมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.2.2 ส่งเสริมกิจกรรมการเลือกตั้งและความรู้ด้านกฎหมาย
6.2.3 โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
6.3 แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6.3.1 อุดหนุนหน่วยงาน/ศูนย์ประสานงานท้องถิ่น
6.3.2 นโยบายเร่งด่วนหรือนโยบายเป็นการเฉพาะของรัฐ

ส่วนที่ 6
บัญชีโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 7
การติดตามและประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ
การติดตาม (Monitoring) จะทาให้ทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปีไปถึงระยะ
ใด การดาเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดาเนินการในช่วงใด ตรงกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้หรือไม่ ในการ
บริหารจัดการซึ่งเป็นกระบวนการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง
ประสานความร่วมมือจากทุกฝุายให้ แผนงาน/โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่กาหนดไว้ ต้องมีการ
ติดตามและประเมินผลในทุกระดับขั้นตอน สาหรับการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนางบวช ได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้
7.1 การติดตามประเมินผล โดยใช้กลไกขององค์การบริหารส่วนตาบลนางบวช
1. จัดทาแบบรายงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับการปฏิบัติงานและมีการรับรองแบบรายงานโดยผู้รับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน
2. ส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและการรายงาน
3. ส่งเสริมให้ ชุมชนมีส่ วนร่ ว มในการติดตามผลการพัฒ นา โดยใช้เวทีประชาคมหมู่บ้านเป็ นกลไกสะท้อนผลการ
ปฏิบัติงาน
4. ให้มีการจัดทาแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการบริหารของแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบล
5. ใช้ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ทราบความก้าวหน้า
6. ให้หน่วยงานสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมวิเคราะห์ กาหนดตัวชี้วัดเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
7. ตรวจสอบสภาพการพัฒนาแผนงานโครงการลักษณะรูปแบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้
8. จัดส่งรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานที่กากับดูแล รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นการ
ประสานงาน และเป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม
7.2 การติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ .ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 28 กาหนดให้ผู้ บ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
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(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทา
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
ซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารท้อ งถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น / คณะกรรมการพัฒ นาท้ องถิ่น และประกาศผลการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ “ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีรูปแบบการติดตามประเมินผลที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 แบบดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แบบที่ 1 การช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบช่วยกากับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
การดาเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดาเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด
แบบประเมินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 ประเด็นการประเมิน มีทั้งหมด 13 ข้อ 2 ส่วน คือ
(1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 6 ข้อ
(2) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ข้อ(สาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบว่ามีการ
ดาเนินการ / ไม่มีการดาเนินการตามประเด็นการประเมินหรือการช่วยกากับนั่นเอง)
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสเป็นเครื่องมือหนึ่งที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนาไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการติดตาม 2 ประเด็น คือ
(1) การติดตามผลการดาเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสามปี
(2) ผลการดาเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาสประกอบไปด้วยเนื้อหาที่
สาคัญ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อหน่วยงาน
- ไตรมาสที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการสามปี
- จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
- จานวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประจาปี
- จานวนโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
- การเบิกจ่ายงบประมาณ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจาปี
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนด โดยมีประเด็นในการประเมิน 3 ส่วน คือ
(1) ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
(2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์
(3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- วัน / เดือน / ปีที่รายงาน
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์และโครงการในปี......................
- ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
- ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
- ผลการดาเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
- ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
- การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาที่สาคัญ 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
2) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
3) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ
ความโปร่งใสในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ละยุทธศาสตร์
เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย
ยุทธศาสตร์...................................
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
- เพศ
- อายุ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ / กิจกรรม
การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการ / กิจกรรมไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ / กิจกรรม

สาหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีช่วงระยะเวลาสาคัญ 2 ขั้นตอน คือ
- การติดตามผลในระหว่างการดาเนินการตามโครงการ
- การติดตามผลในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์/
เปูาหมายที่ตั้งไว้
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6.3 การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ภาคผนวก

