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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ   

 
 
 รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 

2556 
ประมาณการปี 

2557 
ประมาณการปี 2558 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 498,811.64 1,421,000 718,000 

  งบบุคลากร 5,392,836.47 7,174,640 7,923,880 
  งบด าเนินงาน 8,891,153.09 12,215,660 12,653,220 

  งบลงทุน 2,470,759.22 3,299,700 4,999,900 
 งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 1,890,200 2,889,000 2,705,000 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 19,143,760.42 27,000,000 29,000,000 
รวม 19,143,760.42 27,000,000 29,000,000 

      

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 

2557 
ประมาณการปี 

2558 
ประมาณการปี 2559 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 665,507 718,000 660,000 
  งบบุคลากร 6,270,659 7,923,880 8,871,868 

  งบด าเนินงาน 10,261,780.40 12,653,220 15,293,318 

  งบลงทุน 2,438,684.23 4,999,900 2,618,814 
 งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,789,000 2,705,000 493,000 
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รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,425,631.63 29,000,000 28,000,000 

รวม 22,425,631.63 29,000,000 28,000,000 
 

 

 

 

รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 
2558 

ประมาณการปี 
2559 

ประมาณการปี 2560 

จ่ายจากงบประมาณ       

  งบกลาง 511,119 660,000 9,690,000 
  งบบุคลากร 5,667,923.34 8,871,868 9,989,300 

  งบด าเนินงาน 8,683,724.24 15,293,318 11,521,726 

  งบลงทุน 49,550 2,618,814 6,296,000 
  งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 2,607,500 493,000 2,910,800 
รวมจ่ายจากงบประมาณ 17,519,816.58 28,000,000 40,407,826 

รวม 17,519,816.58 28,000,000 40,407,826 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ประจ าปี 2557 

 

ภารกิจการด าเนนิการที่

ได้มาตราฐาน 

แผนการด าเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ 

คิด

เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านสังคม การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุข และการกีฬา 

32  7,908,000  24  6,699,270  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลัก

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

14  2,765,000  4  290,000  
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3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

5  1,500,000  2  1,300,000  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
25  11,999,000  9  3,187,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 
2  610,400  1  216,000  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองการบริหาร 
37  8,453,100  36  6,382,820  

 

 

 

ประจ าปี 2558 

ภารกิจการด าเนนิการที่ได้

มาตราฐาน 

แผนการด าเนนิการ 

ทั้งหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ 

คิด

เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านสังคม การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุข และการกีฬา 

28  9,833,000  25  3,853,000  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลัก

ตามแนวทางปรัชญา

6  330,000  4  180,000  
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เศรษฐกิจพอเพียง 

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6  1,050,000  1  300,000  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
8  5,195,000  1  4,930,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 
4  960,000    436,000  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองการบริหาร 

 

25  18,789,300  24  16,019,000  

 
 
 
ประจ าปี 2559 

ภารกิจการด าเนนิการที่ได้
มาตราฐาน 

แผนการด าเนนิการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

คิด

เป็น 
งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 

คิด

เป็น 
งบประมาณ 

คิด

เป็น 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านสังคม การศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม 

สาธารณสุข และการกีฬา 

27  6,631,318  9  5,522,132  
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สรุปการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับราษฎร อย่าง

น้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม ลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริม
รายได้ของราษฎร 

การด าเนินงานด้านสังคม 
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน การ

จัดการแข่งขันกีฬาระดับต าบล  และกีฬาเยาวชน  เพ่ือเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบล 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานในการด าเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามด้านยาเสพติด อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เยาวชน เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลัก

ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6  300,000  2  100,035  

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

6  480,000  1  102,450  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
13  4,500,000  1  4,403,067  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการท่องเที่ยว 
3  750,000  1  599,161.91  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมืองการบริหาร 
22  3,700,000  14  554,043  
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ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ให้ทุกฝุายตระหนักถึงความส าคัญของ
เด็กและเยาวชน  ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและประเทศ 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ไฟฟูาสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย 

ส าหรับผู้ที่สัญจรไปมา 
สนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสง

สว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืนด าเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าบริโภค อุปโภคอย่าง
ทั่วถึงปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสาย 

การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกสระน้ า ขุดเจาะบ่อบาดาล ให้มีน้ าเพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
ด าเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันก าจัด

แหล่งเพาะพันธ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่ อสม.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบล 

สนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานทุก
หมู่บ้านและจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านสาธารณสุขต่างๆ 

การด าเนินการดา้นการเมืองการบริหาร 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ด้านการ

ปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็งของผู้น า
ชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

การด าเนินการดา้นการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอน อีกท้ังสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กวัยเรียนอย่างทั่วถึง 
ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม

ท้องถิ่น  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ด าเนินการรณรงค์ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ท าความสะอาด

พ้ืนที่ถนนในหมู่บ้าน บริการเก็บขยะ รณรงค์ลดหมอกควันไฟปุา 
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ซึ่งแผนพัฒนาของ อบต. สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
 1.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

 อบต.ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ อบต.ในภาพรวม  
ซึ่ง อบต. ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปังในการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  พบว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  88.75  เมื่อเปรียบเทียบกับปี
ที่ผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  60.37  
ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  28.38  ซึ่ง
ประเมินได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากข้ึนจากปีก่อน  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  88.75   
ระดับพอใจ   

- พอใจมาก   ร้อยละ  17.50   
- พอใจ  ร้อยละ  88.75 
- ไม่พอใจ ร้อยละ    6.25    

      ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  

95.46   
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง
พอใจมาก  ร้อยละ  90 ขึ้นไป 

สรุปการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลเกี่ยวกับการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทย ได้ด าเนินการประเมินผลจากการตรวจสอบ เปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา

สามปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์การน าแผนและโครงการด้านต่าง 
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ๆ เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับการสอบทานผลการน าแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาสามปีอย่าง

ต่อเนื่องจากแผนด าเนินงานที่ก าหนดเงื่อนไขของระยะเวลา อีกประการหนึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคก

ไทย ได้ด าเนินการสรุปและประมวลผลความก้าวหน้าของการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่อง

และชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้การพัฒนาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ อยู่บนพ้ืนฐานของการ

วางแผนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม จากผลการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) ที่ผ่านมา  

2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ได้เล็งเห็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิ ตส านึกในการ

บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้เกิดมลพิษต่างๆซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ได้

ด าเนินการขุดลอกคลองระบายน้าก าจัดวัชพืชท าแนวกันไฟ และรณรงค์ปลูกปุา ซึ่งอาจจะเป็นการแก้ปัญหาได้

ระดับหนึ่งเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท าโครงการ เพ่ือพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุลต่อไป 

 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 ด้านสาธารณสุข 
  ปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือการพัฒนา

ประเทศซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความส าคัญในการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนของชาติให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีหาก

ไม่มีการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงแล้วจะส่งผลทาให้เกิดปัญหาในภาพรวมของการพัฒนาใน

ทุกด้านดังนั้นจึงต้องมีการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ปราศจาก

โรคภัยไข้เจ็บพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 

  ด้านการศึกษา 

  ปัจจุบันปัญหาด้านการศึกษาเป็นปัญหาที่ส าคัญที่จะต้องเร่งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้แก่

ประชากรเพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของประชากรให้มีคุณภาพสามารถพัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหากไม่มีการส่งเสริมการเรียนรู้จะท าให้ประชากรตกเป็นผู้ด้อยโอกาสทางสังคมมี
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ทางเลือกในการดาเนินชีวิตน้อยลงจึงจาเป็นต้องมีการส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับรวมทั้งพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมๆกันเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและช่วยแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนและบรรเทาความต้องการของประชาชนในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคด้านแหล่ง

น้าได้ระดับหนึ่งเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณประกอบกับต้องรับผิดชอบพ้ืนที่ครอบคลุม  องค์การ

บริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไปเพราะต้องใช้งบประมาณมากแต่ความต้องการ

ของประชาชน ยังมีอีกจ านวนมากเช่นการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชนหมู่บ้านการ

ขยายเขตไฟฟูาระบบประปาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรท าให้ไม่สามารถด า เนินการได้อย่างทั่วถึง   องค์การ

บริหารส่วนต าบลจึงน าสภาพปัญหาและความต้องการที่เคยเสนอมาเข้าที่ประชุมประชาคม และให้ประชาชน

เสนอปัญหาและความต้องการที่ได้รับความเดือดร้อนเพ่ิมเติมบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือน าไปจัดท า

งบประมาณต่อไป 

 3. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจที่ผ่านมาและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันท าให้คุณภาพชีวิต

ของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควรขาดการปูองกันรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองขาดโอกาสทาง

การศึกษารวมทั้งสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่เพียงพอ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย จึงได้

มีการส่งเสริมความรู้และปูองกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับรณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอด

ยาเสพติด  7  หมู่บ้าน 

 4. การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 

 รัฐบาลแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านนี้ให้หมดไป

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ต่อเนื่องมาหลายปีพืชผลทางการเกษตรตกต่ าขาดเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งใน

ภาคอุตสาหกรรมต้องลดการผลิตลดคนงานท าให้คนว่างงานเพ่ิมมากขึ้นไม่มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวองค์การ

บริหารส่วนต าบลจึงได้จัดท าโครงการอบรมศักยภาพกลุ่มเสตรีแม่บ้าน หรือกลุ่มอ่ืนๆ  เพ่ือส่งเสริมอาชีพต่างๆ

ให้กับกลุ่ม /ราษฎรมีรายได้น้อย  สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้กับราษฎร์ได้

พัฒนาฝีมือและมีการรวมกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านเพ่ือจัดทาธุรกิจขนาดย่อมจัดหา
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ตลาดกลางร้านค้าชุมชนศูนย์จ าหน่ายให้เกษตรกรกลุ่มอาชีพน าสินค้ามาจาหน่ายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจใน

ทุกรูปแบบเพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต 

๕. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ในปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบสาน ฯ เพ่ือ

ปลุกจิตส านึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่า แก่นสาระและความส าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ 

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ  สร้างจิตส านึกของความเป็นคนในท้องถิ่น

ที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  รวมทั้งสนับสนุนให้มีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือ

พิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น  เพ่ือแสดงสภาพวิถีชีวิตและความเป็นมาของชุมชนอันจะสร้างความรู้ และความภูมิใจใน

ชุมชนท้องถิ่นด้วย 

  

 

6.  การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามาบริหารจัดการและมีส่วน

ร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้านมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้ทันกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน

รวมทั้งจัดหาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัยมีการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้

และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็วทั่วถึงและมุ่งเน้น

ผลสัมฤทธิ์ 

 3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2560 

การวิเคราะห์ศักยภาพ 

 เพ่ือประเมินสภาพการณ์พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการ
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พัฒนาท้องถิ่นรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่นอันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของเทศบาลโดยใช้เทคนิค

การ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ในภาพรวมดังนี้ 

จุดแข็ง (S = STRENGTH)  

1. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
2. มีสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
3. มีพ้ืนที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
4. มีการบริการสาธารณท่ีสุขทั่วถึง 
5. มีสถานศึกษาถึงมัธยมศึกษา 

 

วิเคราะห์จุดอ่อน  W  -  Weakness 

1. ปัญหาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 

2. ขาดแคลนแหล่งเก็บกักน้ า 
3. การรุกล้ าที่สาธารณประโยชน์ 
4. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมในเขต  อบต. ที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ปริมาณ

ขยะเพ่ิมมากข้ึน 
5. ขาดช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและราคาผลผลิตที่ตกต่ า 
6. การใช้สารเคมีในการท าการเกษตร 

 

 

วิเคราะห์โอกาส/ช่องทาง    O  -  Opportunity 

1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

2. พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก าหนดให้ อปท.มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ ให้แก่ อบต. 

3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

4.การส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ 
 

วิเคราะห์ข้อจ ากัด    T  -  Threat 



๒๕ 

 

1. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่

มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมบริโภคมากข้ึน 

2. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น 
 


