
๖ 

 

สวนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

๒.๑ การสรปุสถานการณพฒันา 

  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบาง

จาน ประจําป พ.ศ. ๒๕๕9 เพื่อกําหนดกรอบกิจกรรมการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหาและสนองตอบความตองการ

ของหมูบาน ตําบล และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน โดยคัดเลือกกิจกรรมตามแผนพัฒนาเพื่อจัดทําขอบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕60 ตามงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด จึงสรุปผลการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนตําบลบางจาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา ไดดังน้ี 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

- ดําเนินการพัฒนาดานงานคมนาคมและการขนสง กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษา สะพาน ทางเทา 

ทอระบายนํ้า พัฒนาระบบจราจร ดังน้ี 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานตาใจ หมูที่ 3 งบประมาณ 381,400 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบาน หมูที่ 5 งบประมาณ 271,000 บาท 

โครงการกอสรางเสริมผิวจราจรลูกรัง สายบานลุงเช้ือ หมูที่ 6 งบประมาณ 210,000 บาท 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานดอนหัวหย่ิน หมูที่ 9 งบประมาณ 297,000 บาท 

- ดําเนินการพัฒนาดานสาธารณูปโภค พัฒนาระบบไฟฟา ประปา แหลงนํ้า คูคลอง และระบบ

ชลประทาน ดังน้ี 

โครงการกอสรางดาดคลองคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตนยาง หลังโรงสี หมูที่ 1 งบประมาณ 756,300 

บาท 

- ประสานของบสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ในกิจการที่เกินความสามารถของ อบต. 

               - ขุดลอกคลองสงนํ้า คลองระบายนํ้า เพื่อใชประโยชนดานการเกษตร พัฒนาแหลงนํ้าธรรมชาติ 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 งานดานสวัสดิการสังคม จัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

  โครงการจายเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูพิการ งบประมาณ 50,000 บาท 

  โครงการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูสูงอายุ งบประมาณ 100,000 บาท 

  โครงการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพแกผูปวยเอดส งบประมาณ 48,๐๐๐ บาท 

  โครงการปองกันและแกไขปญหาการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรและการต้ังครรภในวัยรุน 

งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุตําบลบางจาน งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 



๗ 

 
  โครงการสงเสริมฟนฟูกิจกรรมนันทนาการแกผูสูงอายุในตําบลบางจาน งบประมาณ 3๐,๐๐๐ 

บาท  

  โครงการสงเสริมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการสายใยรักแหงครอบครัวตําบลนมแม งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการอบรมใหความรูปองกันโรคเอดส งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการอบรมใหความรูเรื่องชวยเหลือคุมครองเด็กและสตรีที่ถูกกระทําในครอบครัว งบประมาณ 

3๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานการศึกษา สถาบันการศึกษาในตําบลบางจาน ประกอบดวย โรงเรียนบางจานวิทยา โรงเรียนวัด

โพธ์ิทัยมณี และมีศูนยเด็กเล็ก คือ โดยการสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาไดอยางทั่วถึง เทาเทียมและมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาครูผูสอนและบุคลากรทางการศึกษา โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

  คาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดกิจกรรมสําหรับเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กปฐมวัย งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการสงเสริมแหลงการเรียนรูนอกสถานที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ ๑45,6๐๐ บาท 

  วัสดุการศึกษา งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  คาอาหารเสริม (นม) งบประมาณ ๒1๔,24๐ บาท 

  อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.(วัดโพธ์ิทัยมณี)  

งบประมาณ ๓0๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการเขาคายคณิตศาสตร งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท 

  อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาตางประเทศแกนักเรียนในตําบลบางจาน งบประมาณ  15

๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการเขาคายคุณธรรม จริยธรรม (โรงเรียนในตําบลบางจาน) งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการสวนสมุนไพร (โรงเรียนในตําบลบางจาน) งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานการสาธารณสุข โดยการสนับสนุน ปองกัน บําบัดและรักษาโรค ใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัย

และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

  โครงการตําบลนมแม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอโรคไขเลือดออก งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอจากโรคพิษสุนัขบา งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข

มูลฐานหมูบาน (อสม.) งบประมาณ ๑๓๕,๐๐๐ บาท 

  โครงการอุดหนุนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบางจาน งบประมาณ        

๑00,๐๐๐ บาท 



๘ 

 
  โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานตําบล (จปฐ.) งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ  

                      สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการทุกระดับ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

   โครงการจัดการแขงขันกีฬาตําบลบางจาน งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

   จัดซื้อวัสดุกีฬา งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

ดําเนินการดานการรักษาความสงบเรียบรอยและงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนสวนรวม ปองกันเฝาระวังและเตรียมความพรอมในกรณีฉุกเฉิน หรือสาธารณภัยตางๆ โดย

การสนับสนุนพรอมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

 โครงการออกตรวจรักษาการหมูบานหรือต้ังจุดตรวจของ อปพร. เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการฝกซอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) งบประมาณ 

๒๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการฝกอบรมหรือฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 

  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวงเทศกาลสําคัญ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณ 3๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานแกไขปองกันปญหายาเสพติด 

  โครงการครอบครัวสัมพันธหางไกลยาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการครอบครัวสัมพันธหางไกลยาเสพติด งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

  อุดหนุนศูนยปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี  

                   - โครงการวันตอตานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕9 งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท 

   - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณ 29,๐๐๐ บาท 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียงและการ

ทองเท่ียว  

             ไดมีการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนรวมตัวกันรวมกันพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เพื่อใหประชาชนมี

รายไดเพิ่มข้ึน พัฒนาและฝกทักษะ รวมทั้งสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทาง

องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดมีการสงเสริมอาชีพและกิจกรรม ดังน้ี 

 งานดานสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

  โครงการฝกอบรมสงเสริมการเรียนรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานการทองเที่ยว 



๙ 

 
  โครงการจัดทําปายถนน/ซอย/หมูบาน/ปายประชาสัมพันธฯ ภายในตําบลบางจาน งบประมาณ 

304,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดการแขงขันเรือมาด งบประมาณ 8๐,๐๐๐ บาท 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ไดดําเนินการรวมกับประชาชนและสถานศึกษาในทองถ่ิน จัดกิจกรรม

รณรงครักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง รวมทั้งสงเสริมและสรางจิตสํานึกความ

ตระหนักใหแกประชาชนโดยทั่วไปในทองถ่ินตลอดจนองคกรตางๆในชุมชนไดรวมกันรักษาสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมมือกันทําความสะอาดถนน ลําคลองสาธารณะในตําบลในโอกาสวันสําคัญตางๆ โดยการ

ประชาสัมพันธ ซึ่งถือวาไดรับผลลัพธ์ิเปนที่นาพึงพอใจ  

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟู สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมทางศาสนา เพื่อ

ดํารงไวซึ่งประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน สนับสนุนใหประชาชนในเขตตําบลไดมีความรู  และความเขาใจในจารีต

ประเพณีอันดีงาม โดยจัดกิจกรรม ดังน้ี 

  โครงการจัดกิจกรรมสงเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมฯ งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ งบประมาณ 4๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ งบประมาณ 5๐,๐๐๐ บาท 

  อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชรครั้งที่ 30 ประจําป ๒๕๕9 งบประมาณ 15,๐๐๐ 

บาท 

๗. ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน  

งานดานการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกร การมีสวนรวมของประชาชน  

  ใหความรูทางดานการเมืองการปกครอง และการมีสวนรวมตามหลักการจัดการบานเมืองที่ดีแก

ประชาชนทุกภาคสวน  ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ โดยมุงเนนใหประชาชน

เขามามีสวนรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เผยแพรความรูความเขาใจทางดานการเมือง การบริหาร 

สิทธิหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ การบริหารจัดการที่มุงไปสูผลประโยชนสูงสุดของประชาชนที่แทจริง โดยการจัด

โครงการและกิจกรรม ดังน้ี 

  คาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบตางๆที่มิใชเพื่อการจัดหาหรือ

ปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางฯ งบประมาณ 2๐,๐๐๐ บาท 

  คาใชจายในการเลือกต้ัง งบประมาณ 20๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูลขาวสาร การจัดซื้อจัดจาง องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

อําเภอเมืองเพชรบุรี งบประมาณ 11,๐๐๐ บาท 



๑๐ 

 
 งานดานการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนและการปองกันการทุจริต 

โครงการประชุมประชาคมหมูบานและตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ 

บาท 

 งานดานการปรับปรุงและพัฒนารายได 

  โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธการเสียภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได 

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน งบประมาณ 2๐๐,๐๐๐ บาท 

  โครงการใหบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในองคกร  

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยการจัด            

          โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ งบประมาณ 

๓๐๐,๐๐๐ บาท 

 งานดานการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนาจัดหาเครื่องมือเครื่องใชและสถานที่ปฏิบัติงาน 

  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ งบประมาณ 65๐,๐๐๐ บาท 

  คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสิน งบประมาณ 41๐,๐๐๐ บาท 

  คาครุภัณฑ งบประมาณ 225,๐๐๐ บาท 

  คาวัสดุ งบประมาณ 1,155,๐๐๐ บาท 

  คาบํารุงรักษาและและปรับปรุงครุภัณฑ 200,๐๐๐ บาท 

  คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆของ อบต. 300,๐๐๐ บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

              การวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน 



๑๑ 

 
จุดแข็ง จุดออน 

๑.ระบบการบริหาร 

    –  มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลอง

กับภารกจิ 

    –  การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินงาน     

    –  การบรหิารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 

    –  มีการแบงงาน/มอบหมายหนาทีร่ับผิดชอบ 

 

 

 

๒.ระบบขอมูล 

    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 

๑.ระบบการบริหาร 

    – กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข

ตลอดเวลา  ทําใหศึกษาไมทัน ขาดความชัดเจนในการ

ดําเนินงาน 

    – พื้นที่รับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนาได

ทั่วถึง 

    - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย มีผลทําใหผลงาน

ไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

    - ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

๒.ระบบขอมูล 

    –  ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 

จุดแข็ง จุดออน 

๓.อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

    –  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาที ่

    –  มีการกําหนดแผนอัตรากําลงัตามโครงสราง 

๔.การเงิน/งบประมาณ 

    –  การบรหิารงบประมาณเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ     

๕.ศักยภาพของชุมชน 

    –  มีกลุมตางๆ ในหมูบาน เชน กลุมสงเสริมอาชีพ 

๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    –  มีแหลงนํ้าธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตร 

  -  มีทรัพยากรธรรมชาติทีเ่อื้อตอการพฒันา ทําใหมี

รายไดเพิ่มข้ึน 

๓.อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจาง) 

    –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 

    –  บุคลากรไดรบัมอบหมายงานมากเกินไป 

 

๔.การเงิน/งบประมาณ 

     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพฒันา 

   

๕.ศักยภาพของชุมชน 

     –  สถานที่และอาคารทีท่ําการคับแคบไมเพียงพอ 

๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต 



๑๒ 

 
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ทีส่นับสนุนสงเสรมิดานการเกษตร การทองเที่ยว สอดคลองกับยุทธศาสตร

ตําบล 

-  การสรางความเขมแข็งใหกบัระบบเศรษฐกจิฐานราก ตามนโยบายของรัฐบาล 

-  การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 

     - พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลบางจาน เอื้อตอการพัฒนา 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

–  กฎหมายระเบียบ ขอบงัคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

–  ภารกิจหนาที่เพิ่มมากข้ึน แตบุคลากรมีนอยและยังขาดความรูดานในการปฏิบัติหนาทีง่านที่ไดรบัถาย

โอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 



๑๓ 

 

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวนโครงการ 

ท่ีดําเนินการ 
คิดเปนรอยละ หมายเหตุ 

๑ ยุทธศาสตร ก ารพัฒนาด าน

โครงสรางพื้นฐาน 
10 4 40.00  

๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต 
27 20 74.07 

 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

จัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย 
8 8 ๑๐๐ 

 

๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

วางแผน การสงเสริมการลงทุน 

พ า ณิ ช ย ก ร ร ม  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียงและการทองเที่ยว 

3 1 33.33 

 

๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการและการอนุรักษ

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

1 1 ๑๐๐ 

 

๖ ยุทธศาสตร ก ารพัฒนาด าน

ศิ ล ป ะ  วั ฒ น ธ ร ร ม  จ า รี ต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๑6 ๑5 93.75 

 

๗ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ก า ร พั ฒ น า

กระบวนการบริหารจัดการที่ดี

ในองคกรและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๑8 ๑2 ๖6.66 

 

รวม 83 61 73.49  

 

๒.๓ การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพ 



๑๔ 

 
องคการบริหารสวนตําบลบางจาน ดําเนินการจัดโครงการเพื่อแกไขปญหาความตองการของประชาชนใน

พื้นที่ในทุกๆดาน ซึ่งสวนใหญจะเปนความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน โดยจัดโครงการประชุมประชาคมหมูบาน

และตําบลเพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามปข้ึน เพื่อเปนชองทางใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นผานการประชาคม

หมูบานและตําบล เพื่อการมีสวนรวมตามหลักการจัดการบานเมืองที่ดีแกประชาชนทุกภาคสวน ดังน้ันประชาชนจะ

ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินใหมีความเจริญ พรอมทั้งรวมในการคิด ตัดสินใจวางแผนพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง  

นอกจากน้ีทางองคการบริหารสวนตําบลบางจาน ยังไดเผยแพรความรูความเขาใจใหกับประชาชน ในดาน

การเมือง การบริหารจัดการงบประมาณตางๆ ซึ่งทําใหประชาชนไดทราบถึงสิทธิหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ในการรวม

บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง นํามาซึ่งการตอบสนองความตองการไดตรงจุด สงผลใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกประชาชนที่แทจริง 

  

 


