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สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
       1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
                          ๑) มีเสนทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
                          2) ขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
       3) ทางและที่สาธารณะมีแสงสวางเพียงพอประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิดอาชญากรรมได 
          4) มีรางระบายน้ําสามารถระบายน้ําไดสะดวก ไมอุดตัน ไมสงกลิ่นเหม็นกอความรําคาญ 
    1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานการสงเสริมการศกึษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1. สมาชิกในชุมชนไดรับการสงเสริมอาชีพและมีรายไดที่เพียงพอตอการดํารงชีวิต พรอม
ทั้งไดรับความรู ทักษะและประสบการณในงานอาชีพที่หนวยงานจัดขึ้น ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก 
   2. เด็กเยาวชนในตําบลไดรับการพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพมากข้ึน 
รวมทั้งไดรับโอกาสทางการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
   3. มีเครื่องมือเครื่องใชและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอันเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิทางการศกึษามากขึ้น 
   4. มีการเพิ่มพูนความรู ทักษะและประสบการณแกบุคลากรที่เก่ียวของกับเด็กและ
เยาวชนมากขึ้น 
   5. การชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม อันไดแก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาสทาง
สังคม เปนการลดชองวางและปญหาสังคมไดเปนอยางด ี
   6. ประชาชนในชุมชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึน 
   7. การจัดอาหารเสริม (นม) ใหกับเด็ก ศพด.และสพฐ.ในเขตตําบล เปนการพัฒนา
คุณภาพรางกายและสงผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแกเด็กและเยาวชนเปนอยางดี 
   8. การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส เปนการชวยลดปญหาภาระทางสังคม
ของผูดอยโอกาสเหลานี้ใหพอชวยเหลือตนเองไดในระดับหนึ่ง 
  1.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  
   1. มีการปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การติดตั้งกลองวงจรปด การใหผูนํา อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท 
   2. มีระบบควบคุมการจราจร เชน ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพ่ือเตือนใหระมัดระวัง 
   3. มีการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน ไฟไหมฯ  

ส่วนที 4 
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  1.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ทองเท่ียว 
   1. การสงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนการชวยสงเสริมใหชุมชนเกิดการพ่ึงพา
ตนเองและรูจักการประหยัดการใชชีวิตแบบพอเพียงเปนอยางด ี
   2. สงเสริมการทองเที่ยวในเขตตําบลทําใหเกิดการทองเที่ยวสรางรายไดภายในตําบลเกิด
การกระจายรายไดอีกทางหนึ่ง 
    1.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
         1. ลดปญหาขยะมูลฝอย ประชาชนรวมกันคัดแยกขยะกอนทิ้งลงถัง รวมทั้งนําขยะรี
ไซเคลิกลับมาใชใหมได  
       2. เพ่ิมพื้นที่การปลูกตนไมสงผลใหบรรยากาศดีข้ึน 
    1.1.6 ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   1. เด็ก เยาวชน ไดรับการสงเสริมการจัดกิจกรรม พรอมทั้งสงเสริมใหเห็นความสําคัญของ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  
   2. สงเสริมพัฒนาการทางสังคม รางกายและจิตใจของเดก็ เยาวชนใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
   3. เปนการอนุรักษ ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 
  1.1.7 ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองคกรและการมีสวนรวม
ของประชาชน  
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจาหนาที่ใหมีระดับการปฎิบัติงานในหนาที่และที่
ไดรับมอบหมายและอ่ืนๆไดดียิ่งข้ึน 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดานเครื่องมือ เครื่องใชที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการ
ใหบริการประชาชน 
   3. สถานที่ในการปฎิบัติงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยพรอมใหบริการประชาชน 
             4. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ 

 1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูปวยเอดส ทุกคนในตําบลบางจาน ไดรับการดูแลและไดรับสวัสดิการ
จากภาครัฐอยางทั่วถึง สุขภาพแข็งแรงและไดรวมกิจกรรมนันทนาการตางๆ นํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    1.2.2 สงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน สรางความรักความเขาใจภายในครอบครัว  
    1.2.3 สงเสริมการสรางอาชีพและรายไดจากวัตถุดิบภายในตําบลและการอนุรักษอาชีพพื้นบานของ
ชุมชมที่กําลังจะหายไป 
    1.2.4 เด็ก นักเรียนไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาการดานตางๆ อาทิ คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร 
สังคมศึกษา และอื่นๆ เปนการสรางและพัฒนาบุคคลากรใหมีความรูความสามารถสามารถเกิดประโยชนในการนําไปใช
ในอนาคต    
    1.2.5 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น ไดรับการสืบทอดและเผยแพรตอสาธารณะชน
ตอไป 
    1.2.6 องคกรไดรับการพัฒนาดานบุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช เปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใหบริการประชาชน 
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 1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
    1.3.1 ผูเขารวมโครงการ กิจกรรม มีจํานวนมากกวาเปาหมายที่กําหนดไวทุกโครงการ 
    1.3.2 มีความพึงพอใจในตัววิทยากรผูบรรยายใหความรูและอยากใหวิทยากรกลับมาบรรยายอีกใน
กิจกรรมครั้งตอไป 
    1.3.3 ผูเขารวมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจในการใหบริการและอํานวยความสะดวกของ
เจาหนาที่ 
    1.3.4 ผูเขารวมโครงการ กิจกรรม ไดรับประโยชนอยางสูงสุดจากการเขารวมกิจกรรม อาทิ ผูสูงอายุ
ไดรับการดูและเอาใจใส ไดรวมกิจกรรมนันทนาการ พบปะ แลก เปลี่ยน ถายทอดความรู ประสบการณ สามารถคนหา
ปราชญผูสูงอายุที่เปนประโยชนตอชุมชน และยังสงเสริมใหมีการดูสุขภาพกายและใจ สงผลใหเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น , 
รายไดเพ่ิมขึ้นจากการพัฒนาและสงเสริมอาชีพจากภูมิปญญาทองถ่ิน  
    1.3.5 ผูเขารวมโครงการ กิจกรรม ไดรับการถายทอดองคความรูในการอนุรักษตามวิถีชีวิตชุมชน
และเกิดการใชประโยชนไดจริงในชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพได  
    1.3.6 เกิดความสามัคคีในชุมชน สามารถสรางเครือขายจากทุกภาคสวนในชุมชนตําบลบางจาน ซึ่ง
รวมถึงหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
    1.3.7 สถาบันครอบครัว วัด ทองถ่ิน มีการบูรณาการบริหารจัดการในการพัฒนาสถาบันครอบครัว
รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สรางสังคมเขมแข็งสามารถแกปญหาสังคมอยางยั่งยืน 

 1.4 ผลสําเร็จท่ีวัดได 
    1.4.1 จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมากกวาเปาหมายที่วางไว 
    1.4.2 รายไดในครวัเรือนที่เพ่ิมข้ึน 
    1.4.3 มีความตองการใหจัดโครงการ/กิจกรรมข้ึนอีกหรือจัดทุกเดือน 
    1.4.4 ปญญาความรุนแรงในครอบครัวลดนอยลง 
    1.4.5 การประชาสัมพันธ ตําบลบางจานไดเปนที่รูจักจากการฟนฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมพ้ืนบาน   

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

      1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรใหเพียงพอและทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง โดยการสํารวจสภาพปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไผลอม พบวา เกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากร นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู ความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในแตโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคํานวณงบประมาณในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของหนวยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวในแตละโครงการ/กิจกรรมไมคอยมีความสัมพันธกันสงผลใน
การวางแผนและการบริหารงบประมาณตางๆ ควรนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณากําหนดเปนการพัฒนา
บุคลากรเปนการเฉพาะ ควรอบรมใหความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เปนตน 
   2) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวมในทองถิ่นเปนลําดับแรก 
และควรมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมรายจายประจําใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยนําขอมูลสถิติรายจาย
ในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใชประกอบการพิจารณาควบคุมรายจายใหเหมาะสม และเกิดประโยชนใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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               3) สํานัก/กองตางๆ ตองเรงดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนท่ีวางไวเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณในการเบิกจาย เพ่ือลดปญหาการเบิกจายหรือการเรงดําเนินการในชวงไตรมาสทายและสามารถดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตางๆพรอมทั้งเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถายโอน และความตองการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะดานโครงสรางพ้ืนฐานที่จะตองดําเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไมใหความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล  ทําใหการ

ปฏิบัติงานยังไมสามารถแกไขปญหาตอบสนองความตองการใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด 
๓. การนําแผนไปใช ซึง่จากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวนโครงการที่นําไปใช ยังมี

เปอรเซ็นที่ต่ํา คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ตองใหความสําคญัของแผนพัฒนามากขึ้น 

3. ขอสังเกตในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ขอสังเกตโดยรวมจากการบริหารงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน สอดคลองกับแผนพัฒนา
ทองถ่ินสีป่ ดังนี ้
   1) การจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน จะคํานึงถึงรายจายประจําในสวนท่ี
เก่ียวของกับสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสํานักงานและสวัสดิการของผูบริหารและพนักงานสวนตําบล
เปนลําดับแรก ทําใหมีงบประมาณเหลือจํานวนนอยที่จะนําไปใชในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาสามปเพ่ือแกไข
ปญหาของประชาชนตําบลบางจาน 
   2) องคการบริหารสวนตําบลบางจาน มีปญหาความพรอมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
ปริมาณและคุณภาพ โดยในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปที่ไดกําหนดไว มีข้ันตอนการดําเนินงาน
หลายข้ันตอนและการดําเนินบางข้ันตอนตองอาศัยความรูความชํานาญเฉพาะทางเปนพิเศษ เชน การสํารวจออกแบบ
กอสราง การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การตรวจรับการจาง เปนตน ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบางจานยังขาด
บุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการปฏิบัติงาน จึงสงผลใหการดําเนินโครงการเปนไปอยางลาชา 
      3) การนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสูการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป ยังไม
ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร สังเกตไดจากผลการดําเนินงาน 
      4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมสวนใหญจะดําเนินการชวงไตรมาสสุดทาย ทําใหอัตราสวนในการ
ดําเนินผลงานมีคานอยมาก 
   ขอเสนอแนะ 
   1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองคกรใหเพียงพอและทันตอสถานการณที่
เปลี่ยนแปลง โดยการสํารวจสภาพปญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลไผลอม พบวา เกิดจาก
การขาดแคลนบุคลากร กลาวคือ ไมมีหัวหนาสวนการคลังและหัวหนาสวนโยธา นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย ควรนําขอมูลดังกลาวมาใชประกอบการพิจารณากําหนดเปนการพัฒนา
บุคลากรเปนการเฉพาะ ควรอบรมใหความรูเก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เปนตน 
   2) ควรใหความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เปนประโยชนตอประชาชนโดยรวมในทองถิ่นเปนลําดับแรก 
และควรมีการกําหนดมาตรการในการควบคุมรายจายประจําใหเปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยนําขอมูลสถิติรายจาย
ในปที่ผานมา และรายงานผลการปฏิบัติงาน มาใชประกอบการพิจารณาควบคุมรายจายใหเหมาะสม และเกิดประโยชนใน
การพัฒนาการปฏิบัติงานของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



๑๕๑ 
 

4. ขอจํากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอยางจํากัด 
  2. การใหขอมูลแบบสํารวจที่คลาดเคลื่อนสงผลใหการประมวลผลมีความคลาดเคลื่อนไป 
  3. ผูกรอกแบบสอบถามไมคอยใหความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม  

   4. โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผนพัฒนาในแตละดานมีจานวนมาก โดยไมคํานึงถึงศักยภาพและ
รายไดของทองถ่ินและเงินงบประมาณท่ีจะใชในการพัฒนาและปญหาความตองการของประชาชนมีมากแต องคการ
บริหารสวนตําบลบางจานจึงไมสามารถตอบสนองความตองการไดอยางเพียงพอและทั่วถึง  

  5. การใชจายงบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานประจําปที่วางไวและดวยขอจํากัดของ
งบประมาณ ทําใหไมสามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสูการปฏิบัติไดอยางเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึง
เกิดขึ้นนอย  

6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดและลาชาทําใหเปนขอจํากัดในการดําเนินกิจกรรม การ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ  
   7. ความไมพรอมขององคกรในการปฏิบัติงานในหลายๆดาน เชน การถายโอนภารกิจตางๆบุคลากร 
งบประมาณ ฯลฯ 

5. ปญหาและขอเสนอแนะในการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันา 

 ปญหา 
  1. การเบิกจายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวตามแผน
ดําเนินงาน 
  2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปมีมากกวางบประมาณที่ไดรับ ทําใหการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตางๆทําไดนอยมากเมื่อเทียบกับกับความตองการของประชาชนตามแผนพัฒนาทองถิ่นสีป่ 
  3. การจัดสรรงบประมาณในแตละโครงการ/กิจกรรมไมคอยมีความสอดคลองกัน 

 ขอเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหเปนไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือไมใหเกิดความลาชา 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปควรมีความสัมพันธกันกับงบประมาณ 
3. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในแตโครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคํานวณ

งบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหนวยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวในแตละโครงการ/
กิจกรรมไมคอยมีความสัมพันธกันสงผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณตางๆ 

4. สํานัก/กองตางๆ ตองเรงดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไวเพื่อการจัดสรร
งบประมาณในการเบิกจาย เพ่ือลดปญหาการเบิกจายหรือการเรงดําเนินการในชวงไตรมาสทายและสามารถดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมตางๆพรอมทั้งเบิกจายงบประมาณไดแลวเสร็จภายในสิ้นปงบประมาณ 

 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 1. การประชาชนสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารตางๆไมคอยท่ัวถึง 



๑๕๒ 
 

 2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆขอใหคํานึงถึงความคุมคาของงบประมาณและประโยชนที่ประชาชนจะ
ไดรับ 
 3. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาดานตางๆใหครบทุกชุมชน 
 4. ควรพัฒนาดานการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การลักขโมยและแหลงม่ัวสุมสิ่งเสพติดในชุมชน 
 5. ควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ของหนวยงาน 
 6. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการควรมีความทันตอสถานการณในปจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


