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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองหลวง หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-
LAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง รายละเอียด 
ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      42,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      42,000,000       บาท 
 รายรับจริง                     48,039,385.66   บาท  
 รายจ่ายจริง                    45,365,087.44   บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     50,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้      50,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     51,322,891.53  บาท  
 รายจ่ายจริง                    43,481,854.05  บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     56,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     56,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    49,088,978.40  บาท  
 รายจ่ายจริง                   46,171,091.57  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     83,471,900      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     83,471,900      บาท  
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 นางสมัย  ชนาราษฎร์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 
4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 ดังนี้ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 88 39 
2.ด้านสาธารณสุข 28 5 
3.ด้านแหล่งน้้า 9 1 
4.ด้านเศรษฐกิจ 6 5 
5.ด้านการศึกษา 39 25 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1 
7.ด้านการเมืองและการบริหาร 50 38 
8.ด้านสังคม 24 19 

รวม 248 133 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 248 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 133
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.62 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 นางสมัย  ชนาราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีงบประมาณ 2558 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 
4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2558 ดังนี้ 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้า ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่า
น้าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้า ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่า
น้าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน จัดท้าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ 
กล่าวคือ ไม่ควรก้าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก้าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด้าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้คะแนนเต็ม 
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5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองหลวง น้าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 133 โครงการจากที่ตั้งไว้
ในแผน 248 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 53.62 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ้านวน 1 คะแนน 
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงในส่วนนี้ด้วย หรือเพ่ิมร้อยละ
การปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค้าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด้าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท้าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 

 

นายก อบต.หนองหลวงได้ ชี้แจงต่อสภา อบต.หนองหลวง เพิ่มเติม 2 ประเด็น ดังนี้ 
 

1. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้า ตั้งไว้
ในแผนพัฒนา จ้านวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่าน้าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยนั้น ข้าพเจ้าขอชี้แจง
ว่า เนื่องจากงบประมาณของ อบต.หนองหลวง มีจ้านวนจ้ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ้านาจหน้าที่ แต่ผู้บริหารก็
ไม่ได้ละเลยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้า ข้าพเจ้าได้ด้าเนินการของบประมาณมาด้าเนินการโครงการ
ด้านแหล่งน้้าหลายโครงการ เช่น โครงการขุดลอกหนองีี โดยได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน  เพียงแต่
โครงการเหล่านี้ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเท่านั้น จึงท้าให้ผลการประเมินในเชิงตัวเลขมีจ้านวนการปฏิบัติที่น้อย  
ทั้งท่ีในความจริงมีการด้าเนินการด้านแหล่งน้้าหลายโครงการ 

2. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่ว่า โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ถ้าเปน็ไปได้ควรด้าเนินการในไตรมาสที่ 2 คณะผู้บริหารได้เร่งด้าเนินโครงการเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แต่ที่ท้าให้การด้าเนินโครงการล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุน
แก่ทาง อบต.เป็นงวดๆ แต่ละงวดก็ไม่มากพอที่จะด้าเนินโครงสร้างพ้ืนฐานได้ในช่วง 2 ไตรมาสแรก ส่วนใหญ่
เงินจะเพียงพอในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ซึ่งเป็นข้อจ้ากัดที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการบริหารงบประมาณ 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 88 39 
2.ด้านสาธารณสุข 28 5 
3.ด้านแหล่งน้้า 9 1 
4.ด้านเศรษฐกิจ 6 5 
5.ด้านการศึกษา 39 25 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 1 
7.ด้านการเมืองการบริหาร 50 38 
8.ด้านสังคม 24 19 

รวม 248 133 

           
           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ได้รับการบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพตามสมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.หนองหลวง 
  

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 – 2560 
ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้า ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่าน้าไปสู่การ
ปฏิบัติได้น้อย 
 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
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1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง
ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้้า ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ้านวน 9 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 1 โครงการ ถือว่า
น้าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผน จัดท้าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ 
กล่าวคือ ไม่ควรก้าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก้าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน้าโครงการในแผนพัฒนาสามปี 
 (พ.ศ. 2558-2560) เฉพาะปี 2558 มาด้าเนินการในปีงบประมาณ 2558 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า อบต.หนองหลวง น้าแผนปี 2558 ไปปฏิบัติได้ 133 โครงการ
จากที่ตั้งไว้ในแผน 248 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50.63 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ้านวน 1 
คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้ปรับปรุงการจัดท้าแผนให้อยู่
บนพื้นฐานความเป็นจริงของงบประมาณ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  


