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สวนที่ 3
ผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา

ในปงบประมาณ 2558 องคการบริหารสวนตําบลนางัว ไดมีความพยายามท่ีจะใชจาย
งบประมาณเพ่ือดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอน  และสนองตอบความตองการใหแกประชาชนอยางเต็ม
กําลังความสามารถ  เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดี  ตามศักยภาพความพรอมท่ีมีอยู  อยางไรก็ตามแมวาองคการบริหาร
สวนตําบลนางัว จะไดดําเนินการแกไขปญหาความตองการใหแกประชาชนอยางเต็มท่ีแลว แตปญหาความ
ตองการของประชาชน ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณดานเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีมีความผันผวนอยูตลอดเวลา
ยังมีความจําเปนตองไดรับการแกไขตอไปอีกโดยไมหยดุยั้ง ไดดังนี้

1. ปญหาโครงสรางพื้นฐาน
 การคมนาคม

เสนทางคมนาคมสวนใหญยังไมสะดวก  โดยเฉพาะในฤดูฝนจะชํารุดเสียหายใชการ
ไมได หลายหมูบานไมสามารถติดตอกับภายนอกได  เนื่องจากถนนมีน้ําทวมขัง  ชํารุดเปนหลุมเปนบอ
ถึงแมวาทางราชการจะใชงบประมาณซอมแซมทุกป  แตยังไมสามารถแกไขปญหาเก่ียวกับการคมนาคม ให
ลุลวงไปได

 แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค/บริโภค
แหลงน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการของราษฎร  ในฤดูแลงแหลงน้ําธรรมชาติ

แหงขอด  ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอดป  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรมีไมเพียงพอ  และระบบการสงน้ํา
ไมมีคุณภาพ  ราษฎรโดยท่ัวไปยังประสบปญหาภัยแลงคุกคาม  จึงยังมีความตองการใหภาครัฐเขามาชวยแกไข
และบริหารจัดการ

 การใหบริการไฟฟา/ประปาในหมูบาน
การใหบริการไฟฟาสามารถครอบคลุมทุกหมูบาน  แตยังขาดไฟฟาตามทางแยก

ถนนภายในหมูบาน  ท่ีจะอํานวยความสะดวกและปองกันอันตรายในยามคํ่าคืน  บริการประปายังไมท่ัวถึง
 การใชท่ีดิน ยังมีการใชท่ีดินไมถูกตองและขาดการฟนฟูท่ีดินเปลาใหเกิดประโยชนอยางมีคุณคา

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ
 ดานการผลิต สภาพดินโดยท่ัวไปขาดความสมบูรณ  ทําใหผลผลิตตอไรต่ําและขาย

ไมไดราคา  สัตวเลี้ยงมีคุณภาพต่ํา  เนื่องจากขาดแคลนพันธุท่ีดี  ทําใหราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
 การลงทุน เกษตรกรยังขาดแหลงเงินทุนสนับสนุนในการประกอบอาชีพและขาดความรู

รวมท้ังเทคโนโลยีสมัยใหม  และขาดประสบการณดานการลงทุน
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 การตลาด ไมมีตลาดท่ีแนนอน  เกษตรกรมีอํานาจตอรองนอย  มีปญหาการเอารัด
เอาเปรียบจากพอคาคนกลาง  ไมมีแหลงขาวสารความเคลื่อนไหวดานราคาผลิตผล  บางครั้งเกิดปญหาผลผลิต
ลนตลาด ไมสามารถหาตลาดจําหนายได

 รายได รายไดประชากรต่ํา  คาครองชีพสูง  ประชาชนยากจน
 อ่ืนๆ ประชาชนวางงานหลังฤดูทํานาเปนจํานวนมาก  และขาดการรับรูขาวสาร

ดานตางๆ ท้ังจากภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนขาวสารดานการตลาด  ขาดการฝกอบรมอาชีพอยางตอเนื่อง
และจริงจัง

3. ปญหาดานสังคม
 การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

1) ขาดการสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน
2) ขาดแหลงความรูชุมชน
3) ยังมีความเชื่อถือแบบเกา  ไมยอมรับวิชาการสมัยใหม
4) ปญหาการแพรระบาด/กระจายของยาเสพติดใหโทษ
5) ผูดอยโอกาส  เชน  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ฯลฯ  ขาดการดูแลสงเคราะห
6) สวัสดิการสังคมยังไมมีคุณภาพเพียงพอ
7) ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังตองการความคุมครอง

 ดานสาธารณสุขและอนามัย
1) อัตราการเจ็บปวยของประชาชนจากการแพรระบาดของโรคตางๆ  ยังมีอัตราสูง
2) มีการติดยาเสพติดและสารระเหย
3) ประชาชนขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับการปฏิบัติตัวเพ่ือใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี
4) ปญหาสุขาภิบาลดานตางๆ
5) ปญหาการขาดสารอาหารในเด็ก

4. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 ปญหาทรัพยากรปาไมถูกทําลายลงเปนจํานวนมาก
 มีการพังทลายของดินริมตลิ่งตามลําน้ําตางๆ  ในพ้ืนท่ี
 ท่ีดินเพ่ือการเกษตรเสื่อมคุณภาพ  เนื่องจากการใชประโยชนจากท่ีดินของราษฎร
ยังขาดหลักวิชาการ
 พ้ืนท่ีปาสงวนและท่ีสาธารณะถูกบุกรุกทํากิน
 แหลงน้ําตื้นเขินไมสามารถกักเก็บน้ําไวไดตลอดป
 ขาดการฟนฟูปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหสามารถใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี
 มีการใชทรัพยากรธรรมชาติโดยไมคํานึงถึงความสูญเสียในอนาคต
 ความเจริญเติบโตของชุมชนกอใหเกิดปญหามลพิษซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน
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5. ปญหาดานการเมืองและการบริหาร
 พ้ืนท่ีบางหมูบานแออัด  ประชากรมากเกินไป  ยากตอการดูแล
 รายไดสําหรับการพัฒนามีนอยไมเพียงพอตอความตองการของราษฎร
 บุคลากรไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ประชาชนขาดจิตสํานึกในการชําระภาษี
 ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดยังอยูในเกณฑต่ํา จัดเก็บไมท่ัวถึง
 เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานไมสะดวกและไมเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน
 ไมมีเครื่องมือและอุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยางเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ
 ขาดการมีสวนรวมของราษฎร
 ประชาชนขาดการรับรูขอมูลขาวสารอยางท่ัวถึง
 ระบบการจัดเก็บเอกสารยังขาดประสิทธิภาพและขาดความคลองตัว
 ขาดการพัฒนาสงเสริมบุคลากรในดานทักษะ  การเพ่ิมพูนความรูความสามารถ
การบริหารงานยังขาดทิศทางท่ีชัดเจน  แมจะมีการจัดทําแผนพัฒนาอยางมีระบบ แตให
ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนไมจริงจัง

ท้ังนี้  ผลสําเร็จของการพัฒนาเพ่ือแกไขปญหาและความตองการของประชาชนในภาพรวม
ตามท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนา  ประจําป 2558 ปรากฏรายละเอียดตามบัญชีสรุปผลการดําเนินงาน  ดังนี้
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ผลการพัฒนาตําบลในปท่ีผานมาขององคการบริหารสวนตําบลนางัว
ผลการพัฒนาตําบล การประเมินผลเชิงปริมาณ การประเมินผลเชิงคุณภาพ

1. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ
- ประชาสัมพันธขาวการเกษตร
- สนับสนุนงานดานเกษตรตําบล

ตามโครงการในตําบล
ในตําบลนางัว

เกษตรกรไดรับขาวสารใหความรูทาง
ดานเกษตรแกประชาชนใหมากข้ึน
และยั่งยืน

2. การดําเนินงานดานสังคม
- สงเคราะหผูดอยโอกาส,ผูพิการ

- ผูปวยเอดส
- สงเคราะหผูสูงอายุ
- สนับสนุนศูนยบริการผูสูงอายุ
- สนับสนุนชมรมผูสูงอายุ
- สนับสนุนการดําเนินการ

ปราบปรามยาเสพติด
- สนับสนุนโครงการบํารุงรักษา

แหลงตามพระราชเสาวนีย

จํานวน 72 คน

จํานวน 6 คน
จํานวน 607 คน
ปละ - ศูนย
จํานวน - ชมรม

ตามโครงการในตําบล

ในตําบลนางัว

ผูดอยโอกาสและผูพิการมีความ
เปนอยูดีข้ึน
ผูปวยเอดสมีความเปนอยูดีข้ึน
ผูสูงอายุมีความเปนอยูดีข้ึน
ผูสูงอายุมีความเปนอยูดีข้ึน
ผูสูงอายุมีความเปนอยูดีข้ึน
เปนการแกปญหาดานยาเสพติดให
นอยลง
เปนการแกปญหาดานแหลงน้ําให
สะอาดและนาอยู

3. การดําเนินงานดานโครงสราง
พื้นฐาน

- ซอมแซมถนนลงลกูรัง

- ซอมแซมถนนแอสฟสคอนกรีต

- ซอมประปาและทอระบายน้ํา

- กอสรางถนน คสล.

- ขุดลอกคลอง/หนองน้ํา

จํานวน 10 หมูบาน

จํานวน 1 หมูบาน

จํานวน 1 จุด

จํานวน 10 หมูบาน

จํานวนท้ัง - หมูบาน

ประชาชนในพ้ืนท่ี มีการคมนาคม
สะดวกข้ึน
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการใชการ
คมนาคมสะดวกข้ึน
การอุปโภคบริโภคของประชาชน
ไดรับความสะดวกอยางท่ัวถึง
ประชาชน ในพ้ืนท่ีมีเสนทางสะดวก
ในการคมนาคม
ลดปญหาน้ําทวมและสงเสริม
การเกษตรใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี
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ผลการพัฒนาตําบล การประเมินผลเชิงปริมาณ การประเมินผลเชิงคุณภาพ
- คาซอมแซมคลองสงน้ํา/สถานีสูบ
น้ําดวยไฟฟา
- ซอมไหลทาง,เข่ือนก้ันน้ํา,ประตูน้ํา

- คาขยายเขตไฟฟา

- ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ

- คาซอมแซมแซมไฟฟาสาธารณะ

จํานวนท้ัง 1 หมูบาน

จํานวน - จุด

จํานวนท้ัง 7 หมูบาน

ในตําบลนางัว

ในตําบลนางัว

ลดปญหาขาดประชาชนในพ้ืนท่ี
แคลนน้ําเพ่ือการเกษตร
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางสะดวก
ในการคมนาคมและลดปญหาน้าํทวม
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวก
ในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวก
ในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความสะดวก
ในการสัญจรและปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

5. การดําเนินงานดานสาธารณสุข
- ปองกันไขเลือดออก
- ประชาสัมพันธดานสาธารณสุข
- ปองกันโรคพิษสุนัขบา
- สนับสนุนยาและเวชภัณฑ
- สนับสนุนการใชยาสมุนไพร
- สนับสนุนโครงการมะเร็งปาก

มดลูก
- สนับสนุนชมรมสรางสุขภาพ

- สมทบกองทุน สปสช.ตําบลนางัว

จํานวนท้ัง 10 หมูบาน
จํานวนท้ัง 10 หมูบาน
จํานวนท้ัง 10 หมูบาน

รพ.สงเสริมสุขภาพตําบล - แหง
จํานวนท้ัง - หมูบาน
จํานวนท้ัง - หมูบาน

จํานวนท้ัง - หมูบาน

จํานวน 1 กองทุน

ผูปวยไขเลือดออกนอยลง
มีความรูในดานสาธารณสุข
ไมมีสุนัขบาในพ้ืนท่ี
ผูดอยโอกาสไดรับการรักษา
ผูปวยเขารับการรักษานอยลง
เปนการใหความรูและการดูแล
สุขภาพของตนเองในเบื้องตน
เปนการใหความรูและการดูแล
สุขภาพของตนเองในเบื้องตน
เพ่ือสงเสริมสุขภาพประชาชนใน
พ้ืนท่ี

6. การดําเนินงานดานการเมือง
การบริหาร

- จัดการประชุมประชาคมหมูบาน
- อบรมดานการบริหารงานทองถ่ิน
- จัดเก็บขอมูลพ้ืนฐานตําบล

จํานวนท้ัง 10 หมูบาน
จํานวน 1 ครั้ง/ป

จํานวนท้ัง 10 หมูบาน

มีความรวมมือพัฒนาตําบล
มีความเขาใจการเมืองทองถ่ิน
มีขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
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ผลการพัฒนาตําบล การประเมินผลเชิงปริมาณ การประเมินผลเชิงคุณภาพ
7. การดําเนินงานดานการศกึษา
ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา
- จัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆท้ังงาน
ราชพิธีและรัฐพิธี
- สงเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา  และภูมิปญญาทองถ่ิน
- สนับสนุนอุปกรณกีฬา
- สนับสนับสนุนสื่อการเรียนการ

สอน
8. การดําเนินงานดานทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- ประชาสัมพันธการดูแลรักษา

สิ่งแวดลอม
- จัดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
- จัดซื้อถังเก็บขยะ

- กําจัดวัชพืชในคลอง

จํานวน 5 ครั้ง/ป

จํานวน 10 หมูบาน

จํานวน - หมูบาน
จํานวน 4 ศูนย

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

จํานวน 10 หมูบาน

จํานวน - หมูบาน
จํานวน - หมูบาน

จํานวน - หมูบาน

เกิดความจงรักภักดีสถาบัน
พระมหากษัตริยและประเทศชาติ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

เด็กและเยาวชนไดเลนกีฬา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีสื่อการสอนท่ี
ทันสมัย

เกิดความรมรื่น อากาศปลอดโปรง
พ้ืนท่ีสะอาด
จัดเก็บขยะในพ้ืนท่ีไดมากข้ึน
เปนการจัดระเบียบและรักษาความ
สะอาด
คลองสะอาดน้ําไหลสะดวก

สรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลนางัว
(1) จุดแข็ง
- มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
- มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ
- มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีและไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
- มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย ,กลุมเกษตรกร,กลุมแมบาน ฯลฯ
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวใหมีประสิทธิภาพ
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(2) จุดออน
- งบประมาณท่ีจัดเก็บเองมีจํากัดตอการพัฒนา
(3) โอกาส
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  สอดคลองกับการพัฒนาตําบล
- การสนับสนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัด และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
- การสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
(4) อุปสรรค

- งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอ


