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ส่วนที่  3 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

********************* 
  

ผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา  ภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสามปี (พ.ศ.255 3-2555) 
ในการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  และมีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาพอสมควร     แต่ส่วนหน่ึง
ไม่สามารถด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนาได้เท่าที่ควร  เนื่องจากมีแผนงาน    โครงการและ
กิจกรรมในแผนพัฒนาหลายแผนโครงการ  ประกอบกับรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งที่จัดเก็บเอง  
ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้    รวมทั้งเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเท่าที่ควร จึงท าให้ประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ ไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่นัก แต่ส่วนใหญ่ก็สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ต าบลได้พอสมควร  ดังนี้  

 

สรุปรายจ่าย  ปีงบประมาณ  2551 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  อ าเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย ์

 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ในกรณีแทนต าแหน่งที่ว่างลง 50,000.00 - 
2 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และผู้บริหาร อบต. 750,000.00 593,846.76 
3 ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 84,000.00 17,655.00 
4 ค่าเช่า,ค่าบริการ โทรศัพท์พื้นฐาน 6,000.00 1,462.69 
5 ประเภทรายจ่ายเพื่อได้มาซ่ึงบริการ 30,000.00 10,360.00 
6 ประเภทค่าวารสาร 65,000.00 63,070.00 
7 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 25,000.00 6,000.00 
8 ประเภทค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาล 70,000.00 69,535.00 
9 ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 60,000.00 - 
10 ประเภทรายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน 100,000.00 89,111.00 
11 ประเภทรายจ่ายการลงทะเบียน 350,000.00 - 
12 ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอื่น 100,000.00 61,080.00 
13 ประเภทรายจ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร ่ 100,000.00 27,750.00 
14 ค่าจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 40,000.00 26,935.00 
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ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
15 ประเภทวัสดุส านักงาน 70,000.00 110,268.00 
16 ประเภทค่าวัสดุงานครัว 5,000.00 5,000.00 
17 ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร ์ 50,000.00 49,425.00 
18 ประเภทวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00 69,256.00 
19 ประเภทวัสดุก่อสร้าง 15,000.00 14,490.00 
20 ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่ 30,000.00 30,000.00 
21 ประเภทค่าวัสดุยานยนต ์ 30,000.00 1,160.00 
22 ประเภทวัสดุอื่นๆ 20,000.00 5,674.00 
23 ประเภทค่าไฟฟ้า 70,000.00 34,883.92 
24 ค่าน้ าประปา 7,000.00 6,756.00 
25 ค่าไปรษณีย์โทรเลข 10,000.00 4,878.00 
26 อุดหนุนให้ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย ์เพื่ออุดหนุนโครงการจัดหา

รายได้เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม
ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 10,000.00 10,000.00 

27 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออุดหนุนโครงการ 
จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจ าปีงบประมาณ 2551 20,000.00 20,000.00 

28 อุดหนุนที่ท าการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออุดหนุนโครงการรับเสด็จและ
ส่งเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารหรือพระบรม
วงศานุวงศ์อื่นทรงเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจ ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 20,000.00 20,000.00 

29 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสตึก เพื่ออุดหนุนโครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประสานพลังแผ่นดิน 90,000.00 90,000.00 

30 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสตึก เพื่ออุดหนุนโครงการบริหารงานศูนย์
เฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเช้ือ H.I.V อ าเภอสตึก 10,000.00 10,000.00 

31 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสตึก เพื่ออุดหนุนโครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์โดยอ าเภอสตึก 5,000.00 5,000.00 

32 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนชรา 3,636,000.00 3,636,000.00 
33 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนพิการ 336,000.00 336,000.00 
34 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 96,000.00 96,000.00 
35 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 20,000.00 14,268.00 
36 ค่าใบเสร็จและแบบบัญชีต่าง  ๆ 20,000.00 9,333.00 
37 ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 50,000.00 11,100.00 
38 ค่าวัสดุส านักงาน 50,000.00 28,240.00 
39 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000.00 4,283.00 
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ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

40 ค่าลงทะเบียน 10,000.00 - 
41 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 9,800.00 
42 ค่ากระแสไฟฟ้าศูนย์สูบน้ าบ้านหนองหัวควาย 124,260.00 115,689.15 

รวม 6,749,260.00 5,714,309.52 

 
2.  แผนงานเคหะชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านชุมแสง หมู่ที ่2 184,722.00 184,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านตันลีง หมู่ที ่3 183,731.00 182,200.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านเสม็ด หมู่ที่ 5 224,631.00 223,631.00 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 8 178,955.00          177,900.00         

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที1่1 180,955.00 179,700.00 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านตะโก หมู่ที1่3 223,979.00          222,000.00          

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 183,731.00          182,500.00          

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในบ้านสุขส าราญ หมู่ที1่8 222,314.00          221,000.00          

9 โครงการลงหินคลุกถนนภายในบ้านโคกสิงห ์หมู่ที่ 4 98,790.00          98,000.00          

10 โครงการลงหินคลุกถนนภายในบ้านสระกุด หมู่ที่ 7 66,600.00             66,000.00             

11 โครงการลงหินคลุกถนนภายในบ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 88,800.00             88,000.00             

12 โครงการลงหินคลุกถนนภายในบ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 88,800.00 88,000.00 

13 โครงการลงหินคลุกถนนภายในบ้านนครล าปาง หมู่ที่ 17 88,800.00 88,000.00 

14 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในบ้านชุมแสง หมู่ที่ 2 22,491.00 22,000.00 

15 โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกภายในบ้านสระกุด หมู่ที่ 7 85,472.00 85,000.00 

16 โครงการก่อสร้างถนนดินภายในบ้านโนนสมบูรณ ์หมู่ที่ 11 98,000.00 97,500.00 

17 โครงการก่อสร้างถนนดินภายในบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 93,072.00 92,000.00 

18 โครงการก่อสร้างถนนดินภายในบ้านตะโก หมู่ที่ 13 94,136.00 93,500.00 

19 โครงการก่อสร้างถนนดินยกพ้ืนขึ้นภายในบ้านนครล าปาง หมู่ที่ 17 41,400.00 40,500.00 

20 โครงการก่อสร้างถนนดินเปิดใหม่ภายในบ้านตันลีง หมู่ที่ 3 41,814.00 41,000.00 

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัว วี ภายในบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 72,321.00 71,500.00 
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ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

งบประมาณ เบิกจ่าย 

22 โครงการขุดคลองส่งน้ าภายในบ้านนครล าปาง หมู่ที่ 17 96,600.00 96,000.00 

23 โครงการก่อสร้างแท้งน้ าดื่มภายในบ้านตามา หมู่ที ่1 70,000.00 69,500.00 

24 โครงการก่อสร้างแท้งน้ าดื่มภายในบ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 15 70,000.00 69,500.00 

25 โครงการทาสีอาคารศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 9,948.00 9,500.00 

26 โครงการก่อสร้างป้อมยามภายในบ้านโนนจ าปา หมู่ที่ 8 80,208.00 79,500.00 

27 โครงการปูกระเบื้องภายในโรงเรียนบ้านสระกุด หมู่ที่ 7 73,548.00 73,000.00 

28 โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในบ้านโคกวัด หมู่ที่ 12 100,000.00 99,000.00 

29 โครงการก่อสร้างห้องน้ าภายในบ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 14 100,000.00 99,000.00 

30 โครงการก่อสร้างลานกีฬาภายในบ้านสุขส าราญ หมู่ที่ 18 93,100.00 92,500.00 

รวม 3,256,918.00 3,231,431.00 

 
 

3. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “โครงการ อบต.พบประชาชน” 200,000.00 198,975.00 
2 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ” 70,000.00 - 
3 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “โครงการฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง” 300,000.00 - 
4 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “โครงการฝึกอบรมประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก” 250,000.00 - 
5 ค่าใช้จ่ายในโครงการ “โครงการฝึกอบรมเยาวชนชุมแสงห่างไกลยาเสพติด” 100,000.00 - 
6 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนชรา 216,000.00 216,000.00 
7 ประเภทค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์คนพิการ 108,000.00 108,000.00 
8 ประเภทรายจ่ายเพื่อสมทบค่ากระแสไฟฟ้า 100,000.00 - 
9 ประเภทวัสดุการเกษตร 300,000.00 298,000.00 
10 อุดหนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบลชุมแสง 100,000.00 - 
11 อุดหนุนกลุ่มแม่บ้าน บ้านสุขวัฒนา หมู่ที่ 16 15,000.00 - 
12 ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 31,500.00 31,500.00 

รวม 1,790,500.00 852,475.00 
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4.  แผนงานรักษาความสงบภายใน  

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม “โครงการฝึกทบทวน อปพร. ต าบลชุมแสง 
ปีงบประมาณ 2551” 200,000.00 - 

2 ประเภทวัสดุประจ าศูนย์ อปพร. 100,000.00 - 
รวม 300,000.00 - 

 
5. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม  และนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ประเภทค่าใช้จ่ายในการจัดงานกีฬาประจ าต าบล 200,000.00 198,546.00 
2 ประเภทวัสดุกีฬา 99,000.00 - 
3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอสตึก เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานประเพณี 

แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดบุรีรัมย ์ 60,000.00 60,000.00 
4 อุดหนุนกลุ่มบ้านโคกสิงห์ เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

กลุ่มบ้านโคกสิงห์ บ้านโคกวัดและบ้านสว่างพัฒนา 60,000.00 60,000.00 
รวม 419,000.00 318,546.00 

 
6. แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 30,000.00 8,568.00 

2 ค่าลงทะเบียน 50,000.00 5,500.00 

3 ค่าใช้จ่ายจัดท าวารสาร อบต.รายสัปดาห ์ 60,000.00 59,400.00 

4 ค่าใช้จ่ายการจัดท าการแข่งขันกีฬาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 35,000.00 34,950.00 

5 ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมสมรรถภาพของครูผู้ดูแลเด็ก 50,000.00 - 

6 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 178,500.00 - 

7 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 9,965.00 

8 ประเภทวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 70,000.00 - 

9 ประเภทวัสดุการศึกษา 100,000.00 - 

10 ประเภทวัสดุวันเด็กแห่งชาต ิ 35,000.00 35,000.00 
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ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

11 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 518,000.00 410,520.00 
12 ประเภทค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในต าบลชุมแสง 1,477,400.00 1,230,542.00 
13 ประเภทค่าอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 740,000.00 554,490.00 
14 ประเภทค่าอาหารกลางวันเด็กโรงเรียนภายในต าบลชุมแสง 2,390,000.00 2,390,000.00 
15 ประเภทวัสดุการศึกษาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ ์ 83,070.00 - 
16 ประเภทค่าพาหนะน าส่งเด็กก่อนเกณฑ์ไปสถานพยาบาล 1,278.00 - 
17 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโคกสิงห์ หมู่ที่ 4 50,000.00 50,000.00 
18 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านโนนแดง หมู่ที่ 6 50,000.00 50,000.00 
19 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์บ้านหนองหัวควาย หมู่ที่ 9 50,000.00 50,000.00 
20 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระกุด 50,000.00 50,000.00 
21 อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกสิงห ์ 30,000.00 30,000.00 
22 อุดหนุนกิจการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ให้แก่กลุ่มบ้านเสม็ด 

และบ้านโนนสมบูรณ์ 30,000.00 30,000.00 
รวม 6,088,248.00 4,998,935 

 
7.  แผนงานการศึกษา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในวันส าคัญต่างๆ 50,000.00 19,000.00 
รวม 50,000.00 19,000.00 

 
8.  แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 5,000.00 - 
2 ค่าลงทะเบียน 10,000.00 - 
3 ประเภทรายจ่ายป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 25,000.00 - 
4 ค่าสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ชุมแสง 180,000.00 180,000.00 
5 ค่าวัสดุส านักงาน 10,000.00 - 
6 ประเภทวัสดุเคมีภัณฑ ์ 120,000.00 103,300.00 
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ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 

งบประมาณ เบิกจ่าย 
7 อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยโนนสมบูรณ์ 

เพื่อใช้จ่ายในโครงการประกวดทีมแอโรบิคระดับต าบล 20,000.00 20,000.00 
8 อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยโนนสมบูรณ์ เพื่อจ่ายเป็น 

ค่าใช้จ่ายอบรมความรู้โรคติดต่อ โรคเอดส์ ไข้หวัดนก และโรคไข้เลือดออก 
12,000.00 12,000.00 

9 อุดหนุนกิจการสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยบ้านชุมแสง เพื่อใช้จ่ายใน
โครงการประกวดทีมแอโรบิคระดับต าบล 

27,000.00 27,000.00 

รวม 409,000 342,300.00 

 
 9. แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ โครงการ จ านวนเงิน 
งบประมาณ เบิกจ่าย 

1 เงินทุนการศึกษา 231,000.00 112,844.00 
2 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 112,844.00 112,844.00 
3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานจ้าง 250,464.00 199,934.00 
4 เงินค่าใช้จ่ายการศึกษาต่อ 200,000.00 - 
5 เงินส ารองจ่าย 300,000.00 300,000.00 

รวม 1,094,308.00 725,622.00 
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3. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถิ่นด้วยวิธีการ  SWOT 
  

ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม  
ผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการท าให้ทราบปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หรือภัย

คุกคามขององค์การบริหารส่วนต าบล  ดังต่อไปนี้  

 

3.1 ปจจัยท่ีเปนจุดแข็ง (Strengths)  

ก. ผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาท้องถิ่น  
และให้ความสนใจกับการวางแผนเชิงรุก  

ข. ผู้บริหารมีเครือข่ายความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการเมืองระดับชาติ  และหน่วยงานภายนอก  ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ค. บุคลากรมีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  
                    ง. บุคลากรมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สภาพการท างานอย่างเป็นพลวัตร  
                    จ. บุคลากรมีความรักและผูกพันกับท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนา   
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  
                     ฉ. บุคลากรมีจ านวนเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  

 

3.2  จุดอ่อนขององค์การ (Weaknesses)  
                  ก. ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่จะพัฒนาให้องค์การและท้องถิ่นมีความเจริญก้าวหน้า  
                  ข. โครงสร้างการท างาน การมอบหมายงานและการก าหนดภาระงานของบุคลากรไม่ชัดเจนท าให้
การปฏิบัติงานเกิดความสับสนและขาดประสิทธิภาพ 
                  ค. ความไม่ชัดเจนของการก าหนดภาระงานมีผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการท าให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการไม่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เหมาะสมเป็น 
ธรรม 

                  ง. ระบบการปฏิบัติงานยังไม่สอดคล้องกับ  “หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”  และ  “หลักการ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์” 
                  จ. ขาดระบบการประเมินผล “แบบมุ่งเน้นผลงาน” ท าให้ไม่มีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เหมาะสม
ส าหรับผู้บริหารในการพิจารณาผลงาน 

    ฉ. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  
    ช. “ขาดแผนพัฒนาบุคลากร”  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
    ซ. ไม่มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management)  ในองค์การบริหารส่วนต าบล 

    ฌ. ขาดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
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ญ. ขาดวัฒนธรรมองค์การที่ท าให้เกิดความรัก  ความสมานฉันท์ที่สร้างความจงรักภักดีต่อ  
 องค์การบริหารส่วนต าบล 

ฎ. ไม่มีระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานในการที่จะสร้างให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความ
เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ฏ. บุคลากรขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามหลักการ และ  
แนวคิดการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น  

ฐ. การบริหารงานในองค์การบริหารส่วนต าบลขาดการประสานงาน  และเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ     
ฑ. บุคลากรขาดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  
ฒ. บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

3.3 โอกาสในการพัฒนา  (Opportunity) 
จากการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง  

ชาติ  ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550 -2554)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
              ก. มีสินค้าทางการเกษตรที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพแก่ประชาชน  
              ข. มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สนใจในด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล้อม
และธรรมชาติ 

ค. สถานที่ภายในต าบลของต าบลชุมแสงมีต้นกกที่สามารถทอเสื่อกกได้  
ง. มีงานประเพณีที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลชุมแสง 
จ. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และพัฒนาให้ประชาชนเกิดรายได้ 
ฉ. การพัฒนาการบริหารไปสู่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล

ชุมแสง “  ต้องปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความโปร่งใส  การมีส่วนร่วมของประชาชน
และความรับผิดชอบต่อสังคม”  เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์สุขของประชาชน  

ช.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2542  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูล  
ข่าวสารของราชการท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง “ต้องมีความพร้อมต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่สาธารณะ 

ซ. รัฐบาลมีนโยบายและให้การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
ฎ. นโยบายการปฏิรูประบบราชการน าไปสู่ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบราชการเร่ืองการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยมของระบบราชการ 
 

3.4 อุปสรรคต่อการพัฒนา  (Treats) 
                        ก. ขาดความเชื่อมโยงระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด และท้องถิ่น ในการใช้
ทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

          ข. โครงสร้างพื้นฐานในด้านถนน  ไฟฟ้า  น้ าประปา  โทรศัพท์  ที่มีอยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้  
อย่างคุ้มค่า  และเป็นประโยชน์อย่างเพียงพอ  
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ค. ขาดการวางแผนเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ  และการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  ท าให้ 
ประชาชนอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานออกจากพื้นที่  

ง.  เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ได้มาตรฐาน  
จ. การให้บริการด้านสุขภาพอนามัยยังไม่เพียงพอ 
ฉ. ขาดการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  ธุรกิจและสุขภาพ  อนามัยที่จะ  

ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  
ช. กระแสวัฒนธรรมตะวันตก  และความเป็นเมืองมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเชิงการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่

ดีงาม  
ซ. ประชาชนขาดการพัฒนาด้านการผลิต  การตลาด  การแปรรูปอุตสาหกรรม  การเกษตรและการ  

ท่องเที่ยว 
ฌ. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ญ. ประชาชนและภาคเอกชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
โดยสรุปผลการด าเนินงานพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงที่ผ่านมา  ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่

ในท้องถิ่นได้รับการแก้ไขให้บรรเทาลงไปได้ในระดับหนึ่ง  ภายใต้การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
โดยเฉพาะปัจจัยส าคัญในด้าน การเงินงบประมาณ เป็นตัวแปรในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่ยัง
ขาดแคลนอยู่อีกเป็นจ านวนมาก  หากได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มขึ้น เชื่อว่าการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในด้านต่าง ๆ จะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าไปได้ดียิ่งขึ้น ทั้งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  การพัฒนาด้านสาธารณสุข  การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร  การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 

 

 


