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สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 
 

4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 

สรุปผลการติดตามของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ   
๑. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปที่ผานมาได

จัดทําแผนงานโครงการ และกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดาน โดยไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวน แต
ไมไดคํานึงถึงรายไดที่องคการบริหารสวนตําบลไดรับ ทําใหในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึงสามารถ
ดําเนินการไดนอยมาก 

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ี
สวนใหญมีความพึงพอใจที่องคการบริหารสวนตําบลไดดําเนินการโครงการ ซึ่งเปนโครงการที่มีคุณภาพ 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถายโอน และความตองการของ

ประชาชน โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานทีจ่ะตองดําเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไมใหความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล ทําใหการ

ปฏิบัติงานยังไมสามารถแกไขปญหาตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด 
๓. การนําแผนไปใช ซึง่จากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวนโครงการที่นําไปใช ยังมี

เปอรเซ็นที่ต่ํา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองใหความสําคญัของแผนพัฒนามากขึ้น 

สรุปผลการดําเนินงานจัดทําแผนและการนําแผนไปปฎิบัต ิ

องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาครบทั้ง 7 
ดาน และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ครบทั้ง 9 หมูบาน ข้ันตอนการจัดทําแผนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดไวทุกขั้นตอน  
 รายละเอียดการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบางจาน พ.ศ.2560-2562
ระหวางเดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 สรุปไดดังนี ้

*แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2560 มีโครงการทั้งสิ้น 132 โครงการ ใชงบประมาณทั้งสิ้น 37,755,400 
บาท  

*ดําเนินการจริงจํานวน 78 โครงการ ใชงบประมาณท้ังสิ้น 22,917,686.82 บาท 
 *ผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน บรรจุโครงการไวในแผนพัฒนาฯ จํานวนทั้งหมด 20 
โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.15 ใชงบประมาณ 8,858,627.00 บาท คิด
เปนรอยละ 38.65 

ส่วนที 4 
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 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต บรรจุโครงการไวใน
แผนพัฒนาฯ จํานวนทั้งหมด 48 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 38 โครงการ คิดเปนรอยละ 36.36 ใช
งบประมาณ 7,650,111.00 บาท คิดเปนรอยละ 33.38  
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป จํานวนทั้งหมด 11 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 
8.33 ใชงบประมาณ 7,550.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.03 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.79 
ใชงบประมาณ 75,000.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.33 
          ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บรรจุไวในแผนพัฒนา
สามป จํานวนทั้งหมด 5 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.09 ใชงบประมาณ 
19,950.00 บาท คิดเปนรอยละ 3.03 
          ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นบรรจุไวในแผนพัฒนา
สามป จํานวนทั้งหมด 18 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 14 โครงการ คิดเปนรอยละ 18.00 ใชงบประมาณ 
41,100.00 บาท คิดเปนรอยละ 0.18 
 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของ
ประชาชน บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป จํานวน 26 โครงการ ดําเนินการไปจํานวน 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 
19.70 ใชงบประมาณ 6,265,348.82 บาท คิดเปนรอยละ 27.34 

 สรุป ผลความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลบางจานตามยุทธศาสตรการ
พัฒนา จากการเก็บขอมูล จํานวน 450 ชุด สรุปไดวาประชาชนใหความพึงพอใจระดับมากในยุทธศาสตรที่ 1 
ดานการโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการและการพัฒนาแหลงน้ํา ถึงรอยละ 40.03 สวนยุทธศาสตรดาน
การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ประชาชนใหความไมพอใจมากที่สุด รอยละ 
38.41 
สรุปการประเมินผลแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
   1. การกอสรางราวกันตกทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
ที่ผานสัญจรบริเวณดังกลาวประชาชนมีความพึงพอใจมาก 
   2. การกอสรางตอเติมสํานักงาน อบต.บางจาน เปนการปรับปรุงสํานักงานใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยพรอมใหบริการและเปนประโยชนตอประชาชนท่ีมาติดตอราชการ  
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1. สมาชิกในชุมชนไดรับการสงเสริมอาชีพและมีรายไดท่ีเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
พรอมทั้งไดรับความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพที่หนวยงานจัดข้ึน ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก 
   2. เด็กเยาวชนในตําบลไดรับการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
   3 . มี เครื่องมือเครื่องใชและสื่อการเรียนการสอนที่ ทันสมัยอัน เปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิทางการศึกษามากขึ้น 
   4. มีการเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณแกบุคลากรที่เกี่ยวของกับเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น 
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   5. การชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม อันไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ทางสังคม เปนการลดชองวางและปญหาสังคมไดเปนอยางด ี
   6. ประชาชนในชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น 
   7. การจัดอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก ศพด. และ สพฐ.ในเขตตําบล เปนการพัฒนา
คุณภาพรางกายและสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กและเยาวชนเปนอยางดี 
   8. การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เปนการชวยลดปญหาภาระทาง
สังคมของผูดอยโอกาสเหลานี้ใหพอชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย 
   1.การฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันตนเองแกเด็ก เยาวชน เจาหนาที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและพนักงานสวนตําบล ทําใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดในระดับเบื้องตน  
  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 
   1. การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการชวยสงเสริมใหชุมชนเกิดการ
พ่ึงพาตนเองและรูจักการประหยัดการใชชีวิตแบบพอเพียงเปนอยางดี 
   2. สงเสริมการทองเที่ยวในเขตตําบลทําใหเกิดการทองเที่ยวสรางรายไดภายในตําบล
เกิดการกระจายรายไดอีกทางหนึ่ง 
           ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   1. สงเสริมใหเด็กไดมีความรูดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมเปนการปลูกฝงใหเด็กรูจักรัก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือเติบโตเปนผูใหญที่ดีในวันขางหนา 
   2. เกิดความรวมมือกันของทุกฝายในการใหความสําคัญและรวมพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน 
   3. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการฟนฟู มีความเปนระเบียบเรียบรอยสะอาดและ
สวยงามยิ่งข้ึน 
            ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   1. เด็ก เยาวชน ไดรับการสงเสริมการจัดกิจกรรม พรอมทั้งสงเสริมใหเห็นความสําคัญ
ของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
   2. สงเสริมพัฒนาการทางสังคม รางกายและจิตใจของเด็ก เยาวชนใหมีประสิทธิภาพดี
ขึ้น 
   3. เปนการอนุรักษ ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของ
ประชาชน  
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีระดับการปฎิบัติงานในหนาที่
และที่ไดรับมอบหมายและอื่นๆไดดียิ่งข้ึน 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว 
ในการใหบริการประชาชน 
   3. สถานที่ในการปฎิบัติงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยพรอมใหบริการประชาชน 
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   4. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ 

4.2 ขอสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ขอสังเกตโดยรวมจากการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจานสอดคลองกับ
แผนพัฒนาสามป ดังนี ้
   1) การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจานจะคํานึงถึงรายจายประจําในสวนที่
เก่ียวของกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสํานักงานและสวัสดิการของผูบริหารและพนักงานสวน
ตําบลเปนลําดับแรก ทําใหมีงบประมาณเหลือจํานวนนอยที่จะนําไปใชในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาสาม
ปเพ่ือแกไขปญหาของประชาชนตําบลบางจาน 
   2) องคการบริหารสวนตําบลบางจาน มีปญหาความพรอมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ดานปริมาณและคุณภาพ โดยในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปที่ไดกําหนดไว มีขั้นตอนการ
ดําเนินงานหลายข้ันตอนและการดําเนินบางข้ันตอนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะทางเปนพิเศษ เชน การ
สํารวจออกแบบกอสราง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับการจาง เปนตน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบล
บางจานยังขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหการดําเนินโครงการเปนไปอยาง
ลาชา 
      3) การนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสูการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ยังไมครอบคลุมทุกยุทธศาสตร สังเกตไดจากผลการดําเนินงาน 
      4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมสวนใหญจะดําเนินการชวงไตรมาสสุดทาย ทําใหอัตราสวนในการ
ดําเนินผลงานมีคานอยมาก 
   ขอเสนอแนะ 
   1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรให เพียงพอและทันตอ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลง โดยการสํารวจสภาพปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไผ
ลอม พบวา เกิดจากการขาดแคลนบุคลากร กลาวคือ ไมมีหัวหนาสวนการคลังและหัวหนาสวนโยธา นอกจากนี้
บุคลากรยังขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ควรนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการ
พิจารณากําหนดเปนการพัฒนาบุคลากรเปนการเฉพาะ ควรอบรมใหความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เปนตน 
   2) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวมในทองถ่ินเปนลําดับ
แรก และควรมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมรายจายประจําใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยนําขอมูล
สถิติรายจายในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใชประกอบการพิจารณาควบคุมรายจายใหเหมาะสม 
และเกิดประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

   3) ควรมีการบูรณาการรวมกับหนวยงาน สวนราชการอ่ืนๆ เพื่อใหบริการประชาชนในดานอ่ืน เชน 
บริการดานสาธารณสุข หองสมุดเคลื่อนที่ การใหความรูดานการเกษตร 

   4) ควรปรับชวงเวลาในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหตรงกับเวลาของกลุมเปาหมายเปนหลัก 

4.3 ขอจํากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอยางจํากัด 
  2. การใหขอมูลแบบสํารวจที่คลาดเคลื่อนสงผลใหการประมวลผลมีความคลาดเคลื่อนไป 
  3. ผูกรอกแบบสอบถามไมคอยใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม  
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 4. โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนพัฒนาในแตละดานมีจํานวนมาก โดยไมคํานึงถึงศักยภาพและ
รายไดของทองถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใชในการพัฒนาและปญหาความตองการของประชาชนมีมากแต 
องคการบริหารสวนตําบลบางจานจึงไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอและทั่วถึง  

5. การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําปท่ีวางไวและดวยขอจํากัดของ
งบประมาณ ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสูการปฏิบัติไดอยางเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึง
เกิดขึ้นนอย  

6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดและลาชาทําใหเปนขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรม 
การพัฒนาหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  
   7. ความไมพรอมขององคกรในการปฏิบัติงานในหลายๆดาน เชน การถายโอนภารกิจตางๆบุคลากร 
งบประมาณ ฯลฯ 

4.4 ปญหาและขอเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 ปญหา 
  1. การเบิกจายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามแผน
ดําเนินงาน 
  2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปมีมากกวางบประมาณที่ไดรับ ทําใหการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆทําไดนอยมากเมื่อเทียบกับกับความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาสามป 
  3. การจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรมไมคอยมีความสอดคลองกัน 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรดําเนนิโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือไมใหเกิดความลาชา 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปควรมีความสัมพันธกันกับงบประมาณ 
3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคํานวณ

งบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวในแตละโครงการ/
กิจกรรมไมคอยมีความสัมพันธกันสงผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณตางๆ 

4. สํานัก/กองตางๆ ตองเรงดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไวเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณในการเบิกจาย เพ่ือลดปญหาการเบิกจายหรือการเรงดําเนินการในชวงไตรมาสทายและสามารถ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆพรอมทั้งเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. การประชาชนสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารตางๆไมคอยทั่วถึง ควรพัฒนาหอกระจายขาวของชุมชนและ
ติดตั้งหอกระจายขาวในหมูบานท่ียังไมมี และเอกสารประชาสัมพันธผลการดําเนินงานและขาวสารกิจกรรมที่ได
ดําเนินการในปที่ผานมาในรูปแบบของสารสาร 
 2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆขอใหคํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณและประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับดวย 
 3. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานตางๆใหครบทุกชุมชน 
 4. ควรพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การลักขโมยและแหลงม่ัวสุมสิ่งเสพติดในชุมชน 
 5. ควรกระจายความเจริญไปสูพื้นที่ที่อยูหางไกลดวย 
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 6. ควรจัดใหมีพ้ืนที่สําหรับการออกกําลังกายมากขึ้น  

ความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯเสนอตอผูบริหารทองถิ่น 
แบงตามยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน อยากใหมีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการโครงการ 
ตลอดจนการใชงบประมาณ และที่สําคัญโครงการตางๆสามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดดี
หรือไม เพราะแตละโครงการใชงบประมาณในการดําเนินการคอนขางสูง และเมื่อเทียบจากแผนพัฒนาฯแลวยัง
เห็นไดวาโครงการตามแผนพัฒนาฯนั้นยังมีอยูอีกคอนขางมากเมื่อเทียบกับโครงการท่ีนํามาดําเนินการ อยากให
ผูบริหารทองถ่ิน หรือผูที่เกี่ยวของ จัดหางบประมาณจากแหลงอ่ืน อาทิ อบจ. เทศบาล หรือสวนราชการอ่ืนๆ
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะไดสามารถดําเนินโครงการไดมากขึ้น  

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ประชุมเห็นวายุทธศาสตรดังกลาว
เก่ียวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งที่ผานมาทางคณะผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุม อาทิ เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส ผานการอบรม
ใหความรู การสนับสนุนงบประมาณแตเนื่องจากขอจํากัดทางดานงบประมาณจึงใหความสําคัญเก่ียวกับการ
พ่ึงพาตนเอง การใหความรู เพ่ือนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อันนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี  

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
จากเอกสารที่แจงในที่ประชุม จะเห็นไดวาการพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย บรรจุไวในแผนพัฒนาสามปฯ จํานวนทั้งหมด 11 โครงการ แตดําเนินการไปเพียง 1 โครงการ ซึ่ง
ถือวานอยมาก อยากเสนอผูบริหารใหเพิ่มจํานวนโครงการท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในชุมชนใหมากข้ึน ซึ่งการพัฒนาดานนี้ถือวาเปนการดูแลความปลอดภัยทั้งทางชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนเนนดูแลประชาชนเปนหลักผมวาสําคัญมาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ตองพัฒนาควบคูไปกับยุทธศาสตรที่ 2 เพราะหากประชาชนไดรับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน ยอมสงผล
ตอคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งอยากเสนอผูบริหารใหเนนการพัฒนา การใหความรู ฝกอบรม อาชีพเสริม พรอมท้ัง
นวัตกรรมใหมๆ หลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเก่ียว เพ่ือสรางรายไดใหกับครัวเรือน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
จากที่ประชุมเห็นวาเปนยุทธศาสตรที่ทาง อบต.ใหความสําคัญนอยที่สุดเนื่องจากมีโครงการที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนาสามปฯเพียง 4 โครงการ ดําเนินการโดยใชงบประมาณเพียง 1 โครงการ จึงอยากเสนอใหผูบริหาร
เห็นความสําคัญในการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยใหมีการดําเนิน
โครงการอยางเปนรูปธรรมมากกวานี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น ที่
ประชุมเห็นวาควรดึงศักยภาพความเปนเอกลักษณเฉพาะภายในตําบลซึ่งตําบลบางจานมีปราชญชาวบานและผูมี
ความรูความสามารถเปนจํานวนมาก รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง ทั้งวัด โรงเรียน ควรสรางจุดเดนภายในตําบล 
และเพ่ือเปนการสงเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ไมใหสูญหายไป 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกร และการมีสวนรวมของ
ประชาชน ถือเปนอีกยุทธศาสตรที่จะนําความเจริญกาวหนาควบคูกับความเปนอยูที่ดีของประชาชน การสงเสริม
ใหประชาชนไดรับทราบขาวสารตางๆ รวมทั้งการบริหารจัดการภายในตําบล ยอมกอใหเกิดความเขมแข็ง เปน
กระบวนการเริ่มตนที่จะผลักดันใหชุมชนหรือประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองชุมชน 
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