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สวนท่ี   ๓ 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

 
  

๓.๑ การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  องคการบริหารสวนตําบลบางคนที  ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมาโดยใช

เทคนิคการวิเคราะห  จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)  ดังน้ี 

องคการบริหารสวนตําบลบางคนท ี  ไดสรุปสถานการณการพัฒนาในรอบปที่ผานมาโดยใชเทคนิค
การวิเคราะหตามหลัก SWOT  ANALYSIS  (การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค)  รายละเอียด
ปรากฏตามตารางที่  ๑๑ 

 

  ตารางท่ี  ๑๑   แสดงการวิเคราะหตามหลัก  SWOT   ANALYSIS  โดยแยกแตละยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๑. ยุทธศาสตรดานการ
สาธารณูปโภคและ
โครงสรางพ้ืนฐาน 

-  มีการคมนาคมขนสงทีส่ะดวก   
   มีรถประจําทางผานหมูบาน 
-  มีการปรับปรงุถนน ใหประชาชน 
   สามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 
-  มีการพัฒนาแหลงนํ้า  เชน  การ   
   ขยาย ระบบประปา      
 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การคมนาคมระหวางหมูบาน 
  ไมสะดวก 
 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
-  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินม ี
   นโยบายสนับสนุนงบประมาณ 
   โครงการกอสรางถนนปลอดฝุนพัฒนา 
   แหลงนํ้า และกอสรางประปาหมูบาน 
-  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดมี  
   ความสอดคลอง 
 

-  การเปลี่ยนแปลงนโยบายและ 
   บุคลากรรัฐทีเ่กี่ยวของ 
-  ถนนบางสายยังไมไดถายโอนให  
   อบต.เปนเจาของ  การซอมแซม 
   หรือปรบัปรุงเกิดความลาชา 
-  ประชาชนไมลงช่ือยินยอมมอบที่ดิน 

ในดําเนินการตามโครงการกอสราง 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการศึกษา  ศาสนา   
และวัฒนธรรม 
 

-  มีสถานศึกษาระดับประถมในพื้นที่   
-  มีการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที ่
   ย่ังยืนและเขมแข็ง เชน งาน    
   ประเพณีสงกรานต งานประเพณี 
   ลอยกระทง  
-  มีบุคลากรทเีช่ียวชาญงานศิลปะ 
   แขนงตางๆ 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบรหิาร     
   จัดการ   
 

 
 
 
 



 
 

-๑6- 
 

 

ยุทธศาสตร โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
    
 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
   มีความสอดคลองกับภาครัฐ 
-  หนวยงานราชการใหการสนับสนุน    
   การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ  
   วัฒนธรรม 

-  มีเด็กเล็ก เด็กกอนประถมศึกษา    
   และเด็กประถมศึกษาในพื้นนอย 
    
  

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 
 

- มีทรัพยากรธรรมชาติทีอุ่ดมสมบรูณ 
- มีการเพาะปลูกพืชสวนผลไม  
  หลากหลายชนิด เชน  มะพราว สม 
  โอ ลิ้นจี่  กลวย  มะมวง มะดัน     
  มะปราง ฯลฯ 
-  มีกองทุนชุมชนหมูบานละ  
  ๑ แสนบาท 
- มีศูนยเกษตรอินทรียผลิตปุย 
  อินทรียหมักชีวภาพ 
- มีเสนทางคมนาคมที่สะดวกทั้งทางนํ้า 
  และทางบก 
 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการสนับสนุน 
   สงเสรมิกลุมอาชีพประชาชนในพื้นที่  
-  ขาดการประชาสัมพันธในดาน      
   การวางแผนผลผลิตในเชิงพาณิชย   
-  ขาดผูนําที่เข็มแข็งในชุมชน  

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

   
 

-  ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ 
   สอดคลองกับภาครัฐ 
-  หนวยงานราชการใหการสนับสนุน  
   การเพิ่มพูนรายไดในดานการพัฒนา   
   อาชีพและเงินทุน 

-  มีขอจํากัดในดานการสนับสนุน  
   งบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ 
-  ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตํ่า 
-  กลุมอาชีพยังขาดความเขมแข็ง    
  

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม  
   
 

- มีสถานที่พักผอนและแหลงทองเที่ยว  
  เชิงอนุรักษและแหลงทองเที่ยวทาง  
  ธรรมชาติ 
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและ 
  วัฒนธรรมอันดีงาม 
- ประชาชนมีจิตใจโอบออมอาร ี

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการสนับสนุน 
-  ประชาชนยังมีแนวคิดความเปนอยู  
   แบบสันโดษไมชอบความพลุกพลาน  
   ทําใหเปนอุปสรรคในการพฒันาเปน 
   แหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

 - ยุทธศาสตรการพฒันามีความ 
  สอดคลองกบัภาครัฐ 

-  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรกัษา 
   สภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสาธารณสุข 

 
 

-  ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน 
-  มีศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-  มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   
   ๒  แหง 

-  การจัดทําฐานขอมูลทางดานสงัคม 
   ไมเปนระบบ  เน่ืองจากไมม ี
   เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบ 
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ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานสังคม 

-  มีชมรมผูสูงอายุ  
-  ผูบริหารมีนโยบายสนับสนุน 
   สวัสดิการใหกับ  เด็ก  สตรี ผูสูงอายุ    
   ผูพิการ  ผูปวยเอดส และ  
   ผูดอยโอกาส 

-  งบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ินไมเพียงพอตอการ 
   บริหารจัดการ 
-  การจัดทําฐานขอมูลทางดานสังคม 
   ไมเปนระบบ  เน่ืองจากไมมี 
   เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ 

โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 
-  รัฐบาลมีนโยบายโครงการจัด 
   สวัสดิการเบี้ยความพิการและจัดทํา 
   ทําบัตรประจําตัวคนพิการอยาง 
   ทั่วถึง 
-  มีแนวทางการขอรับการสนับสนุน 
  จากกองทุนสงเสริมการจัดสวัสดิการ 
  สังคมจังหวัดสมุทรสงคราม     
-  ยุทธศาสตรการพฒันาจังหวัดมี  
   ความสอดคลอง 

-  การประชาสัมพันธจากภาครัฐไม   
   ทั่วถึงประชาชน 
-  วางแผนการดําเนินงานไมชัดเจน 
-  ประชาชนขาดความรูความเขาใจ 
   กฎระเบียบการจายเงินเบี้ย 
   ยังชีพ 
 

ยุทธศาสตร จุดแข็ง (STRENGTHS) จุดออน (WEEKNESSES) 
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมืองการบริหาร 

-  ประชาชนมีความรู ความเขาใจใน 
   สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย 
   มากข้ึน 
-  ประชาชนมีความต่ืนตัวในการ 
   เขารวมประชาคมมากข้ึน 
-  บุคลากรใน อบต. มีศักยภาพการ 
   ปฏิบัติงานมากข้ึน 
-  มีกลุมอาสาสมัครปองกันฝาย 
   พลเรือน 
-  มีผูนําทีเ่ข็มแข็ง 
-  มีการโครงการบรรจุอยูในแผนพฒันา  
  เพิ่มจํานวนมาก 

-  งบประมาณขององคกรปกครองสวน 
   ทองถ่ินไมเพียงพอตอการบรหิาร     
   จัดการขาดการประชาสัมพันธ /    
   และแนะนําประชาชนในการจัด 
   ระเบียบชุมชน 
-  บุคลากรในหนวยงาน อบต.ยังไม  
   เพียงพอภาระหนาที่ 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอ 
   ตอการปฏิบัติงาน 
 

 โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) 

 -  ยุทธศาสตรการพัฒนามีความ 
   สอดคลองกับภาครัฐ 
-  ภารรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน   
   สงเสรมิสนับสนุนการอบรมให 
   ความรูตอบุคลากร 
-  ประชาชน  ภาครัฐ  และเอกชน  มี   
   สวนรวมในกิจกรรมของ อบต 

-  มีขอจํากัดในดานงบประมาณใน    
   การจัดซื้อเครือ่งมอืไมเพียงพอ 
-  กฎระเบียบของภาครัฐมีการ 
   เปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงาน 
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3.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ดาน 
ป พ.ศ. ๒๕๕5 ป พ.ศ. ๒๕๕6 

เพ่ิมข้ึน 
ลดลง 

จํานวนโครงการ/ 
กิจกรรม 

งบประมาณ 
จํานวนโครงการ/ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

โครงสรางพ้ืนฐาน ๑5 ๒,501,093.๓6 ๑7 2,245,430.48 
ลดลง 

11.39% 

สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

11 3,609,363.7๔ 16 4,283,792 
เพ่ิมขึ้น 
15.74% 

การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และ
การรักษาความ
สงบเรียบรอย 

3 47๕,000 8 380,792 
ลดลง 

24.74% 

การวางแผน  การ
สงเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและ

ทองเท่ียว 

1 106,600 3 63,746 
ลดลง 

67.23% 

การบริหารจัดการ
และอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม/
การเมืองและการ

บริหาร 

13 1,352,801 7 1,487,158.85 
เพ่ิมขึ้น 
9.03% 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี  
และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

7 221,655 4 156,919.50 
ลดลง 

41.25% 

รวม 50 8,๒66,513.10 55 8,617,598.19 
เพิ่มข้ึน 

4.07% 

  *หมายเหตุ  ประเมินผลฯ ยอนหลัง  ๒ ป 
 

๓.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องคการบริหารสวนตําบลบางคนที  ไดดําเนินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาในดานตาง ๆ ดังน้ี 
  (๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  ไดดําเนินการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปการพื้นฐานอันไดแก 
ถนน  เพื่อเปนการบริการแกประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางคนที    ตลอดจนเปนการเสริมสราง
และวางรากฐานความมั่นคงและความเจริญกาวหนาขององคการบริหารสวนตําบลในอนาคต    
  (๒) ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  ไดดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาใหแก
สถานศึกษาในเขตพื้นที่ เชน การสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันใหแก
เด็กนักเรียนที่ขาดแคลน นอกเหนือจากที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานอื่น  และดําเนินการจัดต้ังศูนย
พัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล 



 
 

            (๓) การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  ไดดําเนินการสนับสนุน
และสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินใหเจริญกาวหนา  สามารถยกระดับรายไดของประชาชนใหสูงข้ึน  โดย
ดําเนินการใหยืมเงินทุนหมุนเวียนโครงการ 

/เศรษฐกจิชุมชน... 
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เศรษฐกิจชุมชนหมูบานละ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท   แกกลุมอาชีพของตําบลบางคนที  ๘ หมูบาน และตําบลยายแพง   
๕  หมูบานรวม ๑๓ หมูบาน   และสนับสนุนการดําเนินงานโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ    อันจะทําใหฐานะ
ความเปนอยูในดานเศรษฐกิจของประชาชนโดยสวนรวมดีข้ึน 

            (๔) ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและทองเท่ียว  ไดดําเนินการ
ฟนฟูและอนุรักษลําคลอง  ตลอดจนสงเสริมและรณรงคใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและรวมกันรักษา
สิ่งแวดลอมที่ดีและทรัพยากรธรรมชาติใหคงอยูตลอดไป เพื่อใหเปนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนและเพื่อชุมชนที่
ย่ังยืนตอไป 

(๕)  การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม   ไดดําเนินการ
สนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ  ปราศจากโรคภัย  และหางไกลจากยาเสพติด  การปรับปรุง
และพัฒนาการสาธารณสุข  และสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม  โดยการสนับสนุนการดําเนินงานและใหความรูแก
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  และสนับสนุนการจัดต้ังศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน  (ศสมช.) ในทุกหมูบานของ
องคการบริหารสวนตําบล  ตลอดจนการดําเนินการจัดใหมีการสงเคราะหแกเด็ก  คนชรา  และผูพิการทุพลภาพ   
ซึ่งเปนภารกิจการถายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะจากสวนราชการอื่น ๆ  
           (๖)  ดานศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน    ไดจัดใหมีงานประเพณี
ตางๆ เชน  งานวันข้ึนปใหม  การจัดกิจกรรมวันเด็ก  งานประเพณีสงกรานต  และงานรัฐพิธีอื่นๆ   เปนตน  เพื่อ
สงเสริมการอนุรักษและรักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน   ควบคูไปกับความรูในวิทยากรสมัยใหม 
  
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


