
 

ส่วนที ่ 2 
 

 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 – 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
  ปีงบประมาณ  2557  
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  23,818,938  บาท 

ประมาณการรายจ่ายไว้  23,818,938  บาท 
รายรับจริง   35,694,862.25 บาท 
รายจ่ายจริง   31,874,816.11 บาท 
ปีงบประมาณ  2558 
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  25,666,638  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  25,666,638  บาท 
รายรับจริง   49,663,838.08 บาท 
รายจ่ายจริง   41,457,969.88 บาท 
ปีงบประมาณ  2559   
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  26,600,000    บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  26,600,000  บาท 
รายรับจริง   44,032,185.48 บาท 
รายจ่ายจริง   41,268,283.37 บาท 
ปีงบประมาณ 2560   
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  36,333,200    บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  36,333,200  บาท 
รายรับจริง   39,052,335.53 บาท 
รายจ่ายจริง   33,727,388.61 บาท 
ปีงบประมาณ 2561   
ตั้งงบประมาณรายรับไว้  37,240,200    บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  37,240,200  บาท 
รายรับจริง   43,145,943.35 บาท 
รายจ่ายจริง   32,614,715.77 บาท 
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1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 -เชิงปริมาณ 
 ตารางเปรียบเทียบระหว่างจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี 
ที่ผ่านมากับจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ด าเนินการจริง (เปรียบเทียบระหว่างแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2559-2561) กับโครงการที่ได้ด าเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี    
พ.ศ. 2558) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนที่เปรียบเทียบ 

จ านวน 
ในแผน 

จ านวน 
ด าเนินการ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 

33 25 75 

2. ยุทธศาสตร์คุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 41 28 68 
3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5 3 60 

4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

13 8 61 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 13 11 76 
  

-  เชิงคุณภาพ   
จากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา  สรุปผลการด าเนินงาน

ในเชิงคุณภาพ  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 1.1  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 1.2  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 
 1.3  ก่อสร้างร่องระบายน้ า 
 1.4  ขยายเขตไฟฟ้า 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 2.1  จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับ ศพด. และโรงเรียน สพฐ. ในต าบล 
 2.2  จัดหาอาหารกลางวัน ให้กับ ศพด. และโรงเรียน สพฐ. ในต าบล 
 2.3  จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.4  จัดซื้อหนังสือพิมพ์ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.5  จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
 2.6  จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
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 2.7  จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 2.8  จัดงานวันผู้สูงอายุ 
 2.9  จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
 2.10 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 2.11 จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานฯ 
3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3.1  จัดเก็บขยะ 
4.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 4.1  จัดตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 4.2  จัดตั้งจุดตรวจ/บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
 4.3  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 5.1  จัดประชุมเวทีสาธารณะ 
 5.2  อบต.สัญจร พบประชาชน 
 5.3  โครงการเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชนในการบริหารท้องถิ่น 
 5.4  จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
 5.5  จัดซื้อเครื่องโทรสาร 
 5.6  จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
 
๒ . ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
               ๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
               ตามที่อบต.ได้ด าเนินงานต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิด
ความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อบต. นั้น                   
ผลที่ได้รับมีดังนี้ 
               ๑. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
               ๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
              ๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
              ๔. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
              ๕. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ 
              ๖. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
              ๗. คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  
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      ๒.๒ ผลกระทบ 
                การบริการในทางราชการอาจท าให้เกิดการล้าช้าในกระบวนการ จนเกิดการร้องเรียนซึ่ง
เป็นผลกระทบโดยตรงในพ้ืนที่ วิธีแก้ปัญหา โดยชี้ แจงกระบวนการทางราชการให้ประชาชนทราบและ
ท าความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
    พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 

ปัญหา 
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
2) หมู่บ้านในเขต อบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก 
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 
4) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อบต.ที่จะสามารถด าเนินการได้ 
5) ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการด าเนินประชาคมไม่ดีเท่าที่ควร 
อุปสรรค 
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ 

   ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 
๒) อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน 

  ๓) อบต.สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
 4) ขาดความเข้มแข็งในชุมชน 

แนวทางการแก้ไข 
1) การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นกล่าวคือควรจะพิจารณา 

โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาด าเนินการ 
2) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี 
3) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
4) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ /กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด 

เช่น การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา 
 5) เสริมสร้างความเข้มแข็งในชุมชนเพ่ือร่วมกันระดมความคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 
 
 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


