๗

สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิน่ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การตัง้ งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคการบริหารสวน
ตําบลเมืองทอง หรือภาษาอังกฤษเรียกวา Electronic Local Administrative Accounting System (eLAAS) สรุป การตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงขององคการบริหารสวนตําบลเมือง รายละเอียด ดังนี้
ปงบประมาณ ๒๕๕๘
ตั้งงบประมาณรายรับไว
ประมาณการรายจายไว
รายรับจริง
รายจายจริง
ปงบประมาณ ๒๕๕๙
ตั้งงบประมาณรายรับไว
ประมาณการรายจายไว
รายรับจริง
รายจายจริง
ปงบประมาณ ๒๕๖๐
ตั้งงบประมาณรายรับไว
ประมาณการรายจายไว

๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐,๔๙๕,๕๐.๓๒ บาท
๑๗,๖๐๗,๘๐๒.๓๔ บาท
๒๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๒๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๙,๙๔๘,๔๗๙.๑๙
๑๘,๕๘๑,๕๑๓.๗๓

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๘,๔๓๙,๖๐๐.๐๐ บาท
๒๘,๔๓๙,๖๐๐.๐๐ บาท

๘

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
๑.๒.๑ เชิงปริมาณ
นายทองรัก หมอกมัว นายกองคการบริหารสวนตําบลดูนอ ย ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณ ๒๕๕๘ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดูนอ ย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ดังนี้
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
รักษาความสงบเรียบรอย
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาดานการศึก ษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารี ต
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยูในแผน
๒๙
๒๒
๑๐

จํานวนโครงการ
ที่ไดปฏิบัติ
๑๙
๑๘
๗

-

-

๕

๒

๔๐

๒๗

๑๓
๑๑๙

๑๑
๘๔

สรุป จํานวนโครงการที่กําหนดไวในแผนสามป เฉพาะป ๒๕๕๘ กําหนดไว ๑๑๙ โครงการ ปฏิบัติได
จริง ๘๔ โครงการ คิดเปนรอยละ ๗๐.๕๘
๑.๒.๒ เชิงคุณภาพ
นายทองรัก หมอกมัว นายกองคการบริหารสวนตําบลดูนอย ไดนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลดูนอย ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔ ดังนี้
ปญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
๑. ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ตั้ง
ไวในแผนพัฒนา จํานวน ๐ โครงการ ปฏิบัติได ๐ โครงการ ถือวาเปนยุทธศาสตรไมมีการดําเนินงาน

๙
การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงคอนขางสูง แตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน ๐ โครงการ ปฏิบัติได ๐ โครงการ ถือวาเปนยุทธศาสตรไมมีการดําเนินงาน ควร
แกไขปญหาโดยมอบหมายผูท ี่มีสว นเกี่ยวของอันไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผน
มากเกินกวาสถานะทางการคลังของ อบต.
๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานที่ ๑ ดาน
การบริหารจัดการ ขอ ๒.๓ กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะป ๒๕๕๘ มาดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ จึงจะไดคะแนน
เต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นไดวา อบต.ดูนอย นําแผนป ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได ๘๔ โครงการจากที่ตั้งไวใน
แผน ๑๑๙ โครงการ คิดเปน รอยละ ๗๐.๕๘ ซึ่งจะไดคะแนนประเมินจากกรมสงเสริมฯ จํานวน ๓ คะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับการปฏิบัติไดตามแผนไว
เชนนี้ หรือเพิ่มรอยละการปฏิบัติไดมากขึ้นก็จะเปนการดี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๑. ในปตอไปการออกแบบแบบสอบถามความพึง พอใจของประชาชนควรมีขอคําถามปลายเป ดเพิ่ม
ขึ้นมา
๒. โครงการดานโครงสรางพื้นฐานถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ ของปงบประมาณ เพื่อ
ประโยชนหลายประการ เชน หลีกเลี่ยงการกอสรางในฤดูฝน
๓. ควรรณรงค เ สริม สร างและให ความรูค วามเขา ใจแก ร าษฎรในกระบวนการจั ดทํ าและติด ตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมากยิ่งขึ้น

๑๐
นายก อบต.ดูนอยได ชี้แจงตอสภา อบต.ดูนอย เพิ่มเติม ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่วา ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
วางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน ๐ โครงการ ปฏิบัติได
๐ โครงการ ถือวาเปนยุทธศาสตรไมมีการดําเนินงานนั้น ขาพเจาขอชี้แจงวา เนื่องจากงบประมาณของ อบต.ดู
นอย มีจํานวนจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอํานาจหนาที่ แตผูบริหารก็ไมไดละเลยยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว
ขาพเจาไดพิจารณาดําเนินการของบประมาณมาดําเนินการตอไป
๒. จากความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ ที่วา โครงการดานโครงสรางพื้นฐาน
ถาเปนไปไดควรดําเนินการในไตรมาสที่ ๒ คณะผูบริหารไดเรงดําเนินโครงการเมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ
มาโดยตลอด แตที่ทําใหการดําเนินโครงการลาชาเนื่องจากที่ผานมาทางรัฐบาลไดจัดสรรรายไดและเงินอุดหนุน
แกทาง อบต.เปนงวดๆ แตละงวดไมมากพอที่จะดําเนินโครงสรางพื้นฐานไดในชวง ๒ ไตรมาสแรก สวนใหญ
งบประมาณจะเพียงพอในชวงไตรมาสที่ ๓-๔ ซึ่งเปนขอจํากัดที่หลีกเลี่ยงไมไดในการบริหารงบประมาณ จึงเรียน
มาเพื่อใหที่ประชุมไดรับทราบ
๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
จํานวนโครงการ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตร
ที่ปรากฏอยูในแผน
ที่ไดปฏิบัติ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒๙
๑๙
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒๒
๑๘
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการ
๑๐
๗
รักษาความสงบเรียบรอย
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
๕
๒
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาดานการศึก ษา ศิล ปะ วัฒ นธรรม จารี ต
๔๐
๒๗
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
๑๓
๑๑
รวม
๑๑๙
๘๔
๒.๒ ผลกระทบ
ทําใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลดูนอยไดรบั การบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแตสถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.ดูนอย
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗– ๒๕๖๐

๑๑
ปญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว ตั้งไว
ในแผนพัฒนา จํานวน ๐ โครงการ ปฏิบัติได ๐ โครงการ ถือวาเปนยุทธศาสตรไมมีการดําเนินงาน
การวิเคราะหแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ
๑. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถนําไปปฏิบัติได
จริงคอนขางสูงแตยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
ตั้งไวในแผนพัฒนา จํานวน ๐ โครงการ ปฏิบัติได ๐ โครงการ ถือวาเปนยุทธศาสตรไมมีการดําเนินงาน ควร
แกไขปญหาโดยมอบหมายผูท ี่มีสว นเกี่ยวของอันไดแก คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผน จัดทําแผนใหอยูบนพื้นฐานของขอเท็จจริงดานงบประมาณ กลาวคือ ไมควรกําหนดโครงการในแผน
มากเกินกวาสถานะทางการคลังของ อบต.
๒. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานที่ ๑ ดาน
การบริหารจัดการ ขอ ๒.๓ กําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองนําโครงการในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.
๒๕๕๘-๒๕๖๐) เฉพาะป ๒๕๕๘ มาดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ไมนอยกวารอยละ ๗๐ จึงจะไดคะแนน
เต็ม ๕ คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นไดวา อบต.ดูนอย นําแผนป ๒๕๕๘ ไปปฏิบัติได ๘๔ โครงการจากที่ตั้งไวใน
แผน ๑๑๙ โครงการ คิดเปน รอยละ ๗๐.๕๘ ซึ่งจะไดคะแนนประเมินจากกรมสงเสริมฯ จํานวน ๓ คะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรใหรักษาระดับการปฏิบัติได ตามแผนไว
เชนนี้ หรือเพิ่มรอยละการปฏิบัติไดมากขึ้นก็จะเปนการดี

