
ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ  
      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕ 8 – 
๒๕๖2) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1)และ(พ.ศ.๒๕60 – ๒๕๖2) 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดย องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมา
ด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี  
      ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   

1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
1.1.1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจ าปี 2557 

จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 112 34 
ความรู้คู่คุณธรรม 21 4 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 6 - 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 

รวมทั้งสิ้น 142 38 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 26.76 

ที่มา : ระบบ e-plan B3 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ 
ปรากฎในแผนฯ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 112 49 77.78 
ความรู้คู่คุณธรรม 21 11 17.46 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 6 1 1.59 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 3.17 

รวมทั้งสิ้น 142 63 100 
ที่มา : ระบบ e-plan B1 
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1.1.2 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจ าปี 2558 

จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 108 9 
ความรู้คู่คุณธรรม 2 - 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 6 - 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 20 4 

รวมทั้งสิ้น 136 13 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 9.56 

ที่มา : ระบบ e-plan B3 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ 
ปรากฎในแผนฯ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 108 28 68.29 
ความรู้คู่คุณธรรม 2 2 4.88 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 6 1 2.44 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 20 10 24.39 

รวมทั้งสิ้น 136 41 100 
ที่มา : ระบบ e-plan B1 

1.1.3 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจ าปี 2559 

จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 172 1 
ความรู้คู่คุณธรรม 19 1 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 7 - 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 3 - 

รวมทั้งสิ้น 201 2 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 0.96 

ที่มา : ระบบ e-plan B3 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ 
ปรากฎในแผนฯ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 172 32 69.57 
ความรู้คู่คุณธรรม 19 11 23.91 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 7 1 2.17 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 4.35 

รวมทั้งสิ้น 201 46 100 
ที่มา : ระบบ e-plan B1 
 

1.1.4 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประจ าปี 25 

จ านวนโครงการ ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 118 - 
ความรู้คู่คุณธรรม 19 - 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 9 - 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 5 - 

รวมทั้งสิ้น 151 - 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา - 

ที่มา : ระบบ e-plan B3 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ 
ปรากฎในแผนฯ 

การพัฒนาเมืองน่าอยู ่ 118 26 68.42 
ความรู้คู่คุณธรรม 19 10 26.32 
ก้าวไกลสู่เกษตรกรรม 9 1 2.63 
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 5 1 2.63 

รวมทั้งสิ้น 151 38 100 
ที่มา : ระบบ e-plan B1 
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

             ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง สามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนพัฒนา สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  142  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  38 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  26.76% 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
      แผนพัฒนา สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน 136  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  13 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  9.56% 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
      แผนพัฒนา สามปี  (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน 201  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  2 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ 0.96% 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
      แผนพัฒนา สามปี  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน 151  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  - โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ -% 
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1.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

                องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง   ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539   มีพ้ืนที่รับผิดชอบ  9  
หมู่บ้าน   ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีหลายรูปแบบ  ทั้งความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้าน
สาธารณูปโภค  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานจะเป็นความต้องการอันดับ
ต้น ๆ 
                องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง   ก็ได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา    และจัดท าโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  ซึ่งในปัจจุบันในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง   ได้รับการ
พัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน   ปัจจุบันถนนแทบทุกสายได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตและ
ถนนลาดยางแอสฟัลติกทุกหมู่บ้าน  มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  มีระบบไฟฟ้าทุกครัวเรือน  ตลอดจน
สนับสนุน  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา  โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
การกีฬาแก่เยาวชน  ด้านการสาธารณสุข  ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่ง
ถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล รอบเมือง ที่ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับและสามารถ
แก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี   โดยนโยบายหลักในปัจจุบันคณะ
ผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนในต าบลมี
ความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีข้ึน ภายใต้การด าเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
      2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
             ๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
             ๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
             ๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
             ๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพื้นที่   
             ๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
             ๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
             ๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
             ๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย (หากเกิดเหตุ) 
             ๑๓. ปัญหาโรคไข้เลือดออกลดลง 
             ๑๔. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
             ๑๖. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
             ๑๗. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 
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      ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
    ๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  

๒. มีปรับปรุงเพิ่มเติมส านักงานเพื่อรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  

      2.2 ผลกระทบ 
  ๑. การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลรอบ

เมือง เพราะงบประมาณมีอยู่จ ากัด 
 ๒. ระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ยังตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร  
 ๓. การขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนที่มีขาดแคลนในทั้งอุปโภค-บริโภค รวมทั้งขาดแคลน

น้ าท าการเกษตรด้วย 
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
    ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมืองที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  
    อุปสรรค 

๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่ 
เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒) องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา  
ของประชาชน   

๓) องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
   แนวทางการแก้ไข   
    (๑)  การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
               ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
               ๒)  การด าเนินงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
               ๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
               ๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
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               ๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด   
 

          (๒)  การบริการประชาชน 
               ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ีเพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
               ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 
               ๓)  เจ้าหน้าที่ควรมีความยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
               ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจ 
               ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง 

 
 

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

 

 


