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สารบญั 

เรื่อง                   หนา 

 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 2 

- ยุทธศาสตรการพัฒนา/แนวทางการพัฒนา       3 

- สรุปผลการดําเนินงานตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลกลวยกวาง              

ประจําป 2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหวางเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง   

มีนาคม พ.ศ. 2561)          5 

- ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       10 

- ขอเสนอแนะ           11 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

ประจําป  2561 

**************************************************** 

 

1.  นายณัฐ  ประทุมวัน  ประธานกรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  : ผูใหญบาน หมูท่ี 1  

บานกลวยกวาง)      

2.  นายธนัชกฤศ  บํารุงธนรัชต กรรมการ (ผูอํานวยการกองชาง รักษาราชการแทน 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง)    

3.  นายสมพงษ   หาญภิรมย กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5  บานพอก) 

4.  นายสายสินธิ์  บาศร ี  กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7  บานโนนสําโรง)     

5.  นายบุญมา  พวงยอด  กรรมการ (สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1  บานกลวยกวาง)                

6.  นายณรงค  โนนยาง     กรรมการ (ผูแทนประชาคมทองถ่ิน  : ผูใหญบาน หมูท่ี 6  บานไฮใหญ)  

7.  นายประสิทธิ์  ปตะสิงห กรรมการ (ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  : ผูอํานวยการโรงเรียนบานไฮใหญไฮนอย) 

8.  นายบุญสง   สมัครผล  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ : ผูใหญบาน หมูท่ี 13 บานหนองหวา)         

9.  นายทวี   บัววงค  กรรมการ (ผูทรงคุณวุฒิ : ผูใหญบาน หมูท่ี 5 บานพอก)      

10.  นายกิตติภพ  ผานพินิจ กรรมการ/เลขานุการ  (หัวหนาสํานักปลัด) 

11.  นายสมณัฌศักดิ์   สังขาว ผูชวยเลขานุการ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ) 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

แบงเปน  5  ยุทธศาสตร 
1.ยุทธศาสตรท่ี    1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตรท่ี    2  การพัฒนาดานคนและสังคม 

3.ยุทธศาสตรท่ี    3  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

4.ยุทธศาสตรท่ี    4  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรท่ี    5                การพัฒนาดานการเมืองและการบริหารจัดการองคกร 

 

โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) องค การบริหารสวนตําบลกลวยกวาง ไดจัดลําด ับ 

ความสาํค ัญในการพ ัฒนาตามย ุทธศาสตร ตาง ๆ  ตามเหตุผลความจําเปนและความเรงด วนในการพ ัฒนา ด ังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1. กลยุทธการพัฒนาดานการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม  บํารุงรักษา  และพัฒนาเสนทางคมนาคมใหได

มาตรฐานและท่ัวถึง 

2. กลยุทธการพัฒนาดานการกอสราง/ปรับปรุง/ซอมแซม  บํารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการเพ่ือปองกันปญหาน้ําทวม  และการขาดแคลนน้ํา

อุปโภคบริโภค 

3. กลยุทธการพัฒนาดานการวางแผนดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม  

1. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาในระบบ นอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ  ฟนฟู  ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  

3. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห  พัฒนาผูดอยโอกาส ผูพิการ 

ผูสูงอายุ เด็ก และเยาวชน 

4. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬาและนันทนาการ  

5. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาดานสาธารณสุข เสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชน 

การปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ  

6. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริม สนับสนุนการปองกัน ปราบปราม และบําบัดยาเสพติด  

7. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมการจัดระเบียบชุมชน การรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ ตามความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน 
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2. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมสนับสนุน และพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหมีคุณภาพและเพ่ิมชอง

การจัดจําหนาย 

3. กลยุทธการพัฒนาดานการปรับปรุงพัฒนา สงเสริมดานการเกษตร 

4. กลยุทธการพัฒนาดานการแนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียว 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1. กลยุทธการพัฒนาดานการคุมครองดูแลและบํารุงรักษาแหลงน้ําตามธรรมชาติ ทรัพยากรปาไม และ    

สัตวปา 

2. กลยุทธการพัฒนาดานการอนุรักษ ฟนฟู สรางจิตสํานึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ในชุมชน  

3. กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานขยะมูลฝอย 

4. กลยุทธการพัฒนาดานการกอสราง/ปรับปรุง/พัฒนา สถานท่ีพักผอนหยอนใจในตําบล 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการองคกร 

1. กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

2. กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน ตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

3. กลยุทธการพัฒนาดานการปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการใหบริการประชาชน 

4.  กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพในการ   

ปฏิบัติราชการ 

5.  กลยุทธการพัฒนาดานการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ  

ผูนําชุมชน  และประชาชนท่ัวไป 
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แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนือ่งสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทาํราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทาํ
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรการพฒันา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยทุธศาสตรการพัฒนา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร   

 

 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถงึ  มีนาคม พ.ศ. 2561) 
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แบบประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

 คําช้ีแจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปละสองครั้งภายในเดือน
เมษายน และเดือนตุลาคม ของปงบประมาณนั้นๆ   

 
สวนท่ี  1    ขอมูลท่ัวไป 

 1.1  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลกลวยกวาง 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561   
                (ระหวางเดือนตุลาคม  2560 – มีนาคม  2561) 

 
สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอมูลจาก e-plan เมนูรายงาน (A9)  

 

การวางแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 – 2564) 
ไดกําหนดโครงการท่ีจะดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564)   

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

83 403,282,510.00 83 403,282,510.00 83 403,282,510.00 83 403,282,510.00 

2. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคนและ
สังคม 

73 18,869,240.00 73 18,869,240.00 73 18,869,240.00 73 18,869,240.00 

3.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

12 3,100,000.00 12 3,100,000.00 12 3,100,000.00 12 3,100,000.00 

4.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

11 485,000.00 11 485,000.00 11 485,000.00 11 485,000.00 

5.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการเมือง 
และการบริหารจัดการ
องคกร 

35 4,300,000.00 35 4,300,000.00 35 4,300,000.00 35 4,300,000.00 

รวม 214 430,036,750.00 214 430,036,750.00 214 430,036,750.00 214 430,036,750.00 
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อบต.กลวยกวาง มีการใชจายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณ โดยไดมีการกอหน้ีผูกพัน/ ลงนามใน
สัญญา รวม 8 โครงการ จํานวนเงิน 4,530,000 บาท มีการเบิกจายงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ จํานวนเงิน 3,823,500 ลาน
บาท สามารถจาํแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 

ยุทธศาสตร โครงการ 
การกอหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจายงบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 4 1,069,000.00 2 362,500.00 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 4 3,461,000.00 4 3,461,000.00 

รวม 8 4,530,000.00 6 3,823,500.00 
  

   รายละเอียดโครงการในขอบัญญตัิงบประมาณ อบต.กลวยกวาง ท่ีมีการกอหน้ีผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังน้ี 

  ยุทธศาสตร โครงการ 
แหลงท่ีมา 

งบประมาณ 
จํานวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คูสัญญา 

วันท่ีเซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบาน บานไพร
พะยอม หมูท่ี 8 

 152,700.00 152,500.00 24/2561 02/02/2561 30 

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

กอสรางถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมูบานเริม่ตนขาง
บาน นายประเสิฐ 
ปุญญา สิ้นสุดหนา
โรงสี บานโนนแคน 
หมูท่ี 12 

 210,200.00 210,000.00 25/2561 02/02/2561 45 

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

วางทอระบายนํ้า 
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายใน
หมูบาน สองฝง
ถนน บานโนน
สําโรง หมูท่ี 7 

 391,800.00 391,500.00 26/2561 02/02/2561 70 

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางทอ
ระบายนํ้า คสล. 
ภายในหมูบาน 
บานหนองหวา หมู
ท่ี 13 สายทาง
กลางหมูบาน 

 315,600.00 315,000.00 23/2561 02/02/2561 60 

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคนและ
สังคม 

รณรงคลดอุบัติเหตุ
ทางถนนชวง
เทศกาล 

 40,000.00 10,400.00 13/2561 27/12/2560 3 
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  16,800.00 

โครงการ
ปองกันและ
ลดอุบัตเิหตุ
ทางถนน
ในชวงเทศกาล
สําคัญ 

16/01/2561 1 

6. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคนและ
สังคม 

เงินสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูสูงอายุ 

 6,769,200.00 560,500.00 เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

03/10/2560 1 

  557,700.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

02/11/2560 1 

  556,200.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

04/12/2560 1 

  554,800.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

08/01/2561 1 

  550,200.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูสูงอาย ุ

07/02/2561 1 

7. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคนและ
สังคม 

เงินสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพความพิการ 

 1,545,600.00 121,600.00 เบ้ียยังชีพผู
พิการ 

03/10/2560 1 

  124,000.00 
เบ้ียยังชีพผู
พิการ 

02/11/2560 1 

  124,000.00 
เบ้ียยังชีพผู
พิการ 

04/12/2560 1 

  124,000.00 
เบ้ียยังชีพผู
พิการ 

08/01/2561 1 

  120,800.00 
เบ้ียยังชีพผู
พิการ 

07/02/2561 1 

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานคน
และสังคม 

เงินสงเคราะหเบ้ีย
ยังชีพผูปวยเอดส 

 96,000.00 8,000.00 เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

03/10/2560 1 

  8,000.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

02/11/2560 1 

  8,000.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

04/12/2560 1 

  8,000.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

08/01/2561 1 

  8,000.00 
เบ้ียยังชีพ
ผูปวยเอดส 

07/02/2561 1 
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ป 2561 
อบต.กลวยกวาง หวยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจาย 100% 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

83.0 403.28 14.0 5.27 4.0 1.07 2.0 0.36 2.0 0.36 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคนและสังคม 

73.0 18.87 19.0 9.64 4.0 3.46 4.0 3.46 4.0 3.46 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

12.0 3.10 3.0 0.47 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม 

11.0 0.48 2.0 0.20 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการเมือง และการ
บริหารจดัการองคกร 

35.0 4.30 8.0 3.05 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําป 2561 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน 
(ตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 61) 

งบประมาณ 

 
หมายเหตุ ดําเนนิการ 

เสร็จแลว 
อยูในระหวาง 

ดำเนินการ 

ยัง ไมได 

ดำเนินการ 

งบประมาณท่ี
ไดรับ 

งบประมาณ
ท่ีเบิกจาย 

1. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ รหัส
ทางหลวงทองถ่ิน ศก.ถ. 29-013 สาย
ทางบานพอก หมูท่ี 5 ไปบานขามนอย 
หมูท่ี 10 ตําบลกลวยกวาง กวาง 5 เมตร 
ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอม
ไหลทางลูกรัง องคการบริหารสวนตําบล
กลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรี
สะเกษ 

  - - 2,414,700 - ยังไมเบิกจาย 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ รหัส
ทางหลวงทองถ่ิน ศก.ถ.29-002 สายทาง
บานกลวยกวาง หมูท่ี 1 - ไปบานฝาผา 
ตําบลจานแสนไชย กวาง 5 เมตร ยาว 
750 เมตร หนา 0.15 เมตร พรอมไหล
ทางลูกรัง องคการบริหารสวนตาํบล
กลวยกวาง อําเภอหวยทับทัน จังหวัดศรี
สะเกษ 

-   - 2,263,800 -  

รวม 1 1 - 4,678,500 -  
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รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

อนุมัติงบประมาณ /แผนการดําเนินงาน 
(ตามขอบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

จํานวน 
โครงการ 

คิดเปน% งบประมาณ คิดเปน% 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 14.0 10.94 3,002,600.00 12.08 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคนและสังคม 39.0 30.47 15,470,626.00 62.24 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 3.0 2.34 209,000.00 0.84 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6.0 4.69 547,500.00 2.20 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง และการบริหารจัดการ
องคกร 

66.0 51.56 5,628,540.00 22.64 

รวม 128.0  100.00 24,858,266.00  100.00 

 
 
 

สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ลําดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนินการได (6 โครงการ) 

คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถิ่นสี่ป 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ 

1 บรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  214 430,036,750.00 

2.80 4.69 5.88 
2 จัดทําแผนการดําเนินงาน 128 24,858,266.00 
3 ตั้งในขอบัญญัติงบประมาณ 102 24,858,266.00 
4 สามารถดําเนินการได 6 3,823,000.00 

 
ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. การมีสวนรวมของประชาชนในการประชาคม ยังมีนอยไมสามารถสะทอนปญหาความตองการของคน

สวนใหญได 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561 – 2564) มีจํานวนมาก ซึ่งไม

สามารถดำเนินการได ถึงครึ่งของโครงการ/กิจกรรม 

3. ผูเขารวมประชาคมยังไมเขาใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยังมีการเสนอโครงการที่ยังไมมีความจำเปนเรงดวนเทาที่ควร ทำใหโครงการที่ถูกเสนอมามีจํานวนมากกวา 

งบประมาณในการดําเนินการ 

4. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจํานวนจำ กัด ไมเพียงพอกับการพัฒนาและทันตอความ

ตองการของประชาชน จึงทําใหประชาชนรูสึกวาการพัฒนาหรือแกไขปญหาเปนไปอยางลาชา 

5. เจาหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบนําเขาขอมูล การลงนามสัญญาโครงการ การเบิกจาย สถานการณดําเนินการ 

รายรับ และรายจาย นําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) ลาชาไมเปนปจจุบัน ทําใหสรุปผลการติดตาม
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ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) ในรอบเดือนเมษายน 2561 ยังไมครบถวนและเปน

ปจจุบัน 

   

ขอเสนอแนะ 

 1. นําโครงการท่ีเกินขีดความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลไปประสานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการตอไป 

 2. ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลอยางตอเนื่อง  

 3.  จัดใหมีการประชุมชี้แจง หรือทําการซักซอมทําความเขาใจของกระบวนการทํางานรวมกัน ระหวาง

หนวยงานและผูนําชุมชน 

 4. พัฒนาและสงเสริมความรูใหกับบุคลากร เชน ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ อันจะเปนประโยชนในการ

ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล 

5. ในการดําเนินการปฏิบัติงานและการเบิกจายงบประมาณ ภายในระหวางเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม  

2561 ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เรงรัดเจ าหนาท่ี ท่ีรับผิดชอบนําเขาขอมูล การลงนามสัญญาโครงการ 

การเบิกจาย สถานการณดําเนินการ รายรับ และรายจาย นําเขาขอมูลระบบสารสนเทศฯ (e-Plan) เพ่ือใหขอมูล

ระบบ (e-plan) ใหมีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพราะขอมูลดังกลาวจากการติดตามและประเมินผลจะเปน

ประโยชน ชวยทําใหผูบริหารทองถ่ินนําไปเปนเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยทุธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินโครงการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพตอทองถิ่นอยาง 

แทจริงอยู ที่การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการรวมมือกันของทุกภาคสวน ในการรวมกันคิด 

รวมกันทำ รวมกันรับผิดชอบ โดยองคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการมี สวนรวม

ดังกลาว และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของทางราชการควรใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ

ทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนและความเจริญกาวหนาของทองถ่ิน โดยการพัฒนาท่ีเกิดข้ึนจะ

เปนการพัฒนาท่ียั่งยืน ตอไป 
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