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สวนท่ี 2 
 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับและการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

          1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 

 จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  หรือภาษาอังกฤษเรียกวา  Electronic Local 

Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลศรีค้ํา รายละเอียด ดังนี้ 
 

 ปงบประมาณ 2557                                                  ปงบประมาณ 2558                                                    ปงบประมาณ 2559 

 ตั้งงบประมาณรายรับไว    25,353,040      บาท            ต้ังงบประมาณรายรับไว  ��,���,���   บาท        ตั้งงบประมาณรายรับไว    ��,���,���   บาท 

 ประมาณการรายจายไว    25,353,040      บาท         ประมาณการรายจายไว  25,915,730    บาท      ประมาณการรายจายไว    27,113,920   บาท 

 รายรับจริง                   22,825,377.16  บาท         รายรับจริง                 25,441,285.93 บาท      รายรับจริง                23,961,261.61  บาท 

 รายจายจริง                  ��,���,���.��  บาท            รายจายจริง               22,473,549.19 บาท        รายจายจริง               ��,���,���.��  บาท  
   

 ปงบประมาณ 2560 

 ตั้งงบประมาณรายรบัไว    ��,���,���  บาท 

 ประมาณการรายจายไว    34,431,340  บาท 

          1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

          1.2.1 เชิงปริมาณ 

 นายศิริ  นิลแสง  นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง   ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง   

ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญที่ 1 คร้ังท่ี 3 ประจําป 2559 เม่ือวันที่ 28  ตุลาคม  ����  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

1.โครงสรางพ้ืนฐาน 23 19 

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 15 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 8 7 

4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 7 2 

5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 3 

6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 3 3 

7. ดานการกีฬาและนันทนาการ 3 3 

8.ดานบริหารจัดการองคการท่ีดี 14 12 

รวม 84 61 

สรุป จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป 2559 กําหนดไว ……84…… โครงการ ปฏิบัติไดจริง 61  โครงการ คิดเปนรอยละ 72.61  ใชเงินงบประมาณของ 

อบต. โพนแพง จํานวน 37 โครงการ คิดเปนรอยละ   44.04  

บรรจุในขอบัญญัติงบประมารรายจายประจําป  พ.ศ.  2559 จํานวน  58  โครงการ  คิดเปนรอยละ  69.04 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 

 นายศิริ  นิลแสง นายกองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2559 ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง   

ในการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญท่ี � ครั้งที่ 3 ประจําป 2559 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 
 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 

1.  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาจํานวนมากแตมีจํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ในการบรรจุโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาในแตละปควรมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ใกลเคียงความเปนจริงและคํานึงถึงสถานะการคลังขององคกร 
2.   การพัฒนาตําบลไมควรมุงเนนพัฒนาดานใดดานหนึ่ง ควรใหความสําคัญพัฒนาใหครอบคลุมทุกดาน โดยคํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก  

 

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติไดจริงคอนขางสูง แตยุทธศาสตรสงเสริมคุณภาพชีวิตตั้งไวใน

แผนพัฒนา จํานวน 22 โครงการ แตปฏิบัติได 15 โครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผูที่มีสวนเกี่ยวของอันไดแก คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวา

สถานะทางการคลังของ อบต. 

2. จากแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  ประจําป  2559  ขององคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  ดานที่ 1 ดานการบริหารจัดการ 

ไดคะแนนรอยละ  71.76  ดานที่  2  ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา  ไดคะแนนรอยละ  76.11  ดานที่ 3  ดานบริหารงานการเงินและการคลัง ไดคะแนนรอย

ละ  63.13 ดานที่  4  ดานบริการสาธารณ ไดคะแนนรอยละ  61.05   ดังนั้นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับการปฏิบัติได

ตามแผนไวเชนนี้ หรือเพ่ิมรอยละการปฏิบัติไดมากขึ้นก็จะเปนการดี  

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปตอไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีขอคําถามปลายเปดเพ่ิมขึ้นมา 

2. โครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสที่ 2-3 ของปงบประมาณ เพื่อประโยชนหลายประการ เชน หลีกเลี่ยงการกอสรางในฤดูฝน 

3. ควรรณรงคเสริมสรางและใหความรูความเขาใจแกราษฎรในกระบวนการจัดทําและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหมากยิ่งขึ้น 
 

นายก อบต.โพนแพง  ได ชี้แจงตอสภา อบต.โพนแพง   เพิ่มเติม 3 ประเด็น ดังนี ้

      ผลการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ตําบลโพนแพง 
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1. ขอเสนอแนะเพื่อ ยกระดับคุณภาพการใหบริการจากการประเมินที่พบวา 

สิ่งท่ีประชาชนประทับใจ ดังนี ้

  -  ประชาชนมีสวนรวมในโครงการหรือการจัดกิจกรรมตางๆ เชน ประเพณีสงกรานต  เขาพรรษา ฯลฯ 

-  การสงเสริมคุณภาพชีวิต  เชน  อาหารกลางวันเด็ก  อาหารเสริมนม 

-  การจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 

2. สิ่งท่ีควรปรับปรุง 

-  ปรับปรุงซอมแซมถนน 

-  ปรับปรุงระบบประปาใหเพียงพอและใหมีมาตรฐาน ,มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

-  การติดตั้งไฟฟาสองสวาง 

-  การขยายเขตไฟฟา  การติดตั้งไฟจราจร  ขยายเขตการสื่อสารโทรคมนาคม 

3.  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

-  สงเสริมและสนับสนุนบทบาทของศูนยกีฬาหมูบาน 

-  การรณรงคการคัดแยกขยะ 

-  จัดสรรงบประมาณเพ่ือกลุมอาชีพ 

จึงเรียนมาเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบ 

2.ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2561 

          2.1 ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ที่ไดปฏิบัติ 

1.โครงสรางพ้ืนฐาน 23 19 

2.ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 22 15 

3.ดานการจัดระเบียบชุมชนและสังคม 8 7 
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4.ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 7 2 

5.ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 4 3 

6.ดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 3 3 

7. ดานการกีฬาและนันทนาการ 3 3 

8.ดานบริหารจัดการองคการท่ีดี 14 12 

รวม 84 61 

2.2 ผลกระทบ 

           ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโพนแพง  ไดรับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควรแตสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.

โพนแพง 
  

3.สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
 

ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
 

   1.  มีโครงการที่บรรจุไวในแผนพัฒนาจํานวนมากแตมีจํานวนงบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินงาน 
 

การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) มีผลสัมฤทธิข์องแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงคอนขางสูง แตยุทธศาสตรดานสงเสริมคุณภาพชีวิต ตั้งไวใน

แผนพัฒนา จํานวน 22 โครงการ แตปฏิบัติได 15 โครงการ ถือวานําไปสูการปฏิบัติไดนอย ควรแกไขปญหาโดยมอบหมายผูที่มีสวนเกี่ยวของอันไดแก คณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผนมากเกินกวา

สถานะทางการคลังของ อบต. 

 

 


