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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ตามแผนพฒันาท้องถิน่ 

……………………………….. 
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา   การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตารางเปรียบเทยีบรายรับ – รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2555 - 2558 
ประเภทรายรับ     

รายการ 
( หมวด ) 

ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 

ภาษีอากร 13,113,257.92 275,015.44 276,574.67 291,992.04 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต 178,797.00 167,840.00 164,705.00 211,415.34 

รายไดจ้ากทรัพยสิ์น 133,955.62 154,925.07 172,176.86 164,984.72 

รายไดส้าธารณูปโภคและการพาณิชย ์ -  -   - 

รายไดเ้บด็เตล็ด 218,240.00 83,045.00 70,880.00 292,215.00 

รายไดจ้ากทุน - - - - 

ภาษีจดัสรร - 16,831,113.37 14,817,750.11 15,911,927.39 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,446,349.00 8,623,794.00 9,470,183.00 8,999,910.00 

รวม 22,090,599.54 26,135,732.88 24,972,269.64 25,872,444.49 

ประเภทรายจ่าย     

รายการ 
( หมวด ) 

ปีงบประมาณ 

2555 2556 2557 2558 

งบกลาง-ส ารองจ่าย 1,040,705.00 694,438.00 678798.00 950,874.00 
เงินเดือนและค่าจา้งประจ า 3,038,842.00 3,489,522.00 7,397,184.00 8,095,586.00 

ค่าจา้งชัว่คราว 1,380,663.00 1,283,382.00 1,358,240.00 2,035,360.00 

ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 8,890,887.95 7,534,251.96 4,299,312.38 6,105,964.67 

ค่าสาธารณูปโภค 199,177.64 251,264.24 266,142.19 297,899.95 

เงนิอุดหนุน 1,815,126.92 1,798,205.33 2,601,149.47 2,184,356.71 
ค่าครุภณัฑท่ี์ดินและส่ิงก่อสร้าง 1,075,972.00 969,370.00 1,333,600.00 2,826,023.00 

รายจ่ายอ่ืน 721,012.00 796,669.00 2,339,651.00 1,167,111.00 

รวม 18,162,386.51 16,817,102.53 20,763,551.04 23,663,175.33 
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 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                                           ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ   2558 

ตารางจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี ( พ.ศ. 2558 - 2561 ) 

ยุทธศาสตร์ 

ปีที่  1 (2558) ปีที่  2  (2559) ปีที่  3  (2560) รวม ร้อยละ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ โครงการ 
งบ 
ประ 
มาณ 

1. ดา้นโครงสร้าง 
พื้นฐาน 187 176,907,000 138 149,439,480 94 147,436,800 419 473,783,280 56.09 84.15 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 26 4,790,000 21 3,530,000 8 770,000 55 9,090,000 7.36 1.61 

3. ดา้นสังคม 
ครอบครัวอยู่ด ี
มีสุข 

26 3,025,000 14 1,650,000 2 120,000 42 4,795,000 5.62 0.85 

4. ดา้นการศึกษา 
ศาสนาและ
วฒันธรรม 

52 5,309,000 23 4,102,000 12 2,270,000 87 11,681,000 11.65 2.08 

5. ดา้นสวสัดิการ
สังคม 

14 12,322,000 9 11,962,000 7 11,712,000 30 35,996,000 4.02 6.39 

6.ดา้นสาธารณสุข 18 1,105,000 13 998,000 10 828,000 41 2,931,000 5.49 0.52 

7. ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

12 3,580,000 10 1,580,000 5 670,000 27 5,830,000 3.61 1.04 

8. ดา้นการบริหาร
จดัการ 23 14,312,000 16 4,222,000 7 402,000 46 18,936,000 6.16 3.36 

รวม 358 221,350,000 244 177,483,480 145 164,208,800 747 563,042,280 100 100 

 

ตารางผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2558 
 

ยุทธศาสตร์ 
 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

 
 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยงัไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

(จ่ายขาดเงินสะสม, 
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ,อื่นๆ) 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

27 60 - - - - - - 18 40 45 100 

2. ดา้นเศรษฐกิจ 3 100 - - - - - - - 100 3 100 

3. ดา้นสังคม
ครอบครัวอยูดี่มีสุข 

11 84.61 - - - - - - 2 15.39 13 100 



24 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

 
 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ในระหวา่ง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยงัไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

(จ่ายขาดเงินสะสม, 
เงินอุดหนุน 

เฉพาะกิจ,อื่นๆ) 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

4. ดา้นการศึกษาฯ 23 88.47 - - - - - - 3 11.53 26 100 

5. ดา้นสวสัดิการ
สังคม 

3 60 - - - - - - 2 40 5 100 

6.ดา้นสาธารณสุข 18 100 - - - - - - - 100 18 100 

7. ดา้นทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

5 100 - - - - - - - 100 5 100 

8. ดา้นการบริหาร
จดัการ 

14 93.33 - - - - - - 1 100 15 100 

รวม 104 80 - - - - - - 26 20 130 100 
 
 
 

ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2558 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน      1,364,357.71 49.42 1,396,500 50.58 2,760,857.71 100 

2. ดา้นเศรษฐกิจ           54,246.44 100  - - 54,246.44 100 

3. ดา้นสงัคม ครอบครัว
อยูดี่มีสุข 

        278,863 100  - - 278,863 100 

4. ดา้นการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

     4,369,065 100  - - 4,369,065 100 

5. ดา้นสวสัดิการสงัคม         208,820 100  - - 208,820 100 

6.ดา้นสาธารณสุข         754,493 100  - - 754,493 100 

7. ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

          59,620 100  - - 59,620 100 

8. ดา้นการบริหารจดัการ      2,209,682.73 100  - - 2,209,682.73 100 

รวม      9,299,147.88 86.94 1,396,500 13.06 10,695,647.88 100 
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ตารางผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2558 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแลว้ 

อยูใ่น
ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ไดรั้บ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

แลว้ 
1. ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก ม.3,11 √ - - 711,000 707,000 

2. ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็บา้นทุ่งสว่าง ม.9 
(สถ.ศพด.1) 

√ - - 1,524,000 1,520,000 

3. ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลทติ์ก ม.6 √ - - 570,000 568,480 

4. จดัซ้ือวสัดุซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยัผูสู้งอาย ุ,พิการ √ - - 20,000 20,000 

5. ก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ ม.5 - √ - 2,771,000 2,631,230 

6. โครงการพฒันาเยาวชน (ป้ันฝันให้วยัโจ๋) √ - - 150,000 150,000 

รวม    5,746,000 5,596,710 

 
 

                     ตารางโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ก าหนดวัตถุประสงค์ ประจ าปี 2558 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแลว้ 

อยูใ่น
ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ
ที่ไดรั้บ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

แลว้ 
1. ฝึกอบรมฟ้ืนฟูผูติ้ดยาเสพติด √ - - 52,500 52,500 

2. ฝึกอบรมอาชีพผูผ้า่นการบ าบดัฟ้ืนฟู 
ผูต้ิดยาเสพติด 

√ - - 12,500 12,500 

3. จดัซ้ือส่ิงของ เคร่ืองใชต่้าง ๆ เช่น กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ดินสอ ฯลฯ อุปกรณ์ส่ือการเรียน       
การสอน เคร่ืองดนตรี และอ่ืน ๆ 

√ - - 134,300 134,300 

4. จ่ายเบี้ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ √ - - 9,963,300 9,472,700 

5. จ่ายเบี้ยยงัชีพคนพกิาร √ - - 1,649,600 1,639,900 

6. สนบัสนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสารการจดัซ้ือ
หรือจา้งของ อบต. ระดบัอ าเภอและศูนย์
ประสานงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

√ - - 400,000 399,802 

รวม    12,212,200 11,711,702 
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ตารางโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป ตามยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ ประจ าปี 2558 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแลว้ 

อยูใ่น
ระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรั้บ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
ไปแลว้ 

1. ก่อสร้างร้ัว ศพด.บา้นโนนทอง ม.3 √ - - 
1,060,233 

545,000 

2. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.13 √ - - 177,500 

3. ซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.8 √ - - 177,000 

รวม       1,060,233 899,500 
 

 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ก า รส รุปผล ก า รส า ร ว จค ว า มพึ ง พอ ใ จขอ งป ระ ช า ชน ต่ อผล ก า ร ด า เ นิ น ง าน                             

ตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปีงบประมาณ  2558  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก              
โดยมุ่งส ารวจระดับการได้รับบริการความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของ     
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก โครงการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมครอบครัวอยู่ดีมีสุข ด้านการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              
ด้ า นสวัส ดิ ก า รสั ง ค ม   ด้ า นส าธ า รณ สุ ข  ด้ า นท รัพ ยา ก รธ ร รมช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ วดล้อ ม                               
ดา้นการบริหารจดัการ มีดงัน้ี 

การประเมินความพึงพอใจ 
    ผลส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก           
ในภาพรวม ประจ าปี 2558  จากการศึกษาส ารวจความพงึพอใจของประชาชนเป็นรายขอ้จากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล    จ  านวน  380  คน  จากค าถาม  9  ขอ้  คือ  

ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 
โครงการ / กิจกรรม 

118 31.05 261 68.68 1 0.26 

2)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของ 
โครงการ / กิจกรรม 

116 30.53 260 68.42 4 1.05 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
ในโครงการ / กิจกรรม 

108  28.42 267 70.26 5 1.32 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

131  34.47 247 65.00 2 0.53 
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ความพึงพอใจ 
ระดบัความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม 

123 32.37 247 65.00 10 2.63 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 115 30.26 261 68.68 4 1.05 
7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่ 
การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

117 30.79 256 67.37 7 1.84 

8)  การแกไ้ขปัญหา และการตอบสนอง 
ความตอ้งการของประชาชน 

116 30.35 256 67.37 8 2.11 

9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนิน 
โครงการ / กิจกรรม 

137 36.05 240 63.16 3 0.79 

รวม 1,081 31.61 2,295 67.11 44 1.29 
   

แผนภูมิผลส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
ในภาพรวม ประจ าปี 2558 
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ผลความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกในแต่ละ
ยทุธศาสตร์ประจ าปี 2558  จากการศึกษาส ารวจความพงึพอใจของประชาชน เป็นรายขอ้จากกลุ่มผูใ้ห้
ขอ้มูล จ  านวน 380 คน จากค าถาม  8  ขอ้    ยทุธศาสตร์การพฒันา ทั้ง  8  ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 1.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
 2.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
 3.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม ครอบครัวอยูดี่มีสุข 
 4.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 5.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสวสัดิการสงัคม 
 6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสุข 
 7.   ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  8.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหารจดัการ 

 

ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้ากนอกในแต่ละยุทธศาสตร์  คดิเป็นค่าเฉลี่ย 

ความพงึพอใจ 

คะแนนความพงึพอใจ (เตม็ 10 คะแนน)  ค่าเฉลี่ย 

ยุทธศาสตร์การพฒันาที่  

1 2 3 4 5 6 7 8 รวม 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ / กิจกรรม 

8.71 9.21 9.86 7.80 8.93 8.66 8.73 8.44 8.64 

2)  มีการประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้
ขอ้มูลของโครงการ / กิจกรรม 

8.49 9.14 9.24 7.88 8.93 8.83 8.54 8.39 8.52 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง 
ความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 

8.54 8.79 9.86 7.95 9.14 8.87 8.38 8.61 8.64 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ / กิจกรรมต่อประชาชนให้ทราบ 

8.18 8.79 9.29 7.91 8.93 8.87 8.54 8.48 8.45 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

8.39 8.57 9.83 7.70 8.86 8.83 8.46 8.43 8.51 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลา 
ท่ีก าหนด 

8.64 8.57 9.88 7.54 8.64 9.09 8.50 8.69 8.61 

7)  ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่
การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

8.46 8.71 9.33 7.93 8.93 9.38 8.69 8.83 8.66 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาก 
การด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

8.72 9.07 9.86 8.00 9.00 9.02 8.81 8.67 8.76 

รวม 8.52 8.86 9.64 7.84 8.92 8.94 8.58 8.57 8.60 
ระดบัความพึงพอใจรวม พอใจ

มาก 
พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 

พอใจ
มาก 
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           แผนภูมิผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้ากนอกในแต่ละยุทธศาสตร์  คดิเป็นค่าเฉลี่ย 

 
 
สรุปผลรวมความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอกในแต่ละยทุธศาสตร์ 

รายการ 
ค่าเฉลี่ย 



X  

ค่าร้อยละของ
คะแนน 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ 8.52  85.16 พอใจมาก 
2. มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ 8.86 88.57 พอใจมาก 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ 9.64 96.43 พอใจมาก 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ กิจกรรม 
ต่อประชาชนใหท้ราบ 

7.84 78.38 พอใจมาก 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ 8.92 89.20 พอใจมาก 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด 8.94 89.44 พอใจมาก 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 

8.58 85.82 พอใจมาก 

8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ 8.57 85.67 พอใจมาก 
ภาพรวม 8.60 86.01 พอใจมาก 
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แผนภูมิสรุปผลรวมความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก 
ในแต่ละยุทธศาสตร์ เปรียบเทียบปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และ ปี 2558    

   

 
 
2.  ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคญั และผลกระทบ 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  และศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร                     
ส่วนต าบลบา้นกอก โดยใชเ้ทคนิค SWOT Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค ทั้งภายในและภายนอก สรุปสถานการณ์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกอก 
ไดด้งัน้ี 

 
 
 



31 
 

ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. พ้ืนท่ีต าบลบา้นกอกเป็นจุดเช่ือมโยงเส้นทาง
ภายในจงัหวดัและต่างจงัหวดั มีการคมนาคมท่ี
สะดวกโดยทางรถยนต ์รถโดยสารประจ าทาง และ
สามารถเดินทางโดยรถไฟ 
2. มีเส้นทางการคมนาคม โดยพ้ืนท่ีของ              
ต าบลบา้นกอกอยูใ่กลส้ถานีรถไฟ จตัุรัส และ 
มีเส้นทางรถไฟผา่นพ้ืนท่ีต าบลบา้นกอก  
ท าให้สะดวกและใชเ้วลานอ้ยในการขนส่งและ
คมนาคมไดต้ลอดปี 

ด้านศึกษา และสังคม 
1. ประชาชนนิยมส่งบุตรหลานไปศึกษาเล่าเรียนใน
โรงเรียนต่างต าบล /จงัหวดัหรือนอกเขตพ้ืนท่ี 
2. เยาวชนขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการประพฤติตน
ในสงัคมและในชุมชน 
ด้านเศรษฐกิจ 
1. ประชาชนบางส่วนมีรายไดต้ ่าและมีคุณภาพชีวิตต ่ากว่า
เกณฑม์าตรฐาน 
2. สินคา้ของกลุ่มอาชีพยงัไม่มีคุณภาพและช่ือเสียง 
ท่ีโดดเด่นและแตกต่างจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
3. ขาดทกัษะในการบริหารจดัการธุรกิจการพฒันา
ผลิตภณัฑแ์ละการตลาดสินคา้ OTOP  และ SME 
4. การบริหารจดัการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
ดา้นการเกษตร ยงัไม่ครบวงจรและขาดประสิทธิภาพ 
5. ขาดแหล่งท่องเท่ียวท่ีดึงดูดซ่ึงต าบลบา้นกอก เป็นพ้ืนท่ี
ทางผา่นในการเดินทางเขา้สู่จงัหวดัหรือต่างจงัหวดั 
6. ขาดตลาดรองรับสินคา้ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบล 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ขาดการบริหารจดัการใชน้ ้าอยา่งเป็นระบบ 
2. ขาดการจดัท าผงัเมืองรวม 
3. มีขอ้จ ากดัดา้นภูมิศาสตร์ท่ีไม่อ านวยในการจดัตั้งเพ่ือท า
โครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน 

 ด้านส่ิงแวดล้อม 
1. ขาดการจดัเก็บและก าจดัขยะมูลฝอยรวมอยา่งเป็นระบบ 
2.  ประชาชนยงัไม่ให้ความส าคญัในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 ด้านการเมืองการบริหาร 
1. ระบบการกระจายข่าวสารในพ้ืนท่ียงัไม่มีประสิทธิภาพ
และทัว่ถึง 
2. บุคลากรในองคก์รขาดความรู้ ความช านาญใน 
การปฏิบติังาน 
3. มีงบประมาณในการพฒันาต าบลจ านวนนอ้ย 
4. ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการพฒันาต าบล 
มีนอ้ยและประชาชนไม่ให้ความส าคญัเท่าท่ีควร 
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ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค(Threat) 

1. นโยบายของรัฐบาล สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนและการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. การปฏิรูประบบราชการและนโยบายการพฒันาจงัหวดัแบบ
บูรณาการ เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการพฒันาและ
แกไ้ขปัญหาของจงัหวดั 
3. นโยบายการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน เพ่ิมโอกาสในการพฒันาท่ี
สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ท าให้
ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมไดดี้ยิ่งข้ึน 
4. นโยบายของรัฐบาลเอ้ือต่อการพฒันา OTOP และ SME นโยบาย
รัฐบาลสนบัสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
5.  นโยบายการปราบปรามยาเสพติดและผูมี้อิทธิพลอยา่งจริงจงั 
6.  พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 ท าให้ทอ้งถ่ินมีบทบาทในการ
พฒันาเพ่ิมข้ึน 
9. นโยบายพัฒนาผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้                       
มีประสิทธิภาพและย ัง่ยืนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

1. กฎระเบียบบางประการไม่เอ้ือต่อการ
ประกอบอาชีพทอ้งถ่ินบางประเภท  
2. การประกอบอาชีพท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนัหรือประเภทเดียวกนั ส่งผลกระทบท า
ให้เกิดการแข่งขนัในตลาดสูงข้ึน และราคา
ผลผลิตต ่าลง 
3. ผลกระทบจากการขดัแยง้ทางการเมือง
ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจท่ีไม่มีความมัน่คง 
4. กระแสวฒันธรรมตะวนัตกท าให้เกิด
ปัญหาวยัรุ่น 
5. ผลกระทบของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารหรือ ICT  โดย
ใชเ้ทคโนโลยีผิดประเภทท าให้เกิดปัญหา
ดา้นสงัคมในชุมชนมากข้ึน 

 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559 
  การพฒันาตามแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอกที่ผ่านมามีการจัดสรร         
งบประมาณเน้นหนักไปที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นการเน้นการพัฒนาเชิงเ ด่ียว                   
ขาดการบูรณาการกบัการพฒันาดา้นต่าง ๆ การใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนมีน้อย          
ส่งผลใหไ้ม่สามารถสร้างชุมชนเขม้แขง็ที่ย ัง่ยนืได ้
  ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอก จึงได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานพฒันาที่      
ผ่านมาและไดป้รับเปล่ียนนโยบายไปสู่แนวทางการสร้างชุมชนเขม้แข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได ้   
ด้วยทุนด้านต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารการพฒันาและ             
การก าหนดนโยบายเพือ่การพฒันาทุกดา้น พร้อมกบัการบูรณาการการพฒันาร่วมกบัหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป้าหมายในการสร้างชุมชนเขม้แข็งและการมีคุณภาพชีวิตที่ย ัง่ยืนของ
ประชาชน 

 


