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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพโดยนาเสนอ ดังนี้

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒ นา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมายกลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒ นาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT analysis
จุดแข็ง (S : Strength)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
๑. การจัดสายงาน องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานัก
5 กอง และ หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งแต่ละส่วนมีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน ดังนี้
- สานักงานปลัด อบต.
มีจานวนบุคลากร
๑5 คน
- กองคลัง
มีจานวนบุคลากร
4 คน
- กองช่าง
มีจานวนบุคลากร
6 คน
- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีจานวนบุคลากร
13 คน
- ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
มีจานวนบุคลากร
คน
- ส่วนสวัสดิการสังคม
มีจานวนบุคลากร
๒ คน
- หน่วยตรวจสอบภายใน
มีจานวนบุคลากร
๑
คน
2. สายการบังคับบัญชา
2.1 การสั่งการ มีสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะแบบแนวดิ่ง
จากบนลงล่าง ดังนี้ นายก อบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน  ผู้ปฏิบัติ
2.2 การรายงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะ
แบบแนวดิ่ง จากล่างขึ้นบน ดังนี้ ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้าส่วน  ปลัด อบต.  นายก อบต.
3. การประสานงานภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีการประสานงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ย่อยภายในองค์กร โดยมีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้า ส่วนเป็นประจาทุก
เดือนและมีการประชุมพนักงานทุกระดับเป็นประจาทุกเดือนเช่นกันเพื่อให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
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กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๔. อบต. สารภีมีแผนระยะยาว ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ (5 ปี) แผนพัฒนาสามปี (3 ปี)
และแผนระยะสั้น ได้แก่ แผนการดาเนินงาน (1 ปี) โดยยุทธศาสตร์การดาเนินงานของอบต. สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ๗ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านโครงสร้ างพื้นฐาน ด้านการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านแหล่งน้า
และการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรกรรม และ ซึ่ ง การจั ด ท าแผนทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวได้ จั ด ท าขึ้ น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กร ส่วนราชการในตาบลสารภีทั้งสิ้น ซึ่งยึดหลัก 5 ร่วมดังนี้
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล
ทั้งนี้ ในการดาเนิ น งานเพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์นั้นองค์การบริหารส่ ว นตาบลสารภีได้
จั ดสรรทรั พยากรที่มีอยู่ อย่ างจ ากัดให้ มีเกิด ประโยชน์สู งสุ ดเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (System)
ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรที่เป็นทางการ ได้แก่
๕. ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักคุณธรรม และความโปร่งใส
๖. ระบบงบประมาณและระบบบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีตาม
ระบบสารสนเทศ ( e-LAAS)
๗. ระบบการฝึกอบรม อบต.สารภีให้ความสาคัญกับพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่
๘. ระบบในการติดต่อสื่อสารของพนักงานในองค์กร เช่น การสอนงาน การอธิบายเกี่ยวกับ
ข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารเป็นไปในแนวราบ
พฤติกรรมของผู้บริหาร (Style)
๙. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นาชุมชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใน
การนามาแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
๑0. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปแบบพี่กับน้อง และพ่อกับลูก
๑๑. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เต็มที่ในการดาเนินงานที่บุคคลนั้นๆ รับผิดชอบ
สมาชิกในองค์กร (Staff)
๑๒. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เป็นองค์กรขนาดกลาง จานวนข้าราชการ
22 คนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 คน รวมทัง้ สิ้น ๓8 คน จึงถือว่าเหมาะสมกับ
ขนาดขององค์กร
ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๑๓. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนเป็น
อย่างดี
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๑๔. บุคลกรมีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทางาน
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
15. ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
“ประชาชนคือผู้มีเกียรติ ” กล่าวคือ ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการนั้น พนักงานทุกคนต้อง
ระลึกเสมอว่าประชาชนคือผู้มีเกียรติสาหรับทุกคน ต้องให้บริการอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ ให้บริการ
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว เสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่ของตนเอ
จุดอ่อน (W : Weaknesses)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
๑. การจั ด สายงาน งานถ่ า ยโอนยั ง ไม่ มี ห น่ ว ยงานรองรั บ เช่ น กองช่ า ง และส่ ว น
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. สายการบังคับบัญชา ในบางครั้งมีการสั่งการ และการรายงานข้ามสายการบังคับ
บัญชา
3. การประสานงานภายในองค์กร การประสานงานในแนวราบยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมี
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในองค์กร
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๔. แผนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕. งบประมาณและทรัพยากรมีอย่างจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ได้
๖. ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงแผนงานตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (System)
๗. ถึงแม้ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรจะมีระบบเป็นทางการ แต่ในบางครั้งก็เปิด
โอกาสให้ระบบอุปถัมภ์ทาให้พนักงานขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. ระบบการฝึกอบรมบุคลากรไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนา
ทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมของผู้บริหาร (Style)
๙. ในบางครั้ งผู้ บริ ห ารไม่ รับ ฟังความคิ ด เห็ นของผู้ ใ ต้บัง คับ บัญ ชา ผู้ น าชุม ชน และ
ประชาชน ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก และมีการตัดสินใจที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์
สมาชิกในองค์กร (Staff)
๑๐. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๑๑. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต
ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๑๒. บุคลากรบางคนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
๑๓. องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีค่านิยมร่วมกันแต่บางครั้งก็ไม่ปฏิบัติตามค่านิยม
ดังกล่าว
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
โอกาส ( Opportunity)
เศรษฐกิจ
๑. จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งอุตสาหกรรมจานวนมาก ทาให้ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
๒. พื้นที่ อบต. มีปุาชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านและสามารถใช้ประโยชน์
ใช้สอยด้านอื่นๆ ได้เช่น การหาเห็ด และหาผักมาจาหน่าย
เทคโนโลยี
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการใช้งบประมาณ
(e-Plan)
4. การดาเนินโครงการ Internet Tambol เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
กฎหมาย
5. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
6. นโยบายรั ฐ บาลในการเร่ งรั ด การถ่ ายโอนภารกิ จ ของราชการส่ ว นกลางให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มีการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณ และบุคลากรของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ท้องถิ่นพึ่งพารายได้ของ
ตนเองมากขึ้น
การเมือง
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ
๘. ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
สังคม
๙. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ
๑๐. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สู งอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์
๑๑. มีเครื อข่ายอาสาสมัครสาธารณสุ ขหมู่บ้าน เพื่อดูแล ให้ ความรู้ด้านสุ ขภาพแก่
ประชาชนในชุมชน
วัฒนธรรม
๑๒. มีการจัดประเพณีทาบุญหมู่บ้าน รดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในชุมชน
๑๓. ประชาชนร่วมทาเทียน หล่อเทียนพรรษาในแต่ละชุมชนเพื่อมาถวายพระที่วัด ซึ่งเป็น
การสร้างความสามัคคีในชุมชน
ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์
๑๔. สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกชุมชน ได้อย่างกว้างขวาง
โดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
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ภัยคุกคาม ( Threats)
เศรษฐกิจ
๑.วิกฤตน้ามันแพงทาให้ ต้นทุนการผลิตสินค้า บริการมีราคาสู ง ในขณะที่ราคาผลผลิ ต
ตกต่า
๒. การผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออกมีการปนเปื้อนสารเคมีทาให้ถูกส่งกลับคืน เกษตรกรผู้
ปลูกพืชได้รับผลกระทบจากการส่งออก
๓.เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทาให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเกิดความล่าช้า ผลผลิต
เสียหาย
เทคโนโลยี
๔. เทคโนโลยีมีก้าวหน้าแต่ประชาชนไม่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากความบกพร่องของระบบประมวลผล
กฎหมาย
๖.กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน
คลุมเครือ ทาให้การปฏิบัติอาจมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.การถ่ายโอนภารกิจ พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. 2542 ไม่มีการสารวจความพร้อมของ อปท. ในด้านบุคลากร งบประมาณ ก่อนการถ่ายโอน
การเมือง
๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองส่วนใหญ่ ถูกชี้นาจากตัวแทนทางการเมือง
ระดับชาติ
๙. ฝุายการเมืองระดับท้องถิ่น มีความขัดแย้งในทางการเมือง ผลประโยชน์ ทาให้การ
พัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
สังคม
๑๐. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์ ไม่ทั่วถึง
๑๑.ในพื้นที่มีประชากรแฝง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด
วัฒนธรรม
๑๒. ชุมชนไม่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การลง
แขกดานา เกี่ยวข้าว การทาขวัญข้าว
ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์
๑๓. โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่รู้เท่าทันและยากแก่
การปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
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๒.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในปี ที่ ผ่ า นมาภายใต้ แ ผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี
พ.ศ.๒๕๕7 ในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องจากมีแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีประจาปี ๒๕๕8 เป็นจานวนมาก รายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภีจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจากัดไม่เพียงพอแก่การบริการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ทา
ให้ประสิทธิผลของแผนแผนพัฒนาเชิงคุณภาพไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร
 การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 70 โครงการ จานวนเงิน 14,082,740บาท
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 54 โครงการ จานวนเงิน 11,283,588.57 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

1. สร้ างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข
2. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นโครงสร้ า ง
พื้นฐาน
3. ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและเทาปัญหาความยากจน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอย่างยั่งยืน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
รวม

โครงการ

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

โครงการ

การเบิกจ่าย
งบประมาณ

43

9,005,240

34

7,653,644.62

8

3,672,600

6

2,955,431.95

11

994,900

10

593,952

5

350,000

3

76,630

2

40,000

1

3,930

1
70

20,000
14,082,740

54

11,283,588.57
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โครงการที่ดาเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่รว่ มกัน
อย่างมีความสุข
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

0
5

2 1

11

8

43

3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทาง
เศรษฐกิจและเทาปัญหาความยากจน
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม

๒.๓ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตาบลสารภี ได้รับการ
พัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการการศึกษา โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน
ด้านการสาธารณสุข ดูแลผู้ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ปุว ยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง ด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน และการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ให้มีความเหมาะและสอดคล้องมากขึ้น รองลงมาด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนแทบทุกสาย ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตและถนนลาดยางแคฟซีลทุกหมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน ใน
ทุกด้านซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภีที่ผ่านมาประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับ
สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยนโยบายหลักในปัจจุบัน
คณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนใน
ตาบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้การดาเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียงมีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕8
ข้อเสนอแนะ
จากผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ คณะกรรมการติ ด ตามแผลประเมิ น ผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ดังนี้
๑) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี ควรจะด าเนิ น งานโครงการ/กิ จ กรรมให้
บรรลุผลสาเร็จมากขึ้น
๒) หากไม่สามารถดาเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ
และต้องหาทางแก้ปั ญหาให้กับประชาชนได้ เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ วก็จะทาให้
ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสารภีดีขึ้น
๓) องค์การบริหารส่วนตาบลสามารถนาผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุง
การดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น
แล้ว

