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ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557– 2560) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557– 2560 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองศาลา หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา รายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     15,000,000           บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     15,000,000           บาท 
 รายรับจริง                    20,313,634.85       บาท  
 รายจ่ายจริง                   11,016,176.91       บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     16,000,000            บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     16,000,000             บาท 
 รายรับจริง                    26,092,339.43         บาท  
 รายจ่ายจริง                   20,004,190.00        บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    18,000,000              บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    18,000,000               บาท 
 รายรับจริง                   23,463,414.15          บาท  
 รายจ่ายจริง                  21,948,096.94          บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    25,000,000              บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    25,000,000              บาท 
 รายรับจริง                     -                             บาท  
 รายจ่ายจริง                    -                             บาท  
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1เชิงปริมาณ 
 นายเปื่อน  พุ่มเงิน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 
1 ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 10 
2.ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 20 

3.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

2 2 

4.ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 2 

5.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 4 
6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 1 
7.ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 23 

รวม 82 61 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 82 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 61
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.61 
 1.2.2เชิงคุณภาพ 

นายเปื่อน  พุ่มเงิน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2558ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 23 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 10 โครงการ ถือ

ว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 23 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 10 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้ อยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองศาลา น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 61 
โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 82 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 72.61 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ 
จ านวน 5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการ
ปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 

นายก อบต.หนองศาลาได้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองศาลา เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 23 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 10 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น 
ข้าพเจ้าขอชี้แจงว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.หนองศาลา มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจ
หน้าที่ แต่ผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้าพเจ้าได้ด าเนินการขอ
งบประมาณมาด าเนินการโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง 
โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก งบอบจ. งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด งบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
เพียงแต่โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงท าให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจ านวนการ
ปฏิบัติที่น้อยทั้งที่ในความจริงมีการด าเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการ 

2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2คณะผู้บริหารได้เร่งด าเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แต่ที่ท าให้การด าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน
แก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะด าเนินโครงสร้างพ้ืนฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่
เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจ ากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ จึงเรียนมา
เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบ 
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2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 10 
2.ด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

24 20 

3.ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

2 2 

4.ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2 2 

5.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 4 
6.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 2 1 
7.ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 24 23 

รวม 82 61 
 

2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาได้รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.หนองศาลา  
3.สรุปปัญหาอปุสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557– 2560 
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 23 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 10 โครงการ ถือ
ว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 23 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 10 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองศาลา น าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 61 
โครงการจากที่ตั้งไว้ในแผน 82 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 72.61 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ 
จ านวน 5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการ
ปฏิบัติได้ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  


