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ส�วนท่ี  ๓  

สรุปผลการพฒันาสรุปผลการพฒันาสรุปผลการพฒันาสรุปผลการพฒันาขององค�การบรหิารส�วนตาํบลขององค�การบรหิารส�วนตาํบลขององค�การบรหิารส�วนตาํบลขององค�การบรหิารส�วนตาํบลในป�ทีผ่�านมาในป�ทีผ่�านมาในป�ทีผ่�านมาในป�ทีผ่�านมา    
3.1 3.1 3.1 3.1 การสรปุสถานการณ�การพฒันาการสรปุสถานการณ�การพฒันาการสรปุสถานการณ�การพฒันาการสรปุสถานการณ�การพฒันา    
  ผลการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน  ในป�ท่ีผ�านมามีการพัฒนาท(องถ่ินในระบบก(าวหน(าในหลายๆ 
ด(าน คือมีความเจริญข้ึนอย�างค�อยเป1นค�อยไป แต�รายได(ในการจัดเก็บเองของอบต. เช�นภาษีบํารุงท(องท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษี
ป9าย ไม�มีเพ่ิมข้ึน ทําให(รายได(ท่ี อบต.จัดเก็บเอง มีจํานวนน(อยมาก     ส�วนการพัฒนาในเร่ืองการบริหาร การจัดการ มีการแบ�งส�วน
ราชการ การบริหารงานอย�างชัดเจน โดยมีการแบ�งส�วนราชการเป1น 4 ส�วน คือ สํานักงานปลัด อบต. ส�วนการคลัง ส�วนโยธาและ
ส�วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีการมอบอํานาจหน(าท่ีและการตัดสินใจจากนายก อบต. บุคลากรของ อบต.มีจํานวน
ท้ังสิ้น 28 อัตรา  (รวมพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ(าง) โดยมีการควบคุมการทํางานท้ังระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายใน
ของ อบต. แต�การปฏิบัติงานของเจ(าหน(าท่ียังไม�เป1นระบบเท�าท่ีควร เนื่องจากตําแหน�งงานในการปฏิบัติหน(าท่ี   ไม�ตรงตามตําแหน�ง 
และผู(ปฏิบัติงานมีจํานวนน(อย เมื่อเทียบกับตําแหน�งงานท่ีมีอยู�ในกรอบอัตรากําลัง ทําให(เจ(าหน(าท่ีท่ีมีอยู�ต(องรับผิดชอบในหลายๆ 
หน(าท่ี ซ่ึงบางคนก็ถนัดในงานบ(าง หรือบางคนก็ไม�ทราบในงานท่ีต(องปฏิบัติ ก�อให(เกิดความผิดพลาดในงานได(ง�ายข้ึน การจัดต้ัง
งบประมาณและการใช(งบประมาณรายจ�ายประจําป�     มีความสอดคล(องและสมดุลกัน มีระบบพ้ืนฐานข(อมูลของ อบต. 
(อินเตอร�เน็ต) และระบบ LAN พร(อมท้ังมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม�ว�าจะเป1นระบบ E-Plan (การวางแผนและการใช(
จ�ายงบประมาณรวมท้ังการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) ระบบ EGP (การ
จัดซ้ือจัดจ(าง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช(และอุปกรณ�
สําหรับใช(ในการทํางานไม�เพียงพอต�อความต(องการในการทํางาน 
  ในปSจจุบันแนวโน(มการพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี ท้ังในด(านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม      มีการพัฒนา
มากข้ึนจากแต�ก�อน ประกอบกับการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน มีความสอดคล(องกับยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดในทุกด(าน โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 และท่ี 3 ของจังหวัด คือ เมืองน�าอยู�และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี   หลายรูปแบบ โดยเน(นเร่ืองการท�องเท่ียว 
และการเพ่ิมผลผลิตสินค(าปลอดสารพิษ เพ่ือการส�งออกและเพ่ือการบริโภคภายในประเทศ โดยตําบลป%กเตียนเน(นในเร่ืองทํา
การเกษตร  คือ ปลูกข(าว  ผัก ปลอดสารพิษเพ่ือการบริโภค พ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียนมีการทําการเกษตร คือ ปลูกข(าว 
เป1นหลัก  และในปSจจุบันองค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน  เน(น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป1นหลัก ส�งเสริมการศึกษา
ให(กับเด็กและเยาวชน ดูแลสงเคราะห�ผู(ชรา ผู(พิการ ผู(ปUวยเอดส� การสาธารณสุข พร(อมท้ังดูแลด(านการคมนาคม    แหล�งน้ํา  ไฟฟ9า 
และความเรียบร(อยปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของคนในตําบล        
            ซ่ึงองค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน  ได(ดําเนินตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไว( แต�ไม�สามารถตอบสนองความ
ต(องการได(ครบถ(วน เพราะปSญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ งบประมาณขององค�การบริหารส�วนตําบลท่ีมีอยู�อย�างจํากัด  เนื่องจากเป1น
องค�การบริหารส�วนตําบลขนาดเล็ก  จึงไม�สามารถพัฒนาท(องถ่ินในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลได(อย�างท่ัวถึง  ในขณะเดียวกัน  
วัสดุอุปกรณ� เคร่ืองมือ เคร่ืองใช(ไม�ทันสมัย ไม�เพียงพอ และไม�สามารถจัดหาให(เพียงพอแก�ความต(องการได(  เนื่องจากงบประมาณท่ี
มีอย�างจํากัด และในบางโครงการไม�สามารถบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีวางไว(เนื่องจากขาดการประชาสัมพันธ�และความร�วมมือจาก
ประชาชน    
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ผลการวเิคราะห�ผลการวเิคราะห�ผลการวเิคราะห�ผลการวเิคราะห�ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตาํบล ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตาํบล ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตาํบล ศักยภาพขององค�การบริหารส�วนตาํบล ((((ข(อมลูทัว่ไปข(อมลูทัว่ไปข(อมลูทัว่ไปข(อมลูทัว่ไป))))    
จุดแข็งจุดแข็งจุดแข็งจุดแข็ง    
        จุดแข็งท่ีสําคัญขององค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน คือ มีสภาพภูมิประเทศเป1นท่ีราบลุ�ม เหมาะแก�การปลูกพืชทางการ
เกษตร เป1นตําบลเดียวในอําเภอท�ายางมีพ้ืนท่ีติดกับทะเล เป1นท่ีน�าสนใจของบุคคลภายนอก ซ่ึงมีแหล�งท�องเท่ียว เช�น หาดป%กเตียน 



หาดคาบาน�า ฯลฯ พ้ืนท่ีของตําบลต้ังอยู�ไม�ห�างจากอําเภอท�ายางและจังหวัดเพชรบุรี  มีเส(นทางคมนาคมสะดวกสบายสามารถ
เชื่อมต�อได(หลายเส(นทาง และไปสู�แหล�งท�องเท่ียวได(หลายแห�ง  
จุดอ�อนจุดอ�อนจุดอ�อนจุดอ�อน    
                                        จุดอ�อนท่ีสําคัญขององค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพการเกษตรทําให(รายได(ไม�แน�นอน
ข้ึนอยู�กับราคาและภัยทางธรรมชาติท่ีไม�สามารถเลี่ยงได( ประกอบการจําหน�ายต(องนําไปจําหน�ายนอกพ้ืนท่ี ประชาชนส�วนใหญ�ไม�ให(
ความร�วมมือการจัดกิจกรรมและการบริหารงานขององค�การบริหารส�วนตําบล ปSจจัยโครงสร(างพ้ืนฐานบางอย�างไม�ครบถ(วน 
โอกาสโอกาสโอกาสโอกาส    
                                        โอกาสท่ีสําคัญขององค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน  คือ เป1นพ้ืนท่ีทางผ�านเชื่อมต�อเส(นทางได(หลายเส(นทาง มีผลผลิต
ทางการเกษตร การประมง แหล�งท�องเท่ียว ท่ีมีชื่อเสียง ซ่ึงเป1นท่ีน�าสนใจของบุคคลภายนอก ควรได(รับการสนับสนุนเป1นแหล�ง
ท�องเท่ียวอีกแห�งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรี 
อุปสรรคอุปสรรคอุปสรรคอุปสรรค        
                                                    อุปสรรคท่ีสําคัญขององค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน คือ เร่ืองระเบียบกฎหมายท่ียังไม�เอื้อต�อการปฏิบัติงาน ทําให(ไม�
เกิดความคล�องตัวในการปฏิบัติงาน เพราะติดขัด เร่ืองระเบียบแบบแผนทางราชการ และงบประมาณในการบริหารกิจการองค�การ
บริหารส�วนตําบลมีจํากัด ทําให(การบริหารงานบางอย�างไม�ครบครัน 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฎิบัติในเชิงปริมาณ 
 

จากการประเมินผลการพัฒนาในป� ๒๕๕8  องค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียนก็สามารถดําเนินการได(ประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง  อย�างไรก็ตามปSญหาและอุปสรรคต�าง ๆ องค�การบริหารส�วนตําบลป%กเตียน จะได(ดําเนินการแก(ไขต�อไป และจากการ
วิเคราะห�ปSญหาและความต(องการของท(องถ่ินท่ีมีต�อผลการพัฒนา คือ 

๑๑๑๑.  .  .  .  ปSญหาด(านสงัคมและชมุชนปSญหาด(านสงัคมและชมุชนปSญหาด(านสงัคมและชมุชนปSญหาด(านสงัคมและชมุชน    
        ๑.๑  ปSญหาโรคติดต�อ ขาดการวางแผนงาน และการป9องกันอย�างต�อเนื่อง เช�น โรคเอดส�        โรค
ไข(เลือดออก 
  ๑.๒  ประชาชนไม�ใส�ใจสุขภาพ ขาดการออกกําลังกายอย�างต�อเนื่องและสม่ําเสมอ 
  ๑.๓  ขาดอาคาร  สถานท่ีทําการศูนย�สาธารณสุขมูลฐานชุมชน และขาดอุปกรณ�ในการปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑.๔  ขาดแคลนทุนการศึกษา วัสดุ  อุปกรณ�การเรียนการสอนไม�มีประสิทธิภาพ  เช�น ขาดแคลนคอมพิวเตอร�  
เคร่ืองรับจานดาวเทียม 
  ๑.๕  นักเรียนขาดทักษะ ความรู( ความสามารถทางวิชาการเฉพาะด(าน ยังไม�ได(รับการส�งเสริม  และพัฒนา 
  ๑.๖  ไม�มีห(องสมุดและขาดแคลนหนังสือ 
  ๑.7  ปSญหาขาดแคลนห(องจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑.8  ปSญหาการขาดแคลนอาคารสถานท่ีต�าง ๆ เช�น หอประชุม โรงอาหาร โรงจอดรถ 
  ๑.9  ประชาชนขาดการรวมกลุ�มเพ่ือทํากิจกรรมท่ีมีประโยชน�ต�อชุมชน 
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                     ๑.๑0  ไม�มีผู(สืบทอด สืบค(น ในการอนุรักษ�ฟcdนฟูด(านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปSญญาพ้ืนบ(าน 
  ๑.๑1  เยาวชนไม�เห็นคุณค�าในวัฒนธรรม ประเพณีท(องถ่ิน มีค�านิยมในวัฒนธรรมตะวันตก 
  ๑.๑2  ประชาชนไม�เห็นความสําคญัและประโยชน�ของภูมิปSญญาพ้ืนบ(าน การใช(สมุนไพร 
  ๑.๑3  ประชาชนเข(าร�วมงานประเพณี  งานสําคัญทางศาสนาจํานวนน(อย 
  ๑.๑4  อุปกรณ�ในการเล�นกีฬาและสถานท่ีในการเล�นกีฬามีไม�เพียงพอ 

แผนงานแผนงานแผนงานแผนงาน////โครงการโครงการโครงการโครงการ    จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
โครงการโครงการโครงการโครงการ    

            จาํนวนจาํนวนจาํนวนจาํนวน    
งบประมาณงบประมาณงบประมาณงบประมาณ    

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุหมายเหตุ    

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน     3 1,360,000  
ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการส�งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต    25 1,115,860  
ยุทธศาสตร�ด(านการพัฒนาด(านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม   
และการรักษาความสงบเรียบร(อย 

    2 
 

120,000      

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและท�องเท่ียว 

    3   110,000     

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านการบริหารจัดการและการอนุรักษ�ทรัพยากร 
ธรรมชาติสิ่งแวดล(อม 

    1  10,000         

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด(านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปSญญา 
ท(องถ่ิน 

     3 110,000  

ยุทธศาสตร�การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค�กร  และการ 
มีส�วนร�วมของประชาชน 

   14 11,283,287  

รวมรวมรวมรวม            51515151    14141414,,,,109109109109,,,,147147147147     



  ๑.๑5  ศูนย�สงเคราะห�ราษฎรประจําหมู�บ(านไม�มีความเข(มแข็ง  คณะกรรมการขาดการประสานงาน  ไม�มีการ
บริหารจัดการเงินกองทุนเพ่ือช�วยเหลือสงเคราะห�ผู(ด(อยโอกาสในชุมชน 
  ๑.๑6  ศูนย� อปพร. ประจําหมู�บ(านมีท่ีทําการ ขาดอุปกรณ�ในการปฏิบัติงานและไม�มีสวัสดิการช�วยเหลือ ขาด
เจ(าหน(าท่ี 
  ๑.17  การจัดเก็บข(อมูล จปฐ. ยังไม�ครบถ(วน ถูกต(อง สมบูรณ� ขาดการวิเคราะห�ข(อมูลเพ่ือนํามาแก(ไขปSญหา    

๒๒๒๒.  .  .  .  ปSญหาการพฒันาด(านเศรษฐกิจปSญหาการพฒันาด(านเศรษฐกิจปSญหาการพฒันาด(านเศรษฐกิจปSญหาการพฒันาด(านเศรษฐกิจ 
  ๒.๑  สินค(าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ� ขาดการบริหารจัดการด(านการตลาด 
  ๒.๒  กลุ�มอาชีพขาดเงินทุนในการประกอบกิจกรรมของกลุ�มให(ต�อเนื่อง 
  ๒.๓  กลุ�มอาชีพขาดความรู( ไม�ได(รับการฝ%กอบรมจากวิทยากรท่ีมีความรู(และชํานาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ�/
สินค(าให(มีคุณภาพ 
  ๒.๔  กลุ�มอาชีพขาดการบริหารจัดการกลุ�มอย�างต�อเนื่อง และไม�มีความเข(มแข็ง 
  ๒.๕  ผลิตภัณฑ�และสินค(าไม�มีตลาดในการจําหน�าย 
  ๒.๖  ขาดการประชาสัมพันธ� และการวางแผนด(านการท�องเท่ียว เพ่ือสร(างภาพลักษณ�ให(มีชื่อเสียงเป1นท่ีรู(จักของ
นักท�องเท่ียว 
  ๒.๗  ขาดการพัฒนาการท�องเท่ียวให(มีคุณภาพ 
  ๒.๘  ประชาชนยังไม�ให(ความสําคัญในการใช(ปุmยชีวภาพ ปุmยหมัก และปุmยอินทรีย� ขาดการรวมกลุ�มในการ
นําไปใช(อย�างจริงจังและต�อเนื่อง 
  ๒.๙  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า 
  ๒.๑๐ เกษตรกรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
  ๒.๑๑ ศูนย�เทคโนโลยีทางเกษตร ยังไม�สามารถรวมกลุ�มเกษตรกรให(ทํากิจกรรมท่ีเป1นรูปธรรม 
  ๒.๑๒ เกษตรกรใช(สารเคมี ทําให(เกิดปSญหามลพิษ สารเคมีตกค(าง และต(นทุนการผลิตสูง    
                                            ๓๓๓๓. . . . ปSญหาด(านโครงสร(างพืน้ฐานปSญหาด(านโครงสร(างพืน้ฐานปSญหาด(านโครงสร(างพืน้ฐานปSญหาด(านโครงสร(างพืน้ฐาน    

  ๓.๑  ลําห�วยต้ืนเขิน ทําให�น้ําป�าไหลหลากในฤดูฝน ป ญหานํ้าท"วม 
  ๓.๒  ไม"มีแหล"งกักเก็บนํ้าในฤดูฝน เช"น อ"างเก็บนํ้า การก"อสร�างฝาย 
  ๓.๓  ป ญหาภัยแล�ง  ขาดถังกักเก็บนํ้า บ"อนํ้าต้ืนเขิน 
  ๓.๔  ขาดการบูรณาการระหว"างกลุ"มผู�ใช�น้ําในพ้ืนท่ีใกล�เคียง 
  ๓.๕  การขยายเขตไฟฟ;าสาธารณะยังไม"ครอบคลุมและท่ัวถึงในทุกหมู"บ�าน 
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  ๓.๖  ปSญหาน้ําประปาไม�เพียงพอ 
  ๓.๗  การบริหารจัดการประปาหมู�บ(านไม�ค�อยมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๘  ตู(โทรศัพท�สาธารณะไม�มี 

๔๔๔๔. . . . ปSญหาด(านการเมอืงการบรหิารปSญหาด(านการเมอืงการบรหิารปSญหาด(านการเมอืงการบรหิารปSญหาด(านการเมอืงการบรหิาร    
  ๔.๑  ประชาชนขาดการมีส�วนร�วมในด(านการเมืองการบริหาร 
  ๔.๒  ประชาชนขาดความรู( ความเข(าใจในด(านกฎหมาย การเมือง การบริหาร การเลือกต้ัง   และการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
  ๔.๓  ประชาคมตําบล  ประชาคมหมู�บ(านไม�เข(าใจในบทบาทหน(าท่ี ขาดการมีส�วนร�วม 
  ๔.๔  ขาดการประสานงานระหว�างศูนย�บริการร�วม การให(บริการประชาชนไม�ได(ครบทุกหน�วยงาน 



  ๔.๕  ขาดการควบคุมพัสดุ ดูแลพัสดุและทรัพย�สิน 
  ๔.๖  การจัดเก็บภาษีไม�ได(ร(อยเปอร�เซ็นต� ขาดระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย�สิน 
  ๔.๗  ไม�มีกิจการพาณิชย�เพ่ือเพ่ิมรายได( เช�น โรงฆ�าสัตว� งานตลาดสด 

  ๔.๘  ประชาชนขาดความรู( ความเข(าใจในการเสียภาษี 
  ๔.๙  ขาดการประชาสัมพันธ�ข(อมูลข�าวสารท่ีสําคัญให(แก�ประชาชน เพ่ือสร(างความรู( ความเข(าใจในอํานาจหน(าท่ี
และบทบาทขององค�การบริหารส�วนตําบล 

    ๕๕๕๕.  .  .  .  ปSญหาด(านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล(อมปSญหาด(านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล(อมปSญหาด(านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล(อมปSญหาด(านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล(อม    
  ๕.๑  ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแล รักษาความสะอาด ความเป1นระเบียบเรียบร(อยในหมู�บ(าน ท่ีสาธารณะ 
การพัฒนาให(มีภูมิทัศน�ท่ีน�าอยู�และสวยงาม เหมาะสมกับเป1นเมืองท�องเท่ียว 
  ๕.๒  การท้ิงขยะไม�เป1นท่ี ไม�มีการคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 


