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สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
       1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ยังไม่มีการดําเนินการ) 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
   1. สมาชิกในชุมชนได้รับการส่งเสริมอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต พร้อมทั้งได้รับ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพที่หน่วยงานจัดข้ึน ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก 
   2. เด็กเยาวชนในตําบลได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพมากข้ึน รวมทั้งได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 
   3. มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยอันเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิทาง
การศึกษามากข้ึน 
   4. มีการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์แก่บุคลากรที่เก่ียวข้องกับเด็กและเยาวชนมากข้ึน 
   5. การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม อันได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็น
การลดช่องว่างและปัญหาสังคมได้เป็นอย่างดี 
   6. ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
   7. การจัดอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็ก ศพด.และสพฐ.ในเขตตําบล เป็นการพัฒนาคุณภาพร่างกาย
และส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี 
   8. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ เป็นการช่วยลดปัญหาภาระทางสังคมของ
ผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้พอช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดการระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย (ยังไม่
มีการดําเนินการ)  
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   1. การส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพ่ึงพาตนเองและรู้จัก
การประหยัดการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นอย่างดี 
   2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตําบลทําให้เกิดการท่องเที่ยวสร้างรายได้ภายในตําบลเกิดการกระจาย
รายได้อีกทางหนึ่ง 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ยังไม่มีการดําเนินการ) 
    1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. เด็ก เยาวชน ได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   2. ส่งเสริมพัฒนาการทางสังคม ร่างกายและจิตใจของเด็ก เยาวชนให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน 
   3. เป็นการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีระดับการปฎิบัติงานในหน้าที่และที่ได้รับมอบหมาย
และอื่นๆได้ดีย่ิงข้ึน 

ส่วนท่ี 4 
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   2. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการ
ประชาชน 
   3. สถานที่ในการปฎิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมให้บริการประชาชน 
             4. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ 

 1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ทุกคนในตําบลบางจาน ได้รับการดูแลและได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
อย่างทั่วถึง สุขภาพแข็งแรงและได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ นํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    1.2.2 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน สร้างความรักความเข้าใจภายในครอบครัว  
    1.2.3 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้จากวัตถุดิบภายในตําบลและการอนุรักษ์อาชีพพ้ืนบ้านของชุมชมที่กําลังจะ
หายไป 
    1.2.4 เด็ก นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านต่างๆ อาทิ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และ
อื่นๆ เป็นการสร้างและพัฒนาบุคคลากรให้มีความรู้ความสามารถสามารถเกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ในอนาคต    
    1.2.5 ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดและเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป 
    1.2.6 องค์กรได้รับการพัฒนาด้านบุคลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 

 1.3 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    1.3.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม มีจํานวนมากกว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ทุกโครงการ 
    1.3.2 มีความพึงพอใจในตัววิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้และอยากให้วิทยากรกลับมาบรรยายอีกในกิจกรรมคร้ัง
ต่อไป 
    1.3.3 ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมมีความพึงพอใจในการให้บริการและอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
    1.3.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดจากการเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ผู้สูงอายุได้รับการดู
และเอาใจใส่ ได้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ พบปะ แลก เปล่ียน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ สามารถค้นหาปราชญ์ผู้สูงอายุที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน และยังส่งเสริมให้มีการดูสุขภาพกายและใจ ส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน , รายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    1.3.5 ผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ตามวิถีชีวิตชุมชนและเกิดการใช้
ประโยชน์ได้จริงในชีวิต สามารถนําไปประกอบอาชีพได้  
    1.3.6 เกิดความสามัคคีในชุมชน สามารถสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในชุมชนตําบลบางจาน ซ่ึงรวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
    1.3.7 สถาบันครอบครัว วัด ท้องถิ่น มีการบูรณาการบริหารจัดการในการพัฒนาสถาบันครอบครัวร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสังคมเข้มแข็งสามารถแก้ปัญหาสังคมอย่างย่ังยืน 

  1.4 ผลสําเร็จที่วัดได้ 
    1.4.1 จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมมีจํานวนมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 
    1.4.2 รายได้ในครัวเรือนที่เพ่ิมข้ึน 
    1.4.3 มีความต้องการให้จัดโครงการ/กิจกรรมข้ึนอีกหรือจัดทุกเดือน 
    1.4.4 ปัญญาความรุนแรงในครอบครัวลดน้อยลง 
    1.4.5 การประชาสัมพันธ์ ตําบลบางจานได้เป็นที่รู้จักจากการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
  

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

      1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง โดย
การสํารวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม พบว่า เกิดจากการขาดแคลนบุคลากร นอกจากนี้
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บุคลากรยังขาดความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่โครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียด
รอบคอบในการคํานวณงบประมาณในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเน่ืองจากงบประมาณที่ต้ังไว้ในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลในการวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ ควรนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณา
กําหนดเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 
   2) ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่นเป็นลําดับแรก และควรมีการ
กําหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจําให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยนําข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

               3) สํานัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการ
เบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งดําเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง
เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในส้ินปีงบประมาณ 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๑. งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจที่ถ่ายโอน และความต้องการของ

ประชาชน  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องดําเนินการพัฒนาอีกมาก 
๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ และไม่ให้ความสําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล  ทําให้การ

ปฏิบัติงานยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุด 
๓. การนําแผนไปใช้ ซึ่งจากการประเมินประสิทธิภาพของแผนจํานวนโครงการที่นําไปใช้ ยังมี

เปอร์เซ็นที่ตํ่า คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องให้ความสําคัญของแผนพัฒนามากขึ้น 
 

3. ขอ้สังเกตในการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

 ข้อสังเกตโดยรวมจากการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
   1) การจัดทํางบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน จะคํานึงถึงรายจ่ายประจําในส่วนที่เก่ียวข้องกับส่ิง
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานในสํานักงานและสวัสดิการของผู้บริหารและพนักงานส่วนตําบลเป็นลําดับแรก ทําให้มีงบประมาณ
เหลือจํานวนน้อยที่จะนําไปใช้ในการจัดทําโครงการตามแผนพัฒนาสามปีเพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนตําบลบางจาน 
   2) องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน มีปัญหาความพร้อมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
โดยในการดําเนินการโครงการตามแผนพัฒนาสามปีที่ได้กําหนดไว้ มีข้ันตอนการดําเนินงานหลายข้ันตอนและการดําเนินบางข้ันตอนต้อง
อาศัยความรู้ความชํานาญเฉพาะทางเป็นพิเศษ เช่น การสํารวจออกแบบก่อสร้าง การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การตรวจรับการจ้าง 
เป็นต้น ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลบางจานยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญในการปฏิบัติงาน จึงส่งผลให้การดําเนินโครงการ
เป็นไปอย่างล่าช้า 
      3) การนําโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาฯสู่การจัดทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ยังไม่ครอบคลุมทุก
ยุทธศาสตร์ สังเกตได้จากผลการดําเนินงาน 
      4) การดําเนินโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่จะดําเนินการช่วงไตรมาสสุดท้าย ทําให้อัตราส่วนในการดําเนินผลงานมีค่า
น้อยมาก 
   ข้อเสนอแนะ 
   1) ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรให้เพียงพอและทันต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลง โดย
การสํารวจสภาพปัญหาการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลไผ่ล้อม พบว่า เกิดจากการขาดแคลนบุคลากร กล่าวคือ ไม่มี
หัวหน้าส่วนการคลังและหัวหน้าส่วนโยธา นอกจากนี้บุคลากรยังขาดความรู้ ความชํานาญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ควรนําข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากําหนดเป็นการพัฒนาบุคลากรเป็นการเฉพาะ ควรอบรมให้ความรู้เก่ียวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง เป็นต้น 
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   2) ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินโครงการ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวมในท้องถิ่นเป็นลําดับแรก และควรมีการ
กําหนดมาตรการในการควบคุมรายจ่ายประจําให้เป็นไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า โดยนําข้อมูลสถิติรายจ่ายในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน มาใช้ประกอบการพิจารณาควบคุมรายจ่ายให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบัติงานของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

4. ข้อจํากัดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลมีอย่างจํากัด 
  2. การให้ข้อมูลแบบสํารวจที่คลาดเคล่ือนส่งผลให้การประมวลผลมีความคลาดเคล่ือนไป 
  3. ผู้กรอกแบบสอบถามไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถาม  

   4. โครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจานวนมาก โดยไม่คํานึงถึงศักยภาพและรายได้ของท้องถิ่น
และเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การบริหารส่วนตําบลบางจานจงึไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง  

  5. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงานประจําปีที่วางไว้และด้วยข้อจํากัดของงบประมาณ ทําให้ไม่
สามารถนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความสําเร็จของโครงการจึงเกิดข้ึนน้อย  

6. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจํานวนจํากัดและล่าช้าทําให้เป็นข้อจํากัดในการดําเนินกิจกรรม การพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  
   7. ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่างๆบุคลากร งบประมาณ ฯลฯ 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ปัญหา 
  1. การเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนดําเนินงาน 
  2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาสามปีมีมากกว่างบประมาณท่ีได้รับ ทําให้การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมต่างๆทําได้น้อยมากเม่ือเทียบกับกับความต้องการของประชาชนตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
  3. การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสอดคล้องกัน 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรดําเนินโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า 
2. โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีควรมีความสัมพันธ์กันกับงบประมาณ 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่โครงการ/กิจกรรมควรมีความระเอียดรอบคอบในการคํานวณงบประมาณในการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเองเนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันส่งผลใน
การวางแผนและการบริหารงบประมาณต่างๆ 

4. สํานัก/กองต่างๆ ต้องเร่งดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนที่วางไว้เพ่ือการจัดสรรงบประมาณในการ
เบิกจ่าย เพ่ือลดปัญหาการเบิกจ่ายหรือการเร่งดําเนินการในช่วงไตรมาสท้ายและสามารถดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆพร้อมทั้ง
เบิกจ่ายงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในส้ินปีงบประมาณ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1. การประชาชนสัมพันธ์เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ค่อยทั่วถึง 
 2. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆขอให้คํานึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับด้วย 
 3. ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาด้านต่างๆให้ครบทุกชุมชน 
 4. ควรพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การลักขโมยและแหล่งมั่วสุมส่ิงเสพติดในชุมชน 
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