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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 3.1 แผนงานที่ด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
  3.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ  

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
เป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ)  
ด าเนินการจริง  
(งบประมาณ) 

 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จากบ้านนายสรุิยันต์ ยอดแก่น ไป
หน้าวัดทุ่งประทาย (บ้านทุ่ง
ประทาย หมู่ที่ 13)  

กว้าง 4 เมตร ยาว  
850 เมตร 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 197.50 เมตร ไม่
มีไหล่ทางลูกรัง พื้นที่
ไม่น้อยกว่า 790 
ตารางเมตร 

500,000  464,000 19.70 92.80 

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายไปนาตาโอด ข้างบ้านนายพัสกร  
คูณพันธ์ ไปทางนายวิจิตร  แก้วดี 
(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
180 เมตร หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่า 900 
ตารางเมตร 

ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 170.00 
เมตร ไหล่ทางลูกรัง 2 
ข้างๆละ 0.15 เมตร 
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
850.00 เมตร 

500,000 449,000 94.44 89.80 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2  หมู่ที่ 
9) 
 
 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
751 เมตร ไมม่ีไหล่
ทางลูกรัง หรือพ้ืนท่ี
ไม่น้อยกว่าไม่น้อย
กว่า 3,004.00 ตร.ม. 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
105 เมตร 

300,000 240,000 13.98 80.00 

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายจากบ้านนายบุญ  เมาหวล ไป
ทางบ้านนายสินสมุทร  เมาหวล 
(บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 60 
เมตร  

ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 
20.00 เมตร ไม่มีไหลท่าง
ลูกรัง พืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 
60.00 ตารางเมตร 

100,000 35,000 33.33 35.00 
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5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายโคกตลอด (บ้านม่วง  หมู่ที่ 5) 

กว้าง 4เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
170 เมตร 

500,000   399,000    34.00 79.80 

6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายสัม (บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ) * 
(สายนายพรสี  ประชา) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร 

ขนาดกว้าง 2.50 
เมตร ยาว 68.00 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
170.00 ตารางเมตร 

100,000   100,000   13.60   100.00  

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนานางจันทร์ทอง  ยอดย้อย
(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
500 เมตร หนา 0.15 
เมตร 

กว้าง 3 เมตร ยาว 
210.55 เมตร ไม่ไหล่
ทางลูกรังพ้ืนท่ีไม่น้อย 
631.65 ตารางเมตร 

500,000  375,000  42.11  75.00  

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายศาลาประชาคม - น้ าล้น (บ้าน
โคกใหม่ หมู่ที่ 15) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
129.50 เมตร 

150,000  305,500  25.90  203.33 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ทางไปสถานีสูบน้ า (บ้านโนนสะอาด 
หมู่ที่ 10) 
 
 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
1,500 เมตร 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
141 เมตร 

500,000  329,500  9.40 65.90 

10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายนายสมสายไปนางสิน (บ้านกระ
มอล  หมู่ที่ 7) 

กว้าง 4 เมตร ยาว 
500  

กว้าง 4 เมตร ยาว 
171 เมตร 

500,000 399,000 34.20 79.80 

12 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้า
โรงเรียนบ้านปะทาย (บ้านปะทาย 
หมู่ที่ 3) 
 
 

ท่อระบายน้ าขนาด Ø 
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. จ านวน 46 
บ่อ 

ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่จุดศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. 34 บ่อ 
ระยะทางยาว 330.00 
เมตร 

500,000 499,000 73.91 99.80 
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13 วางท่อระบายน้ า (บ้านห้วยไม้งาม  
หมู่ที่  11) 
 
 
 
 
 
 

ท่อระบายน้ าขนาด Ø 

0.40เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. จ านวน 54 
บ่อ ระยะทางยาว 
526 เมตร 

ท่อระบายน้ าขนาด
เส้นผา่จุดศูนย์กลาง 
0.40 เมตร พร้อมบ่อ
พัก คสล. 54 บ่อ 
ระยะทางยาว 526 
เมตร 

500,000 408,000 100.00 81.60 

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านทุ่งใหญไ่ปบ้านกระมอล
(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 
 
 

ไหล่ทางลูกรัง 2 ข้างๆ
ละ 0.20 เมตร กว้าง 
5 เมตร ยาว 720 
เมตร 

กว้าง 5 เมตร ยาว 
720 เมตร ไหล่ทาง
ลูกรัง 2 ข้างๆ ละ 
0.20 เมตร 

2,118,000 1,348,000 100.00 63.64 

15 วางท่อระบายน้ าสายหน้าศาลา
ประชาคมไปแยกต้นตาล (บ้านผือ
เก่า หมู่ที่ 6) 

ท่อระบายน้ าขนาด Ø 0.40 
เมตร พรอ้มบ่อพกั คสล. 
จ านวน 33 บ่อ ระยะทาง
ยาว 321 เมตร 

วางท่อ Ø 0.40 เมตร 
ยาว 321 เมตร 

300,000 445,000 100.00 148.33 

 
 1. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปาหมายที่สามารถด าเนินการได้มากที่สุด ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสัม (บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ) * (สาย
นายพรสี  ประชา)พ้ืนที่ด าเนินการ ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 68.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 170.00 ตารางเมตร จ านวนเงิน100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริง จ านวนเปาหมายที่สามารถด าเนินการได้น้อยที่สุด ได้แก่ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายบุญ  เมาหวล ไปทาง
บ้านนายสินสมุทร  เมาหวล (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 20.00 เมตร ไม่มีไหล่ทางลูกรัง พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร จ านวนเงิน 35,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจ านวน ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
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 3.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

  1. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้มากที่สุด คือ โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวนเงิน 
90,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.49 ของจ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 
  2.พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ านวนเงิน 7,400 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.28  ของจ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562   
  
 
 
 
  
 
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

(งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์

320,000 7,300 2.28 

2 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปี
ใหม ่
 
 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

เพื่อป้องกันและลดอุบตัิเหตุทาง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

95,000  4,700 4.94 

3 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพล
เรือน 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใหส้มาชิกอปพร. 
สามารถช่วยในการป้องกันภัยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใหส้มาชิกอปพร. 
สามารถช่วยในการป้องกันภัยได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

95,000 90,720 95.49 
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3.1.3  แผนงานการศึกษา  

 
 1. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้มากที่สุด คือ โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการริหารสถานศึกษา จ านวนเงิน 1,535,040 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 95.94 ของจ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
 2. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จ านวนเงิน 62,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของ
จ านวนเงินที่ตั้งตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  
 
 
 
  
 
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

(งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา 
เพื่อการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. ทุ่งใหญ ่

เพื่อการด าเนินโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา ส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัด อบต. ทุ่งใหญ ่

1,600,000 1,535,040 95.94 

2 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อการด าเนินโครงการการ
จัดการวันเด็ก 

เพื่อการด าเนินโครงการการ
จัดการวันเด็ก 

300,000 62,642 20.00 

3 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนท่ีอยู่
ในสังกัด อบต. ทุ่งใหญ ่

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขต อบต.ทุ่งใหญ ่

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน
เขต อบต.ทุ่งใหญ ่

5,500,000 3,692,000 67.12 
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3.1.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 1. พบว่าอุดหนุนโครงการการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารสามารถด าเนินการได้มากที่สุด จ านวนเงิน 20,000 บาท และอุดหนุนโครงการ
งานรัฐพิธีและราชพิธีให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษิ์ จ านวนเงิน 10,000 บาท  ทั้งสองโครงการคิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562  
 2. พบว่าอุดหนุนโครงการงานปีใหม่และงานกาชาดให้ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ไม่ได้อุดหนุน 
  
 
 
 
  
 
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

(งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 อุดหนุนโครงการการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยาน

แห่งชาติเขาพระวิหาร 
จ านวนปีละ 1 ครั้ง ปีละ 1 ครั้ง 20,000 20,000 100.00 

2 อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทยให้ กับ อบต. น้ าอ้อม จ านวนปีละ 1 ครัง้ ปีละ 1 ครั้ง 10,000 3,000 30.00 

3 อุดหนุนโครงการงานปีใหม่และงานกาชาดให้ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ 

จ านวนปีละ 1 ครัง้ ปีละ 1 ครั้ง 5,000 ไม่ได้อุดหนุน - 

4 อุดหนุนโครงการงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ จ านวนปีละ 1 ครัง้ ปีละ 1 ครั้ง 5,000 30,000  

5 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธีให้กับท่ีท าการ
ปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ 

จ านวนปีละ 1 ครัง้ ปีละ 1 ครั้ง 10,000 10,000 100.00 
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3.1.4 แผนงานงบกลาง 

   
 1. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้มากที่สุด คือ เบี้ยยังชีพคนพิการ จ านวนเงิน 4,068,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 145.28 ของ
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 2. พบว่าโครงการที่ด าเนินการได้จริงจ านวนงบประมาณที่ด าเนินการได้น้อยที่สุด คือ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวนเงิน 11,120,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.13 ของ
จ านวนเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการจริง 

(งบประมาณ) ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับเบีย้ยังชีพทุกคน ผู้สูงอายุท่ีมสีิทธิไดร้ับเบีย้ยังชีพทุกคน 15,000,000 11,120,200 74.13 
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ ผูพ้ิการไดร้บัเบีย้ยงัชีพทกุคน ผูพ้ิการไดร้บัเบีย้ยงัชีพทกุคน 2,800,000 4,068,000 145.28 

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ผูป่้วยเอดสไ์ดร้บัเบีย้ยงัชีพทกุคน ผูป่้วยเอดสไ์ดร้บัเบีย้ยงัชีพทกุคน 50,000 54,000 108.00 
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4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.1 สรุปโครงการทั้งหมด 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา (บาท) ด าเนินการจริง ( บาท) 
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสรุิยันต์ ยอดแก่น ไปหน้าวัดทุ่งประทาย (บ้านทุ่งประทาย หมู่ที่ 13) 500,000 464,000 92.80 
2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปนาตาโอด ข้างบ้านนายพัสกร  คูณพันธ์ ไปทางนายวิจิตร  แก้วดี  

(บ้านโคกเหนือ หมู่ที่ 12) 
500,000 499,000 99.80 

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอด (บ้านทุ่งใหญ่2  หมูท่ี่ 9) 300,000 240,000 80.00 
4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายบญุ  เมาหวล ไปทางบ้านนายสินสมุทร  เมาหวล (บ้านทุ่ง

ประทาย หมู่ที่ 13) 
100,000 35,000 35.00 

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกตลอด (บ้านม่วง  หมู่ที่ 5) 500,000 399,000 79.80 
6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมั (บ้านม่วง หมู่ที่ 5 ) * (สายนายพรสี  ประชา) 100,000 100,000 100.00 
7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนานางจันทร์ทอง  ยอดย้อย(บ้านทุ่งใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 16) 500,000 375,000 75.00 
8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาประชาคม - น้ าล้น (บ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 15) 150,000 305,000 203.33 
9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางไปสถานสีูบน้ า (บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10) 500,000 329,500 65.80 
10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสมสายไปนางสิน (บ้านกระมอล  หมู่ที่ 7) 500,000 399,000 79.80 
11 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าบ้านนายสมศรี สารศาสตร์ - หน้าบ้านนางวิชัย จันเปรียง (บ้านโคก หมู่ที่ 1) 300,000 255,000 85.00 
12 ก่อสร้างรางระบายน้ าสายหน้าโรงเรียนบ้านปะทาย (บ้านปะทาย หมู่ที่ 3) 500,000 499,000 99.80 
13 วางท่อระบายน้ า (บ้านห้วยไม้งาม  หมู่ที่  11) 500,000 408,000 81.60 
14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งใหญ่ไปบ้านกระมอล(บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4) 2,118,000 1,348,000 63.64 
15 วางท่อระบายน้ าสายหน้าศาลาประชาคมไปแยกต้นตาล (บ้านผือเกา่ หมู่ที่ 6) 300,000 445,000 148.33 
16 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต ์ 320,000 7,300 2.28 
17 ป้องกันและลดอุบตัิเหตุช่วงเทศกาลปีใหม ่ 95,000  4,700 4.84 
18 ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน 95,000 90,720 95.49 
19 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,600,000 1,535,040 95.94 
20 จัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ 300,000 62,642 20.88 
21 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัด อบต. ทุ่งใหญ่ 3,728,000 3,629,000 97.34 
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22 อุดหนุนโครงการการแข่งขันวิ่งเฉลิมพระเกียรติสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 20,000 20,000 100.00 
23 อุดหนุนโครงการวันท้องถิ่นไทยให้ กับ อบต. น้ าอ้อม 10,000 3,000 30.00 
24 อุดหนุนโครงการงานปีใหม่และงานกาชาดให้ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ 5,000 ไม่ได้อุดหนุน - 
25 อุดหนุนโครงการงานผลไม้และของดีกันทรลักษ์ 5,000 30,000 16.66 
26 อุดหนุนโครงการงานรัฐพิธีและราชพิธีให้กับท่ีท าการปกครองอ าเภอกันทรลักษ์ 10,000 10,000 100.00 
27 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 15,000,000 11,120,200 74.13 
28 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,800,000 4,068,000 145.28 
29 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 50,000 54,000 108.00 

รวม 31,406,000 26,735,102 85.12 
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5. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 เป็นการสรุปในภาพรวมทั้งหมดที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 2562 ที่อยู่ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/
เพ่ิมเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนตั้งจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพ่ิม 
 5.1 เชิงปริมาณ (Quantity) 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ พบว่า สามารถด าเนินการได้ เพียง  29  โครงการ จากจ านวนโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจ าปี พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ 399 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.26  
ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจากโครงการมี่ก าหนดไว้ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 จ านวน 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.71 ของจ านวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2562 ที่เป็นเช่นนั้น สาเหตุเนื่องมาจากจ านวนโครงการและงบประมาณใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม มีจ านวนมากไม่สอดคล้องกับสถานะ
ทางการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ดังนั้นจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 5.2 คุณภาพ (Quality) 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้าน
คุณภาพชีวิต เช่น การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป
มาการจ่ายเบี้ยยังชีพ ท าให้ประชาชนมีเงินในการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เป็นต้น 
 5.3 ค่าใช้จ่าย (Cost) 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ในด้านค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการจริงไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเนื่องจากการก าหนดราคาในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก าหนดราคา
ของทางราชการ และโครงการที่ไม่ใช่โครงสร้างการพัฒนา ไม่มีรายละเอียดประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 
 5.4 เวลา (Time) 
 การด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ไนด้านเวลา สามารถด าเนินการได้ตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนิน เนื่องจากในแผนการด าเนินงานได้ก าหนดระยะเวลาการด าเนินโครงการในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานสามารถด าเนินการได้ตลอดทั้งปีงบประมาณ 
 5.5 การได้รับประโยชน์ 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ท าให้
ประชาชนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านคุณภาพชีวิต เช่น การก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ท าให้ประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไปมา การจ่ายเบี้ยยังชีพ ท าให้เงินใน
การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้น 
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ส่วนที่ 4 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
 
  1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพ 
  พิจารณาความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่สามารถด าเนินการได้ 
จ านวน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี และยุทธศาสตร์การบริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลที่มีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2564) แต่ในจ านวนยุทธศาสตร์ที่สามารถด าเนินการได้ ก็ด าเนินการได้เป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบกับ
จ านวนโครงการที่มีอยู่ในแต่ละยุทธศาสตร์  
  ยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ จ านวน 1 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี  
  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
   โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 53 โครงการ จากจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ.2562 ทั้งหมด 252 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.03 ของจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
งบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน 69,459,000 บาท ด าเนินการได้ 
จ านวน 26,735,102 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.51 ของงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
พ.ศ.2562 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  2.1 การเพ่ิมเติม ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นควรจัดท าทุกปีและด าเนินการตั้งแต่เนินๆ เพ่ือมี
เวลารับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงทุกปี 
  2.2 ก าหนดแนวทางและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ในทุกโครงการ
  2.3 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านแผนพัฒนาฯ ให้ด าเนินการจัดหาบุคลากรโดยเร็ว 
   
 

2.4 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนนที่ได้มาตรฐาน ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร ยังคงเป็น
ปัญหาความต้องการของคนในพ้ืนที่ ดังนั้นนโยบายการบริหารด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ยังมี
ความส าคัญและจ าเป็นควรให้ความส าคัญ และควรพัฒนาให้ต่อเนื่องต่อไป   

2.5 การน าโครงการในแผนพัฒนาสี่ปีมาจัดท างบประมาณ ควรน าล าดับความส าคัญจากการ
ประชาคมมาพิจารณาประกอบด้วย เพ่ือให้สอดคล้องกับความจ าเป็นเร่งด่วนตามความต้องการของประชาชน 
และค านึงถึงสถานะทางการคลังด้วย 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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2.1 ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนั้นๆ   

2.2 ควรพิจารณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเครื่องมือที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีใช้จ่ายในการพัฒนา และประชาชนได้รับประโยชน์โดยส่วนรวม 

2.3 หน่วยงานที่เสนอโครงการ ต้องตรวจสอบพื้นท่ีจริงของโครงการ เพ่ือให้ทราบความเป็นไปได้ 
สภาพปัญหา สภาพแวดล้อม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโครงการ เพ่ือลดผลกระทบ/ข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น
ในระหว่างการด าเนินโครงการ 

2.4 หน่วยงานที่ เสนอโครงการ กรณีไม่ใช่โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องแนบ
รายละเอียดโครงการและรายละเอียดงบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดท าโครงการ เพ่ือให้ เกิดความชัดเจนในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่คาดว่าจะได้รับของโครงการ และเกิดความชัดเจนในการ
บริหารงบประมาณ 

2.5 ควรเห็นความส าคัญของการพัฒนาด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ด้านการศึกษา คุณภาพชีวิต เช่นการ
จัดท าศูนย์ออกก าลังกาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 

2.6 ควรใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 

 
 
 
 
 

 


