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สรุปผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  
   1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น     92 โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ      8 โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ    74 โครงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  18 โครงการ  
   1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    1) จ านวนโครงการทั้งสิ้น                 14 โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ              - โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ        14  โรงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ   -  โครงการ   
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต      
     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    46  โครงการ  
    2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ   12 โครงการ  
    3) จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   34 โครงการ  

 4) จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ  
                     1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    57 โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  10 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ       47      โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  -  โครงการ   
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    4  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  1 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   3 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ -  โครงการ  
  1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่  6 ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    23  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ    8 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   14 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 1 โครงการ  
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  1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่  7  ด้านการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น    3  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  1 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   2 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ - โครงการ  
  1.1.8 ยุทธศาสตร์ที่  8  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

     1)  จ านวนโครงการทั้งสิ้น            11  โครงการ  
    2)  จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  3 โครงการ  
    3)  จ านวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   8 โครงการ  

 4)  จ านวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ -  โครงการ  
 1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
  1.2.1  เป้าหมายจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเป้าหมาย มีผลของการด าเนินการ 
โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเป้าหมายและจ านวนครบถ้วนตามที่ก าหนด  
  1.2.2 เป้าหมายจ านวนหมู่บ้าน จ านวนโรงเรียน จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ด าเนินการตาม 
โครงการ ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  1.2.3  เป้าหมายกลุ่มท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เช่น  
กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
  1.2.4  เป้าหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
  1.2.5  เป้าหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จ านวนแห่งที่ด าเนินการ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้  
  1.2.6  เป้าหมายด้านสถานที่ด าเนินการโครงการ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
2. ปัญหาและอุปสรรค  
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
  1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมาก ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทั้งหมด  
  2. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจ านวนจ ากัด ไม่เพียงพอกับการพัฒนาและ  
ทันต่อความต้องการของ ประชาชนจึงท าให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า 

 
3. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
  2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
   1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องผ่าน กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน  
   2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และ
อาจเกิดความเบื่อ หน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน  
   3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัด
ของระเบียบ กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
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  2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
   1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา
เป็นกรอบในการ จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
   2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะ
ทางการคลังในการ พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นห้าปี 
    3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถ ด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
   4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับภารกิจแต่ละ ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 


