
ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557-2560) 

 
1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.

2557-2560 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  

โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 
ตามแผนดําเนินการท้ังหมด 457 461 612 467 
อนุมัติงบประมาณ 70 137 116 0 
ลงนามในสัญญา 70 78 104 0 
เบิกจ่าย 56 77 84 0 

 

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 

2557 2558 2559 2560 
ตามแผนดําเนินการท้ังหมด   150,690,900.00    123,627,200.00    227,686,020.00  185,771,100.00  
อนุมัติงบประมาณ   15,439,710.81   21,034,480.00   28,115,102.00  - 
ลงนามในสัญญา   15,439,710.81    12,525,804.30    25,928,913.88  - 
เบิกจ่าย   10,590,410.81    12,322,738.16    20,874,651.40  - 

 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 

 

ปีงบ 
ประมาณ 

แผนพัฒนา ได้รับการอนุมัติ ลงนามในสัญญา เบิกจ่าย 
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 

2557 457 150,690,900 70 15,439,710.81 70 15,439,710.81 56 10,590,410.81 
2558 461 123,627,200 137 21,034,480.00 78 12,525,804.30  77 12,322,738.16  
2559 612 227,686,020 116 28,115,102.00 104 25,928,913.88  84 20,874,651.40  
2560 467 185,771,100 - - - - - - 

 

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถ่ินเชิงคุณภาพ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการดําเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ของ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์และภาพรวมการพัฒนา ประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2558  พบว่า 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ   
�  ความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คะแนนเฉลี่ย 6.38 คะแนน  

- พอใจสูงสุด คะแนนความพึงพอใจ (เฉลี่ย) 6.44 คะแนน ยุทธศาสตร์ 4 การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ    

- พอใจตํ่าสุด คะแนนความพึงพอใจ 6.31 คะแนน (ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การ
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้)   

�  ความพึงพอใจตามภาพรวมการพัฒนา อยู่ในระดับ พอใจ 
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- พอใจสูงสุด คะแนนความพึงพอใจ (เฉลี่ย) 2.28 คะแนน (มีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม)  

- พอใจตํ่าสุด คะแนนความพึงพอใจ (เฉลี่ย) 2.01 (มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน
แสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม) 
 
2. ผลท่ีได้จากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2.1 ผลท่ีได้รับ/ผลท่ีสําคัญ 
1)  ผลการดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

- ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างถนนภายในเขตตําบล   
- ประชาชนมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
- ขุดลอกลําห้วยเพ่ือกักเก็บน้ํา 
- พัฒนา/บํารุงรักษาแหล่งน้ําสาธารณะ      
- จัดหาแหล่งน้ําเพ่ือการประปา 

2)  ผลการดําเนินงานด้านสาธารณสุข 
- ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรมกลุ่ม อสม.      
- สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบล 

3)  ผลการดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถ่ิน  
- สนับสนุนงบประมาณตามโครงการอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานสําคัญของทางราชการ 

4)  ผลการดําเนินงานด้านสังคม 
- สงเคราะห์เบ้ียยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์      
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       

5)  ผลการดําเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ตามพระราชดําริ    

 

2.2 ผลกระทบ 
  ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
สามารถดําเนินการได้ไม่ครบตามท่ีประชาชนต้องการ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน แต่ได้มีการดําเนินการตามงบประมาณท่ีสามารถจัดทําได้ ซ่ึงการดําเนินงานนั้นก็สามารถ
ส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ ดังนี้ 

1. การก่อสร้างถนนเพ่ิมข้ึน ทําให้การระบายน้ําได้ช้าเกิดน้ําท่วมขังในบางจุดทําให้
องค์การบริหารส่วนตําบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึน 

2. การก่อสร้างรางระบายน้ํา เกิดปัญหาน้ําไม่ระบาย เนื่องจากขยะอุดตัน ทําให้เกิดน้ํา
ท่วมขังบ้านเรือนประชาชน 

3. สภาวะแวดล้อมท่ีแปรปรวนทําให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศท่ีไม่
แน่นอน ก่อให้เกิดโรคระบาดได้ เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ ปากและเท้า เป็นต้น 
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4. การซ่อมแซมถนนลาดยาง แก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สามารถก่อสร้างใหม่ได้
เนื่องจากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  ซ่ึงการซ่อมแซมก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง องค์การ
บริหารส่วนตําบลจะต้องช่วยเหลือโดยการรดน้ําถนน  

5. การอุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถ่ินต่างๆ ไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ทําให้ไม่
สามารถอุดหนุนงบประมาณให้กับหมู่บ้านได้ตามท่ีประชาชนต้องการ 

6. การดําเนินการบางโครงการไม่สามารถจัดทําตามความต้องการของประชาชนได้ 
เนื่องจากไม่มีระเบียบ/กฎหมาย เก่ียวกับเรื่องนั่นๆ เช่น การจัดซ้ือเครื่องครัว เป็นต้น 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

3.1 ปัญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน 
 การนําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุเนื่องจาก 

1. ด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีนําไป
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีต้ังไว้ได้ท้ังหมด จึงพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความสําคัญและมีความจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนก่อน จึงทําให้นําแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย เม่ือเทียบกับจํานวนโครงการตามแผนฯ 

2. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจํานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับ
จํานวนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ท่ีสามารถจะนํามาจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการ
ต่างๆ ตามแผนพัฒนาได้ท้ังหมด 

3. แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ มีจํานวนมากและไม่ได้มีการจัดดําเนิน
โครงการตามลําดับความสําคัญท่ีได้จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน และไม่ได้มีการอธิบาย ทํา
ความเข้าใจกับประชาชน ทําให้ประชาชนเกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากมามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
 

3.2 แนวทางแก้ไข 
1. ดําเนินโครงการพัฒนาตามลําดับความสําคัญและความต้องการของประชาชน หากไม่

สามารถดําเนินการได้ ให้ทําความเข้าใจกับประชาชนว่าเกิดจากสาเหตุใด 
2. การจัดทําแผนพัฒนาฯ จัดทําโดยคํานึงถึงอํานาจหน้าท่ี สถานะทางการคลัง ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เพ่ือประชาชนจะได้เห็นภาพในพัฒนาในแต่ละปีชัดเจน ซ่ึงจะทําให้ประชาชน
อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่มากข้ึน 

3. จากโครงการตามแผนพัฒนา และโครงการท่ีนํามาจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ส่วนมากเป็นโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ด้วย เช่น 
ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 

4. ให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

 
 

 


