
   

 
 
 
 
 

สวนที่  ๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
               สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 



   

สวนที่ ๓ 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 
การสรุปสถานการณพัฒนาทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลไรโคก  ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ  การพัฒนา      
โดยใชหลัก ( SWOT  Analysis)  วิเคราะหจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรค  เปนเครื่องมือในการ
วิเคราะหศักยภาพ ดังนี ้

๓.๑ จุดแขง็ 
       จุดแข็ง ( Strength = S) 

๑. บุคลากรมีศักยภาพ มทีัศนคติที่ดแีละมคีวามมุงม่ันในการปฏิบัติงาน 
๒. มีความพรอมในการวางแผนและประสานกับผูนําชุมชน ประชาชน สวนราชการและ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง 
๓. ไดรับความรวมมือจากผูนําชุมชน และประชาชนในทองถิ่นอยางเต็มกําลัง 
๔. นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่มีความจริงใจในการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม    

ในการดําเนินงานขององคกร ทํางานอยางโปรงใส เปดโอกาสใหตรวจสอบ ทําใหเกิดความเขาใจ  
ซึ่งกันและกัน 

๕. มีผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่อยางเพียงพอ 
๖. มีสภาพทางภูมิศาสตรและทรัพยากรของทองถิ่นที่เหมาะสมแกการพัฒนาอาชีพเกษตร 
๗. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่กวางไกลในการบริหารงาน มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน และยอมรับฟง

ความคิดเห็นของบุคลากร ผูนําชุมชนและประชาชน  
 ๓.๒ จุดออน 

จุดออน  (Weak = W) 
๑. บุคลากรมีจํานวนนอยกวาปริมาณงานและภารกิจที่ตองรับผิดชอบ   
๒. ขอจํากัดเกี่ยวกับงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล เงินอุดหนุนจากรัฐ         

ไมแนนอน และไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาความตองการและภารกิจหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ          
ตอประชาชนในพื้นที ่

๓. มีขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมายในการดําเนินภายใตอํานาจหนาที่ของ อบต.ทําใหการ
ดําเนินงานไมสามารถดําเนินการไดอยางเต็มที ่เพื่อใหเปนไปตามความตองการประชาชน 
 ๓.๓ โอกาส 

โอกาส  (Opportunity = O) 
๑. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานโดยหนวยงานที่เกี่ยวของทําการประเมินมุงเนน

การนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาเปนเกณฑในการประเมิน 
๒. การบูรณาการรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นทําใหสามารถดําเนินการแกไข

ปญหาใหกับประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๓. การพัฒนาการจัดเก็บรายไดของทองถิ่น,  การเพิ่มการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล 

จะชวยใหการพัฒนาสําเร็จตามเปาหมาย 
๔. ความสอดคลองกับยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาของจังหวัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ

สนับสนุนตอการพัฒนาในแงของงบประมาณการดําเนินงาน 



   

 
 ๓.๔ อุปสรรค 
  อุปสรรค  (Threat = T) 

๑. ขาดการสนับสนุนเทคโนโลยีในการบริหารจัดการและระบบขอมูลที่ทันสมัย 
๒. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในระดับประเทศทําใหการพัฒนาลาชาและไมบรรลุ

เปาหมาย 
๓. นโยบายของหนวยงานที่รับผิดชอบดานการพัฒนาสาธารณูปโภค  ไดแก การไฟฟาฯ  

การประปา ฯลฯ  ยังไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ทําใหตองใชงบประมาณ
ทองถิ่นเปนจํานวนมากในการพัฒนาระบบสารธารณูปโภค 

๔. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิต        
ของประชาชนในทองถิ่น และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

๕. การออกกฎหมาย ระเบียบยังไมรองรับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทําใหเกิดขอขัดของในการใหบริการประชาชน 

๖. นโยบายประชานิยมทําใหประชาชนรอเพียงการชวยเหลือจากภาครัฐ ความเขมแข็ง
ของชุมชนจึงลดลง 
 

 โดยองคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดดําเนินการพัฒนาตําบลในชวงระยะเวลาที่ผานมา        
โดยดําเนินการดังตอไปนี ้

๑. การดําเนินงานดานเศรษฐกิจ 
-  สนับสนุนงบประมาณใหกลุมอาชีพที่มีอยูเดิม ใหมีเงินทุนหมุนเวียนมากข้ึน เชน 

              กลุมเลี้ยงสัตว กลุมทําตาลโตนด และสงเสริมกลุมอาชีพใหมๆ  
  -  สงเสริมกลุมออมทรัพย และสถาบันการเงินในตําบล 
  -  สงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

๒. การดําเนินงานดานสังคม 
-  การจัดแขงขันกีฬาเยาวชน เพื่อใหเยาวชนใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติด 
-  จัดเวทีประชาคมหมูบาน และประชาคมตําบล 
-  จัดสรรเงินสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหแกผูปวยเอดส และเด็กดอยโอกาส 
-  สงเสริมกิจกรรมชมรมผูสูงอายุ, กิจกรรมวันรักผูสูงอายุ 
-  สงเสริมกิจกรรมของเยาวชน 
-  สงเสริมการเตรียมพรอมสูประชาคม ASEAN 

๓. การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน 
-  ปรับปรุงซอมแซมถนนใหไดมาตรฐาน  
-  ประสานของบสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ในกิจกรรมที่เกินความสามารถของ อบต. 
-  พัฒนาระบบประปา 
-  ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและขยายเขตไฟฟา 
-  พัฒนาระบบชลประทาน  

๔. การดําเนินงานดานแหลงน้ํา 
-  ขุดคลองคูสงน้ําเพื่อใชประโยชนดานการเกษตร 
-  ปรับปรุงคูคลองที่มีอยูเดิมใหใชงานไดดีขึ้น 



   

 
๕. การดําเนินการดานสาธารณสุข 

-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคไขเลือดออก 
-  สงเสริมการเลนกีฬา และจัดแขงขันกีฬาเยาวชน 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจางผูสอนเตนแอโรบิค 
-  สนับสนุนงบประมาณในการรณรงคการปองกันโรคเอดส 
-  สนับสนุนชมรมสรางเสริมสุขภาพ 

๖. การดําเนินงานดานการเมือง การบริหาร 
-  ใหความรูความเขาใจในการบริหารงานของ อบต. แกประชาชนโดยจัดเวทีประชาคม   
    อบต.พบประชาชน, อบต.สัญจร และจัด อบต. เคลื่อนที ่
-  อบรมใหความรูแกพนักงานสวนตําบล และสมาชิก อบต. ในเรื่องการบริหารงานของ อบต. 
-  ใหบริการประชาชนที่มาติดตอ  ไดรับความสะดวกและรวดเร็ว 
-  จัดหาพื้นที่เพ่ือใชในกิจการของ อบต. 
-  จัดทําตูรับฟงความคิดเห็น เรื่องรองเรียน รองทุกขของประชาชน สายดวนและเว็บไซต 

             ๗. การดําเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
-  จัดใหมีการทําบุญในพิธีทางศาสนาในวันสําคัญตางๆ 
-  สงเสริมดานประเพณีวัฒนธรรม โดยการรวมทํากิจกรรมดานประเพณีศาสนา  
    เชน งานแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง และภูมิปญญาทองถิ่น 
-  จัดกิจกรรมสงเสริมวันผูสูงอายุในชวงวันสงกรานต 
-  สงเสริมกิจกรรมพัฒนาการ ดานภาษาอังกฤษ รองรับการเปดสู ASEAN 
-  กิจกรรมสรางความรูสูผูปกครองของเด็ก ศพด.ตําบลไรโคก 

๘. การดําเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
- รณรงคการรักษาความสะอาดภายในชุนชนในชวงวันสําคัญตางๆ 
- พัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชนทุก ๆ เดือน 
- สงเสริมการพัฒนาสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน 
- สงเสริมกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ์ 

๙. การดําเนินงานดานอื่นๆ 
- ติดตั้งถังดับเพลิง  และอุปกรณดับเพลิงในที่สาธารณะ 
- จัดอบรมอาสาสมัครปองกันฝายพลเรียน 
- สงเสริมหนวยแพทยฉุกเฉิน 

 

  
 

 
 
 
 
 



   

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
 

ระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาสามป 
องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 
โครงการตามแผนพัฒนาประจําป  ๒๕๕๗   จํานวน    ๑๑๕    โครงการ 
โครงการที่ดําเนินการตามแผนฯ    จํานวน     ๑๑๓  โครงการ 
ผลสําเร็จของการดําเนินการ           ๑๑๓ x ๑๐๐ 
          ๑๑๕ 
 
คิดเปนรอยละ                     ๙๘.๒๖ 
 
โครงการที่ไมไดดําเนินการตามแผนฯ   จํานวน   ๒ โครงการ 
 
 

สรุปปญหาและอุปสรรค 
 
๑.  การจัดทําแผนพัฒนา  ๓  ป (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) มีจํานวนมาก ซึ่งงบประมาณรายจายประจําป  
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการครบทุกโครงการที่ประชาคมแตละชุมชน 
     จึงควรบรรจุเฉพาะโครงการที่จําเปนและคาดวาจะสามารถดําเนินการไดจริงในปงบประมาณถัดไป  
     หรือมีงบประมาณเพียงพอท่ีดําเนินการ ซึ่งจะสงผลใหระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย 
     ตามแผนงานมีระดับท่ีสูงขึ้น 
๒.  การจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ๓  ป  จะมีการจัดทําขึ้นใหมทุกปงบประมาณ  จึงเห็นควรใหผูเสนอ 
     โครงการเขาบรรจุไวในแผนพัฒนา จัดเรียงอันดับความสําคัญของโครงการในแผนพัฒนาหมูบาน 
     ของแตละหมูบานที่ไมใชเปนโครงการประจํา ไมควรเกิน ๓ โครงการตอ  ๑  ปงบประมาณ 
๓.  ดําเนินการตรวจสอบและติดตามการดําเนินโครงการประจําของสวนราชการซึ่งบรรจุโครงการไวใน 
     แผนพัฒนา ๓ ป  และขอบัญญัติงบประมาณใหรีบดําเนินการตามปฏิทินโครงการ  เพื่อปองกันการ 
     ตกหลนของโครงการที่จะดําเนินการจริงในแตละป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
     องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙)                
เมื่อวันที่  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดํา เนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป                       
(พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) รวม ๑๑๕ โครงการ งบประมาณ ๑๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท สามารถจําแนก              
ตามยุทธศาสตร ไดดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่ ๒  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตรที่ ๓ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
ยุทธศาสตรที่ ๔  
ยุทธศาสตรการพฒันาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่ ๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่ ๖  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
ยุทธศาสตรที่ ๗  
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการ
ที่ดีในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

 
๑๘ 

 
๓๖ 

 
 

๗ 
 
 

๑ 
 
 

๓ 
 
 

๑๕ 
 
 

๓๕ 

 
๔,๓๕๐,๐๐๐ 

 
๕,๙๘๐,๐๐๐ 

 
 

๓๗๐,๐๐๐ 
 
 

๒๐,๐๐๐ 
 
 

๑๒๐,๐๐๐ 
 
 

๖๘๐,๐๐๐ 
 
 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 
 

รวม ๑๑๕ ๑๔,๐๒๐,๐๐๐ 
 

 
 
 
 
 



   

 
รายละเอียดโครงการท่ีบรรจุไวในขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 องคการบริหารสวนตําบลไรโคก ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และมีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ      
ไดมีการกอหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๑13 โครงการ สามารถจําแนกไดดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร โครงการ งบประมาณตามขอบัญญัติ 

๑.การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
๒.การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต 
๓.การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๔.การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว 
๕.การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖.การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 
๗.การพัฒนาดานกระบวนการบริหารจัดการที่ดี    
ในองคกรและการมีสวนรวมของประชาชน 

๑๐ 
๓๒ 

 
๕ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๑๖ 
 

๔๕ 

๒,๓๕๓,๖๐๐.- 
๒,๙1๔,๘๐๐.- 

 
๓๑๒,๗๐๐.- 

 
๔๐,๐๐๐.- 

 
๒๕,๐๐๐.- 

 
๔๒๓,๐๐๐.- 

 
๒,1๑๘,๖๐๐.- 

รวม ๑๑๓ ๘,๑๘๗,๗๐๐ 
 

 
 


