
สวนที่  ๓ 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 

 

๓.๑  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 

๑.  ปญหาดานเศรษฐกิจ 

๑.๑  ปญหาตนทุนการผลิต     

 ดานการเกษตรมีราคาสูง 

 

 

 

 

 

๑.๒   ปญหาดานรายได 

 

๑.๓  ประชาชนมีอาชีพไมมั่นคง   

และมีรายไดไมเพียงพอตอการ 

ดํารงชีพ 

๑.๔  เงินทุน 

 

 

 

๒.  ปญหาดานสังคม 

๒.๑  ปญหาเรื่องยาเสพติด 

 

 

๒.๒  สวนสาธารณะ 

 

 

 

๑.๑  ในพ้ืนที่หลายหมูบานของ

ตําบลบานในดง    มีอาชีพดาน 

การเกษตร ทําใหรายไดขึ้นอยู 

กับอาชีพการเกษตร    ถาราคา 

ผลผลิตตกตํ่า  และตนทุนการ 

ผลิตสูง  ก็จะทําใหเกษตรกรม ี

รายไดลดนอยลงไปดวย 

๑.๒  ประชาชนมีรายไดนอย และ 

ไมมีอาชีพเสริม 

๑.๓  ประชาชนมีอาชีพหลัก  คือ 

ทํานา - ทําไร  ขาดอาชีพเสริม 

 

๑.๔  ประชาชนขาดการรวมตัว  

และขาดเงินทุนหมุนเวียนใน 

การประกอบอาชีพ 

 

 

๒.๑  การแพรระบาดของยาเสพ- 

ติดในกลุมเยาวชน และประชาชน 

ทั่วไป 

๒.๒  ในตําบลยังขาดสถานที่พัก-

ผอนหยอนใจ 

 

 

 

๑.๑  ลดตนทุนการผลิตเพ่ือเพ่ิม 

รายไดใหเกษตรกร 

 

 

 

 

 

๑.๒  ตองการใหสงเสริมอาชีพ 

เสริม  เพ่ือเพ่ิมรายได 

๑.๓  สงเสริมการจัดต้ังองคกร 

ธุรกิจใจชุมชน 

 

๑.๔  จัดต้ังกองทุนหมุนเวียน 

 

 

 

 

๒.๑  จัดโครงการแกไขและปอง- 

กันปญหายาเสพติด 

 

๒.๒  สรางสวนสุขภาพ  หรือสนาม

กีฬาประจําตําบลที่ไดมาตรฐาน 

 

 

 

 



๑๑ 
 
 

 

 

 

 

 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 

๓.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๓.๑  ปญหาถนนในหมูบานชํารุด

เสียหาย 

 

 

 

 

๓.๒  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

 

 

๓.๓  นํ้าทวมขัง 

 

 

๓.๔  ปญหาการคมนาคมสื่อสาร 

ยังไมคลอบคลุมทุกพ้ืนที ่

 

๔.  ปญหาดานแหลงนํ้า 

๔.๑  ปญหานํ้าเพ่ือการเกษตรไม 

เพียงพอ 

 

 

 

๔.๒  การขยายเขตการประปาไม

ทั่วถึง 

 

 

 

 

๓.๑  ถนนในพ้ืนที่ตําบลบาน 

ในดงบางแหง มีสภาพชํารุด  และ

บางแหงเปนถนนดินลูกรัง  เมื่อเกิด

ฝนตกหรือนํ้าทวมจะทําใหถนนเปน

หลุมเปนบอ  ทําใหการสัญจรไป - 

มาไมสะดวก 

๓.๒  บางพ้ืนที่ในตําบลขาดไฟฟา 

สาธารณะทําใหไมสะดวกใน 

เวลากลางคืน 

๓.๓  เมื่อมีฝนตกหนักไมมีทาง

ระบายนํ้า  ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง 

ในบางพ้ืนที ่

๓.๔  ในบางพ้ืนที่ไมมีโทรศัพท

สาธารณะใช 

 

 

๔.๑  ประชาชนสวนใหญประกอบ

อาชีพดานการเกษตรเปนอาชีพหลัก  

ทําใหตองใชนํ้ามาก  แตในชวงฤดู

แลงบางพ้ืนที่นํ้าไมทั่วถึง 

 

๔.๒  ระบบประปาในหมูบานชํารุด

เสียหายและไมพอกับการอุปโภค

บริโภค  จึงทําใหเกิดปญหาขาด

แคลนนํ้า 

 

 

๓.๑  งบประมาณเพ่ือกอสรางถนน  

ปรับปรุงถนนที่ชํารุด 

 

 

 

 

๓.๒  ขยายเขตไฟฟา  และติดต้ัง 

ไฟฟาสาธารณะ 

 

๓.๓  กอสรางและปรับปรุงทาง 

ระบายนํ้า 

 

๓.๔  ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ 

 

 

 

๔.๑  ประสานงานกับชลประทาน 

ดําเนินการใหสงนํ้ามาใหเพียง- 

พอตอความตองการ 

 

 

๔.๒  กอสราง  และขยายเขต

ประปาหมูบาน 

 

 

 



๑๒ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 



๑๓ 
 
๕.  ปญหาสาธารณสุข 

๕.๑  ปญหาขาดความรู  ความเขา-

ใจในเรื่องสุขภาพ 

 

 

 

๕.๒  ปญหาการขาดแคลนยา  และ

เวชภัณฑในการใหบริการรักษา 

 

 

 

 

๖.  ปญหาดานการเมือง                

การบริหาร 

๖.๑  ขาดอุปกรณและเครื่องมือใน 

การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

๖.๒  ประชาชนขาดความเขาใจใน

การบริหารงานของอบต. 

 

๗.  ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

๗.๑  การศึกษา 

 

 

 

 

 

๗.๒  ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

๕.๑  ประชาชนขาดความรูในการ

ควบคุม  ปองกันแกไขโรคติดตอตาง 

ๆ เชน  โรคไขเลือดออก  

โรคเบาหวาน  โรคเอดส   

 

๕.๒  ขาดแคลนยาที่บริการฟรี  ใน

การรักษาโรค 

 

 

 

 

 

 

๖.๑  ขาดอุปกรณเครื่องมือสื่อสาร

ในการประชาสัมพันธขอมูล 

ขาวสารใหประชาชนไดรับทราบ 

๖.๒  ประชาชนไมมีความรู - ความ

เขาใจในระบบการบริหารงานของ 

อบต. 

 

 

๗.๑  เยาวชนในตําบลยังขาดโอกาส

ทางดานการศึกษาที่ดี 

 

 

 

 

๗.๒  ประชาชนไมสนใจและขาด

การรวมตัวดานการสงเสริมภูมิ

ปญญาทองถิ่น 

 

 

 

 

๕.๑  อบรมใหความรูในการปองกัน  

และควบคุมโรค 

-  การจัดทําบัตรสุขภาพใหทั่วถึง 

-  มีการใหบริการดานสาธารณสุข

โดยทั่วถึง 

๕.๒  จัดต้ังกองทุนยา  และ

เวชภัณฑ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน

การบริการใหเพียงพอและทันสมัย 

 

 

 

 

๖.๑  จัดหาเครื่องมือสื่อสารในการ

ใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

 

๖.๒  สงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในการบริหารงาน 

 

 

 

๗.๑  จัดใหมีสวัสดิการดาน

การศึกษา  เพ่ือลดคาใชจายของ

ผูปกครอง 

-  จัดหาทุนการศึกษาแกเด็กนัก-

เรียนที่เรียนดีแตขาดแคลนทุน-

ทรัพย 

๗.๒  สงเสริมและสนับสนุนให

ประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพเสริม 

  



๑๔ 
 

 

 

 

 

ชื่อปญหา สภาพปญหา ความตองการ 

๘.  ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ   



๑๕ 
 
และสิ่งแวดลอม 

๘.๑  ปญหาการจัดการขยะที่ได

มาตรฐาน 

 

 

 

๘.๒  ปญหาขาดสถานที่ออกกําลัง

กายและพักผอนหยอนใจ 

 

๘.๓  ปญหาการขาดความรูความ

เขาใจในการดูแลทรัพยากรธรรม-

ชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

๙.  ปญหาดานตาง ๆ  

๙.๑  ไฟ 

 

 

 

๘.๑  การจัดเก็บและกําจัดขยะมูล

ฝอย  ยังไมถูกลักษณะ  ประชาชน

ตองกําจัดขยะกันเอง   เน่ืองจาก 

อบต. ไมมีงบประมาณเพียงพอใน

การบริหารในเรื่องของการจัดเก็บ 

๘.๒  ในตําบลยังขาดสถานที่ออก

กําลังกาย 

 

๘.๓  ประชาชนในทองถิ่น  ขาด

ความรู  และความเขาใจในการดู-

แลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง-

แวดลอม 

 

 

๙.๑  มีอุปกรณดับเพลิง  ตามที่

สาธารณะภายในตําบลไมเพียงพอ 

 

๘.๑  จัดใหมีระบบการกําจัดขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล  ที่ถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

๘.๒  สรางสวนสาธารณะ  สถานที่

ออกกําลังกาย 

 

๘.๓  อบรมใหความรู  ความเขาใจ

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

 

 

 

๙.๑  จัดหาอุปกรณดับเพลิง 

 

     

จุดแข็ง 

- มีรายได หลักจากการทําการเกษตร 

- พ้ืนที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการใชที่ดินไดสูง 

- มีภูมิปญญาดานการแปรรูปผลผลิต 

- ประชาชนสวนใหญมีอัธยาศัย  เอ้ือเฟอ เมตตา  และเอ้ืออาทร 

- ประชาชนสวนใหญมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 

- โครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคม  มีความพรอมและอยูใกลอําเภอ  มีเสนทางเชื่อมโยงระหวางกัน 

- มีระบบนํ้าชลประทาน  และระบบประปาภูมิภาคในพ้ืนที่สวนใหญ 

- การสาธารณสุขมูลฐานคอนขางดี 

- ผูนําชุมชนสวนใหญมีศักยภาพในการบริหารและดําเนินงานรวมกับ อบต. 

- มีสถานศึกษาใกลชุมชน 

- ไมมีปญหาดานศาสนา 

- มีวัฒนธรรม  และประเพณีทองถิ่นเปนแบบเดียวกัน 

- ปญหาสิ่งแวดลอมสวนใหญในตําบลยังมีนอย 

 



๑๖ 
 

 

 

 

     จุดออน 

- ประชาชนสวนใหญมีอาชีพหลัก  ขาดอาชีพเสริม 

- ขาดการรวมตัว 

- ขาดการจัดการดานการผลิต  การตลาด 

- ขาดเงินทุนหมุนเวียน 

- ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  และขาดจิตสํานึก ดานสาธารณะ 

- มีปญหาเรื่องคนดอยโอกาส  เชน  ผูสูงอายุ  เด็ก  คนพิการ 

- ชุมชนขาดกลไกสงเสริมการมีสวนรวมและสงเสริมความเขมแข็ง 

- เสนทางคมนาคมบางเสนยังไมไดมาตรฐาน 

- ในบางพ้ืนที่ยังมีปญหาเรื่องแสงสวางของไฟทางสาธารณะ 

- ขาดแหลงนํ้าสะอาดเพ่ือใชอุปโภค และบริโภค 

- ประชาชนขาดความรูในการควบคุม  ปองกันแกไข  เรื่องโรคภัยตาง ๆ  

- ประชาชนบางสวนยังขาดความรู  ความเขาใจในระบบการเมือง 

- งบประมาณของ อบต.มีนอย  ไมเพียงพอตอการดําเนินการในโครงการใหญ ๆ  

- ผูนําบางคนยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตัวเอง 

- ประชาชนสวนใหญยังมีการศึกษาในระดับตํ่า 

- มีระบบการจัดเก็บและกําจัดขยะที่ไมถูกวิธ ี

- ยังมีปญหาในเรื่องสิ่งแวดลอมในบางพ้ืนที ่

 

     โอกาส 

- อยูใกลชุมชน  เดินทางสะดวก 

- มีระบบนํ้าใชเพ่ือการอุปโภค – บริโภคครอบคลุมทั้งตําบล 

- มีสถาบันที่ใหความรูแกชุมชนในพ้ืนที ่

- ไมมีความขัดแยงของคนในชุมชน 

- มีระบบการประสานงานที่ดีของหนวยงานตาง ๆ ที่อยูรอบขาง 

 

     อุปสรรค 

- ขาดความรวมมือ  รวมใจ  และความเสียสละ 

- องคกรชุมชนยังไมเขมแข็ง  และเขาใจบทบาทของตนในเรื่องการมีสวนรวม  และการรวมกลุม 

- ขาดงบประมาณในการดําเนินการโครงการใหม ๆ  

- ขาดตลาดสินคาพ้ืนเมืองของชุมชน 



๑๗ 
 

- ประชาชนสวนใหญ  มีการศึกษานอย  และไมสนใจการเรียนตอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

 รายจาย รวมท้ังสิ้น ๑ 5,571,343.92 บาท  

 ก.รายจายประจํา รวม ๑ 3,๐91,493.๙2  บาท 

  ๑. รายจายงบกลาง จํานวน 720,193.25  บาท 

  ๒. หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) จํานวน  ๑, 799,40๐.๐๐ บาท  

  ๓. หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) จํานวน ๒, 386,967.00  บาท 

  ๔. หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ จํานวน 3,383,901.26 บาท  

  ๕. หมวดคาสาธารณูปโภค จํานวน 263,512.41  บาท 

  ๖. หมวดเงินอุดหนุน จํานวน 567,800.00 บาท  

  ๗. หมวดรายจายอื่น จํานวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท  

   ๗.๑ จายขาดเงินสะสม จํานวน - บาท  

   ๗.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จํานวน 3,954,720.๐๐  บาท 

   ๗.๓ เงินอุดหนุนทั่วไป – กรณีเรงดวน จํานวน - บาท  

   ๗.๔ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสงเสริมอาชีพของหมูบานฯ จํานวน - บาท  

 ข. รายจายเพื่อการพัฒนา รวม 2,479,850.๐๐ บาท  

  ๑. หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง จํานวน 2,479,850.๐๐ บาท  

 

๓.๓  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

     ๑.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

          -  จัดใหมีการกอสรางถนนลูกรัง  และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ทําใหการคมนาคมขนสงระหวาง 

              ตําบล / หมูบาน  มีความสะดวกสบายในการสัญจร 

          -  มีการปรับปรุงซอมแซมถนน  ใหไดมาตรฐาน  และอยูในสภาพดี 

          -  มีการขยายเขตไฟฟาเพ่ิมขึ้น  รวมทั้งจัดใหมีไฟฟาสาธารณะใชอยางทั่วถึง 

          -  กอสรางศาลากลางหมูบาน เพ่ือเปนที่พบปะของชาวบาน 



๑๘ 
 
          -  ขุดลอกเหมืองพรอมฝงทอคอนกรีต รวมทั้งกอสรางเหมืองคอนกรีตเพ่ือใหเกษตรกรมีนํ้าใช 
 

     ๒.  การพัฒนาดานการสงเสริมการศึกษา   และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          -  อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐาน 

          -  จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

          -  จัดแขงขันกีฬาภายในตําบล  และระหวางตําบล 

          -  ปองกันและกําจัดโรคพิษสุนัขบา 

          -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   ผูปวยเอดส   และผูพิการ 

          -  สงเสริมประสิทธิภาพการศึกษาแกเยาวชนพัฒนาทักษะการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

          -  สงเสริมและสนับสนุนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนตําบลบานในดง 

          -  จัดอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันสําหรับเด็กกอนวัยเรียนและในวัยเรียน 
 

     ๓.  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน   สังคม   และการรักษาความสงบเรียบรอย 

          -  จัดเวรยามเพ่ือตรวจดูแลรักษาความสงบ  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

 

 

           

     4.  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

          -  ปรับปรุงภูมิทัศน เขตพ้ืนที่ตําบลบานในดง 

  -  จัดระบบบําบัดนํ้าเสีย  

  -  บําบัดและจัดการขยะ  

  -  ปองกันอุทกภัย  

  -  พัฒนาหมูบาน 
 

     5.  การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

          -  สืบสานประเพณีลอยกระทง , สงกรานต 

          -  จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ , วันแมแหงชาติ                    

       -  เขารวมงานทองเที่ยวเชิงเกษตรและของดีทายาง 

 

     6.  การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร   และการมีสวนรวมของประชาชน  

          -  คาไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  ไปรษณีย  โทรเลข   คาธนาณัติ  คาบริการดานโทรคมนาคม 

          -  คาครุภัณฑสํานักงาน    วัสดุไฟฟาและวิทยุ   

          -  คาตอบแทนผูบริหาร   เลขานุการ  เงินประจําตําแหนง   

          -  คาจางชั่วคราว   คาตอบแทนประธานสภา   รองประธานสภา   เลขานุการ 

          -  คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจาง  คาเบี้ยประชุม 

          -  คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น   



๑๙ 
 
          -  เงินเดือนพนักงาน  คารักษาพยาบาล    เงินชวยเหลือบุตร 

          -  คาธรรมเนียมลงทะเบียน     และคาจางเหมาบริการ 

          -  จัดเก็บขอมูล จปฐ. 

          -  อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอเพ่ือเปนคาใชจายเปลี่ยนแผนภาพไวนิลเฉลิมพระเกียรติ 

          -  คาซอมแซมครุภัณฑ 

          -  อุดหนุนคาใชจายโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานขาวสารการจัดซื้อจัดจางสวนตําบลและศูนย

ประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ 
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