
๑๐ 
 

ส่วนที่ ๒ส่วนที่ ๒  
 
 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร  ขององคกรปกครองสวนท้องถิ่น ขององคการบริหารสวนต าบลทุง
ลูกนก หรือภาษาอังกฤษเรียกวา  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก รายละเอียด ดังนี้  
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     45,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจายไว้     45,000,000       บาท 
 รายรับจริง                    48,541,314.50    บาท  
 รายจายจริง                  44,995,657.39    บาท   
  
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     48,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจายไว้     48,000,000  บาท 
 รายรับจริง                    68,808,754.24  บาท  
 รายจายจริง                   40,137,907.38  บาท 
  

ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    51,000,000       บาท 
 ประมาณการรายจายไว้    51,000,000       บาท 
 รายรับจริง                    66,368,197.28  บาท  
 รายจายจริง 58,870,251.70  บาท 
  
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    66,730,000  บาท 
 ประมาณการรายจายไว้    66,730,000 บาท  
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
           การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  ในปีงบประมาณ 2558 องคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก ได้ด าเนินการจัดท าโครงการตางๆ  ตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2558-2560) ครอบคลุมทั้ง  6 ยุทธศาสตร    ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของประชาชน
และตามศักยภาพทางด้านการคลังขององคการบริหารสวนต าบล  ดังนี้ 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



๑๑ 
 
เชิงปริมาณ 

จ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนา (ปี พ.ศ.2558) และจ านวนโครงการที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนา
ประจ าปี 2558 

ข้อบัญญัติฯ  
2558 

คิดเป็นร้อยละ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 2 1 50 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

15 13 86.6 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานและแหลงน้ า 

27 9 33.3 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

23 23 100 

5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

18 18 100 

6   ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 7 77.7 

รวม 94 71 75.53 
 

จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา (ปี พ.ศ.2558) และงบประมาณที่ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2558 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

แผนพัฒนา
ประจ าปี 2558 

ข้อบัญญัติฯ  
2558 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 100,000 30,000 30 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

13,942,400 13,821,460 100 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และแหลงน้ า 

30,636,750 7,194,189 47 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

5,659,800 7,274,699 128.5 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ดี 

4,297,000 3,272,000 82.8 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1,080,000 476,400 44.1 

รวม 55,715,950 32,068,740 64.04 
 
 



๑๒ 
 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

       เชิงคุณภาพ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก ได้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก ประจ าปี 2558  โดยท าการส ารวจประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องที่มีผลตอการด าเนินงานขององคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก ตาม
แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 ปรากฏวาผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนกในภาพรวมอยูในเกณฑดี สวนความพึงพอใจตอผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตรพัฒนาขององคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนก ผลการประเมินอยูในเกณฑดี  แตการด าเนินงานบาง
ยุทธศาสตรไมสามารถด าเนินการได้ครบทุกแนวทางการพัฒนา  เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีทักษะ  ความรู้  ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน  ซึ่งองคการบริหารสวนต าบลทุงลูกนกได้มีการทบทวน ปรับปรุงและ แก้ไข เป็นประจ าทุกปี ทั้งนี้ก็
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในต าบลทุงลูกนกให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  

 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  มี   3   แนวทางการพัฒนา    

แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
๑. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไมด าเนินการ 
๒. สนับสนุนสงเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ ไมด าเนินการ 
๓. สงเสริมความรู้ด้านวิชาการแกเกษตรกรและกลุมอาชีพ ด าเนินการ 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   มี   5   แนวทางการพัฒนา    
แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๑. สงเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ด าเนินการ 
๒. สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด ด าเนินการ 
๓. สงเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ด าเนินการ 
๔. สงเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว ด าเนินการ 
๕. สงเสริมความสมานฉันทในสังคม ไมด าเนินการ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ า   มี   2   แนวทางการพัฒนา    
แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตางๆ ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ด าเนินการ 
๒. พัฒนาแหลงน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน ด าเนินการ 
 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มี   4   แนวทางการพัฒนา    
แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

๑. พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กและสงเสริมระบบการศึกษา ด าเนินการ 
๒. ฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นควบคูกับการอนุรักษแหลง  
    วัฒนธรรมและโบราณสถาน 

ด าเนินการ 

3. สงเสริมและสนับสนุนงานด้านกีฬา และนันทนาการ ด าเนินการ 
4 .สงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวและงานรัฐพิธี ด าเนินการ 



๑๓ 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี   มี   5   แนวทางการพัฒนา    
แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ด าเนินการ 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ด าเนินการ 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการ 
4. สงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย ด าเนินการ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองคกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
    ประชาชน 

ด าเนินการ 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   มี   3   แนวทางการพัฒนา    

แนวทางการพัฒนา ผลการด าเนินงาน 
1. ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สวยงาม ด าเนินการ 
2. จัดระบบการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะ ด าเนินการ 
3. พัฒนาสงเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ 

 
2.  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557– 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 2 1 
2.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 15 13 
3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้้า 27 9 
4.ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 23 23 
5.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 18 18 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 7 

รวม 94 71 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ .ศ. 2557– 2560 
 
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรให้มีจ านวนจ ากัดท าให้ไมสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้เต็มที่ 
 2.  บุคลากรประจ ายังมีไมเพียงพอในการบริการประชาชนและในการปฏิบัติงานขององคกร 
 3.  โครงการในแผนพัฒนาสามปีที่ได้บรรจุโครงการไว้สวนใหญไมสามารถน ามาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจายของแตละปีได้ท้ังหมดเนื่องจากงบประมาณมีน้อยท าให้ไมสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้
อยางเต็มที่ 
   
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  โครงการที่บรรจุไว้ในแผนควรเป็นโครงการที่สามารถท าได้จริง 
 2.  ในการตั้งงบประมาณควรน าโครงการที่สามารถด าเนินการได้ 80 – 100 %  บรรจุไว้ในแผนปีแรก 
 3.  ให้ผู้น าท้องถิ่นท าความเข้าใจกับชาวบ้านในการเสนอโครงการขอให้เป็นโครงการที่ประชาชนเดือดร้อน
จริงๆ  
 4. โครงการที่เสนอเข้าแผนพัฒนาสามปีควรครอบคลุมทุกยุทธศาสตร 
 5. ให้มีคาตอบแทนให้คณะกรรมการ 
 

 


