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สวนที ่ 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 

 
 องคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตา  ไดดําเนินการตามแผนงาน/โครงการตาง  ๆ ในปท่ีผานมา  

(ปงบประมาณ  พ.ศ.2555)  โดยสรปุผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
 

3.1  การสรุปสถานการณการพัฒนา  (การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาสและอุปสรรค) 
 

 

จดุแข็ง 
(Strenght) 

จดุออน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ขอจาํกดั/อุปสรรค 
(Threat) 

1.  การคมนาคมสะดวก / 
สาธารณูปโภค / 
สาธารณูปการท่ัวถึง 

1. ถนนในพ้ืนท่ียังไมได
มาตรฐานเทาท่ีควร เน่ืองจาก
ในฤดูฝนทําใหเกดินํ้าทวมขัง
และทําใหถนนพัง 
2. บางหมูบานมีไฟฟาไม
ท่ัวถึง 
3. ขาดแหลงนํ้าทําการเกษตร 

 1. ขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน 
2.  ขอรบัการสนับสนุน
จากสวนราชการท่ี
เกี่ยวของ 

1. งบประมาณการ
ดําเนินการมีจํานวนจํากดั
และไมเพียงพอตอการ
กอสรางใหท่ัวถึงได 
2.  จํานวนประชากรเพ่ิม
มากข้ึน 
 

2.  แหลงนํ้าอุดมสมบูรณ 1.  ขาดการดูแล  บํารงุรกัษา
และอนุรกัษแหลงนํ้า 
2.  ขาดการบรหิารจัดการใน
การเกบ็กกันํ้าในฤดูแลง 

1.  จัดต้ังกลุมผูใชนํ้า  
และสงเสรมิการอนุรกัษ
ตนนํ้า 

1.  ขาดความรูและความ
สนใจ 
2.  ประชาชนไมเห็น
คุณคาของทรพัยากรท่ีมี
อยู 

3.  พ้ืนท่ีการเกษตรมีความ
อุดมสมบูรณ เหมาะสมตอ
การเกษตรกรรม 

1. ราคาผลผลิตตกตํ่า 
2. ไมมีตลาดกลางรองรบั
ผลผลิตทางการเกษตร
เน่ืองจากผลผลิตมากเกนิไป 
3. ประชาชนยังขาดความรู  
ทักษะในอาชีพและมาตรฐาน
ฝมือ 

1. สามารถสงเสรมิใหมี
การสรางงาน สรางอาชีพ
ใหม  ๆใหเกดิข้ึนในตําบล
ได 
2. สนับสนุนเงินทุน 
3. สงเสรมิการแปรรปู 
4.  จัดจ้ังตลาดกลางเพ่ือ
การเกษตร 

1. ตําบลยังขาดวิทยากรท่ี
มีความรูความเขาใจใน
สาขาอาชีพอยางแทจรงิ 
2.  ไมมีงบประมาณ 
3.  นักลงทุนไมกลาเส่ียง
กบัสถานการณความไม
สงบ 

4.  ชุมชนมีความเขมแข็ง 1. ผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบภายในพ้ืนท่ี 
 

1.  มีหนวยงานหลาย
หนวยงานใหการสนับสนุน
ในการจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและรกัษาความสงบ
เรียบรอย  

1. เหตุการณท่ีเกดิข้ึนทาง
รฐับาลไมสามารถแกไขได
อยางจรงิจัง 
2.  ขาดความรวมมือรวม
ใจ 
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๑๗ 
 

 

 
 

จุดแข็ง 
(Strenght) 

จุดออน 
(Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 

ขอจํากดั/อุปสรรค 
(Threat) 

5.  มีสถานศึกษาของรฐั
และเอกชน 

1.  การศึกษาระดับมัธยมมี
นอย 
2.  ประชาชนสวนใหญมี
การศึกษาอยูในระดับตํ่ากวา
เกณฑท่ีรฐับาลต้ังไว 

1. ขอรบัการสนับสนุน
งบประมาณจากสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ิน 
2.  ขยายโอกาสดาน
การศึกษา 

1. งบประมาณการ
ดําเนินการมีจํานวนจํากดั
และไมเพียงพอ 
 

6.  มีสถานบรกิาร
สาธารณสุขเพียงพอ 

1. มีบุคลากรมีไมเพียงพอตอ
ประชากร 
2. ขาดเครื่องมือท่ีทันสมัย 
3. รานอาหารไมถูก
สุขลักษณะ 

1. สงเสรมิขวัญและ
กาํลังใจแกผูปฏิบัติงาน 
2. อบรมใหความรูดาน
สาธารณสุข 
3.  ออกบรกิารหนวย
แพทยเคล่ือนท่ี 

1. ขาดอุปกรณดาน
การแพทย 
2. พ้ืนท่ีในตําบลอยู
หางไกล 

7.  ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีความสมบูรณ 

1. ประชาชนขาดจิตสํานึกใน
การดูแลรกัษา 

1. สงเสรมิปลูกจิตสํานึก  
ในการรกัษา
ทรพัยากรธรรมชาติ 
2.  สงเสรมิใหมีระบบ
กาํจัดขยะ 

1. ประชาชนไมใหความ
รวมมือ 
2.  ไมเห็นเลงความสําคัญ
ของทรพัยากรธรรมชาติ 

 
3.2  การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิปริมาณ 
 

ลําดับ
ท่ี 

แผนงาน/โครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ 
ท่ีดําเนินการแลว
เสรจ็เรียบรอย 

รอยละของ
จํานวนโครงการ

ท่ีดําเนินการ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 83 23 27.71 
2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกจิ 17 5 29.41 
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 79 35 44.30 
4 ยุทธศาสตรการเมือง การปกครอง 29 22 75.86 
5 ยุทธศาสตรการจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
14 2 14.29 

  

ดังน้ัน  จําเปนตองรบีดําเนินการจัดทําโครงการหรอืกจิกรรมตามแผนงานท่ีมีความสําคัญ   
และมีความจําเปนเรงดวนตามความตองของประชาชนในพ้ืนท่ี  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน  สําหรบัโครงการ
ท่ีเปนโครงการใหญท่ีตองใชงบประมาณในการดําเนินงานสูง  และเกนิกาํลังงบประมาณขององคการบริหาร
สวนตําบลบันนังสตาท่ีไดจัดต้ังไว   องคการบรหิารสวนตําบลบันนังสตาจําเปนตองขอรบัสนับสนุนจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอไป 
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๑๘ 
 

 

 
3.3  การประเมนิประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ 

จากผลการดําเนินการในปท่ีผานมา องคการบรหิารสวนตําบลไดต้ังเปาหมายโครงการไว 
หลายโครงการซ่ึงโครงการท่ีดําเนินการไดน้ัน บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไวและสามารถแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดระดับหน่ึง แตมีบางโครงการท่ียังไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากมีขอจํากดั
ดานบุคลากร  งบประมาณ  ดานกฎหมาย การถายโอน  และเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานมีไมเพียงพอ 
การจัดสรรงบประมาณจึงตองพิจารณาจากความจําเปน ความเรงดวนของปญหาท่ีสงผลกระทบตอชุมชน
โดยรวม แตอยางไรกต็าม องคการบริหารสวนตําบลบันนังสตาไดพยายามท่ีจะขจัดปญหา อุปสรรคตางๆ      
ท่ีเกดิข้ึน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว สามารถแกไขความเดือดรอนของ
ประชาชนและพัฒนาทองถ่ินใหเจรญิกาวหนาตอไป   จึงไดดําเนินการพัฒนาตามแนวทาง ดังน้ี 
 
การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน 

1. การคมนาคมเริ่มไดรบัความสะดวกสะดวกสบายมากข้ึน 
2. ใหมีไฟฟาใชทุกครวัเรอืน 
3. การระบายนํ้าบางพ้ืนท่ียังไมมีคลองระบายนํ้า ปรบัปรงุระบบระบายนํ้าใหมีประสิทธิภาพ 
 

การพฒันาสังคม 
1.  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ยังมีปญหาสุขภาพยังตองไดรบัการแกไข 
2.  การสงเสรมิสวัสดิการและนันทนาการ ขาดบุคลากรในการจัดกจิกรรมนันทนาการ 
3.  การปองกนัและแกไขปญหาเสพติด ยังมีการแพรระบาดบางพ้ืนท่ี 
4.  การสงเสรมิความเขมแข็งของชุมชน ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการจัดเวทีประชาคมและ

สัมมนาเพ่ือระดมความคิด 
5.  การปองกนัและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชนยังขาดความรูและการปองกนัและรบัภัยตาง  ๆ
6.  ภาวะการวางงาน ประชาชนในชนบทสวนใหญยังวางงาน และบัณฑิตท่ีจบมาใหมยังไมมีงานทํา 
7. สงเสรมิการศึกษาในเขตองคการบรหิารสวนตําบล เปนศูนยบรกิารดานการศึกษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม นันทนาการ บรกิารแกนักเรยีนและประชาชนท่ีสนใจโดยท่ัวไป 
8. สงเสรมิสนับสนุนการอนุรกัษและฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ิน 
9.  จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะหแกยากจน  คนพิการ  เด็กและผูสูงอายุ 
 

การพฒันาเศรษฐกจิ 
1. การสงเสรมิอาชีพและเพ่ิมรายได ยังไมเพียงพอตอการดารงชีพในบางครวัเรือน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

โดยเพ่ิมรายไดและขยายโอกาส 
2. การสนับสนุนอาชีพกลุมสตร ีและกลุมตาง  ๆท่ีจัดต้ังข้ึน ยังขาดความรูและการพัฒนา 

ของกลุมในดานการตลาด 
3. สงเสรมิดานการประกอบธุรกจิตางๆยังขาดทุนประกอบการ 
4. สงเสรมิการทองเท่ียวของตําบลบันนังสตา 
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๑๙ 
 

 

 
การพฒันาการเมืองการบรหิาร 

๑. การดําเนินงานเกี่ยวกบัการพัฒนาระบบการเมือง การปกครอง การบรกิารสาธารณะ ประชาชน 
ยังขาดการมีสวนรวมทางการเมือง 

๒. การบรกิารเผยแพรขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนและการบรกิาร
ดานตาง  ๆการอานวยความสะดวกตางๆยังไมเพียงพอ 
 
การพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 

1. สนับสนุนและสงเสรมิใหมีระบบกาจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพไมกอใหเกดิมลภาวะเปนพิษ ถูกตอง
ตามหลักวิชาการ 

2. กระตุนใหคนในชุมชนมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบรหิารจัดการ 
3. การสงเสรมิบรรยากาศใหชุมชนนาอยู ดําเนินการปลูกตนไมในเขตองคการบรหิารสวนตําบล 
4. สงเรมิการอนุรกัษและพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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