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ส่วนที่  ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

๒. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖๐   

 ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖2)  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0) โดยมีลักษณะการ
ก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลดงมะไฟได้ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มี
การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ตามแผนพัฒนาสามปี สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0) เมื่อวันที่ 22  มิถุนายน 2557 ได้ก าหนดโครงการที่จะ
ด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี พ.ศ.2558-2560 

ยุทธศาสตร ์

2558 2559 2560 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

26 11,840,000 24 13,140,000 104 50,790,000 

2. การพัฒนาด้านสังคม 46 10,424,000 44 9,624,000 44 9,624,000 

3. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3 1,700,000 2 100,000 2 100,000 

4. การพัฒนาด้าน
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 

13 5,900,000 10 2,390,000 76 33,640,000 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล 

34 8,808,900 17 2,260,000 17 2,260,000 

รวม 122 38,672,900 97 27,514,000 243 96,414,000 
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การจัดท างบประมาณ  

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕8 เมื่อวันที่ ๒4 กันยายน ๒๕๕7  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ านวน 67
โครงการ งบประมาณ 23,633,018  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติต าบล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 3,274,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 21 17,691,618 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 10,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

11 1,300,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 
 

1,357,400 

รวม 67 23,633,018 

การเบิกจ่ายงบประมาณ 
            องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีโครงการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๖7 
โครงการ จ านวนเงิน 23,633,018  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จ านวน ๖๓ โครงการ  จ านวนเงิน  
22,568,018   บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 20 3,274,000 17 3,233,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 21 17,691,618 21 17,691,618 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 1 10,000 1 10,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

11 1,300,000 4 80,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

14 1,357,400 12 1,553,400 

รวม 67 23,633,018 63 22,568,018 
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

      การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ในการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8   
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ยึดกรอบแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕8 
-๒๕๖0) เป็นกรอบในการพัฒนา โดยมีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการจริง เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖0)  
 การด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ  ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕8 ที่ผ่านมา 
สามารถสรุปแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สรุปผลการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕8 ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร ์

ผลการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
โครงการทั้งหมดท่ีต้อง

ด าเนินการ 
โครงการที่ได้ด าเนินการ 

หน่วยงาน
ด าเนินการ จ านวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

20 3,274,000 17 25.37 3,233,000 13.68 กองช่าง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

21 17,691,618 21 31.34 17,691,618 74.86 ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม 

1 10,000 1 1.49 10,000 0.04 ส านักงานปลัด 

4. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

11 1,300,000 4 5.97 80,000 0.34 ส านักงานปลัด 
กองช่าง 

5. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

14 
 

1,357,400 12 17.91 1,553,400 6.57 ส านักงานปลัด 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการ 

กองช่าง 
รวม 5 ยุทธศาสตร์ 67 23,633,018 63 94.03 22,568,018 95.49  

สามารถสรุปได้ตามรายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณ ได้ดังนี้ 
(๑)  โครงการ 

 โครงการทั้งหมดที่ต้องด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8จ านวน    สามารถสรุปได้ตามรายละเอียด
โครงการและรายละเอียดงบประมาณ ได้ดังนี้ 

(๑)  โครงการ 
 โครงการทั้งหมดที่ต้องด าเนินการ ปีงบประมาณ ๒๕๕8  จ านวน    67   โครงการ 
 โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด   ปีงบประมาณ ๒๕๕8 จ านวน   63    โครงการ 
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 คิดเป็นร้อยละ  95.49  ของจ านวนโครงการทั้งหมดที่ต้องด าเนินการ 
 

(๒)  งบประมาณ  
  รวมงบประมาณท้ังหมดที่ต้องด าเนินการในปีงบประมาณ๒๕๕8 จ านวน 23,633,018  บาท 
                 งบประมาณท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จ านวน  22,568,018  บาท 
                 จ านวนงบประมาณที่ได้ด าเนินการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ  95.49   ของจ านวนงบประมาณ
ทั้งหมดท่ีต้องด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕8 
 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาสามปีในเชิงคุณภาพ 

   ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม  ท าให้การ
คมนาคม ด้านการขนส่งสินค้าทางการเกษตรมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 
   ๒. มีการขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้การได้ดี  ท าให้
ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๓. มีการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้ประชาชน
มีน้ าใช้ 
   ๔. มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนมีรายได้เสริม ในด้านการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร หรือแปรรูปสินค้าต่างๆ  
   ๕. ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจในด้านการรักษาสุขภาพเบื้องต้น และการป้องกันโรค
ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยต่างๆ 
   ๖. เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกให้เด็ก
และเยาวชน ประชาชนทั่วไปห่างไกลยาเสพติด 
   ๗. ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการกิจกรรมต่างๆ มากยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในการจัดเวที
ประชาคมในเรื่องต่างๆ จึงท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟได้ทราบถึงปัญหา และความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจุด และเป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟให้มีการ
บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8  
  ๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญจากการด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 26 20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 46 21 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 3 1 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

13 11 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

34 14 
 

รวม 122 67 
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๒.๒ ผลกระทบ 
  ท าให้ประชาชนในเขตต าบลดงมะไฟ ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมกับ
สถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 
๓. สรุปปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ๓.๑ ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี จ านวน 46 โครงการ แต่
สามารถน ามาบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน 21 โครงการ 
ถือกว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก 

    การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
      ๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖0) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีพ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน 46 โครงการ แต่
สามารถบรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 จ านวน 21 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่
ควรก าหนดโครงการในแผนมากกว่าสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       ๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ ๑ ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ ๒.๓ ก าหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี  
พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕๖0 เฉพาะปี ๒๕๕8 มาด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕8  น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะได้
คะแนนเต็ม 3 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ น าแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 
๒๕๕8 ไปปฏิบัติได้ 67 โครงการ จากที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปี 122 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5๔.92 ซึ่งจะ
ได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวนน้อยมาก ดังนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาควรที่จะปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 


