
๑๔ 

 
 

 

 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ที่ผ่านมาได้ด าเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
๑. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –    
    ๒๕๖๐ 
 ๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
   สถานการณ์การพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม
อ าเภอดอกค าใต้จังหวัดพะเยาซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาดังนี้ 
 ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ                                        จ านวน     ๘  โครงการ   จาก  ๑๑  โครงการ 
 ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                 จ านวน   ๑๘  โครงการ   จาก  ๒๘  โครงการ     
 ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   จ านวน     ๘  โครงการ   จาก    ๔  โครงการ 
 ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                    จ านวน    ๗   โครงการ   จาก  ๑๔  โครงการ 
 ๕ การบริหารจัดการที่ดี                                          จ านวน   ๑๑  โครงการ   จาก  ๑๔  โครงการ                             

                                                                                        รวม    ๔๘  โครงการ   จาก  ๗๕  โครงการ 
    จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ประจ าปี ๒๕๕๗ มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิ้น ๗๕  

โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ด าเนินการ ๔๘
โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๔ ตามรายละเอียด ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๑๑ โครงการ ด าเนินการจริง ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๐.๖๖ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๘ โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๐ โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๒๘ โครงการ ด าเนินการจริง ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

๒๔ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๑๘ โครงการ ใช้
งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๐ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๘ โครงการ ด าเนินการจริง ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๕.๓๓ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๐ โครงการ ใช้
งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๔ โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ด าเนินการจริง ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙.๓๓ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๗  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๐ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี 

ส่วนท่ี ๒ สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ตามแผนพฒันาทอ้งถิน่  

                 (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 



๑๕ 

 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ด าเนินการจริง ๑๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๖๖ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต.  ๑๑ 
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๐ โครงการ 
 สรุป จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งหมด ๗๕ โครงการ ด าเนินการจริง ๔๘ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๖๔ 
การตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๗ 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๗ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ ๑๑ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๗ ๑,๑๘๐,๐๐๐ ๒๕ ๖,๓๗๐,๐๐๐ 

๒.การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๒๘ ๔,๕๘๗,๐๐๐ ๒๔ ๖,๔๑๓,๐๐๐ ๒๓ ๔,๔๑๓,๐๐๐ ๗๕ ๑๕,๔๑๓,๐๐๐ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๘ ๕๐๕,๐๐๐ ๖ ๔๕๕,๐๐๐ ๖ ๔๕๕,๐๐๐ ๒๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ 

๔.การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๑๔ ๙๒๙,๐๐๐ ๑๑ ๗๙๕,๐๐๐ ๑๑ ๗๙๕,๐๐๐ ๓๖ ๒,๕๑๙,๐๐๐ 

๕.การบริหารจัดการที่
ดี 

๑๔ ๑,๗๕๖,๐๐๐ ๑๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๑๓ ๑,๔๙๖,๐๐๐ ๔๐ ๔,๒๙๘,๐๐๐ 

รวม ๗๕ ๑๑,๗๘๗,๐๐๐ ๖๑ ๑๐,๓๓๙,๐๐๐ ๖๐ ๘,๓๓๙,๐๐๐ ๑๙๖ ๓๐,๔๖๕,๐๐๐ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒,๓๙๒,๘๖๙ ๑๗ ๐ ๐ ๒,๓๙๒,๘๖๙ ๒๐.๓๐ 
๒.การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

 

๔,๗๖๗,๖๕๗ ๖๖ ๐ ๐ 
 

๔,๗๖๗,๖๕๗ 
 

๔๐.๔๔ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

- ๐ 
 

๐ ๐ 
- ๐.๐๐ 

๔.การพัฒนาดา้นความมั่นคงและความ
สงบเรียบร้อย 

๖๘๙,๒๙๑ ๘ 
 

๐ ๐ 
๖๘๙,๒๙๑ ๕.๘๔ 

๕.การบริหารจัดการที่ดี ๑,๐๓๘,๗๗๔ ๙ ๐ ๐ ๑,๐๓๘,๗๗๔ ๘.๘๑ 
รวม ๘,๘๘๙,๕๙๑ ๑๐๐ ๐ ๐ ๘,๘๘๙,๕๙๑ ๗๕.๔๑ 

   



๑๖ 

 

  จ านวนงบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๗ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑,๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณท่ีด าเนินการได้ตามศักยภาพอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต.เป็นจ านวนเงิน ๘,๘๘๙,๕๙๑.๐๐ 
บาทคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๑ 

สถานการณ์การพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๘ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม
อ าเภอดอกค าใต้จังหวัดพะเยาซึ่งได้จ าแนกการพัฒนาออกเป็น๕ยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพะเยาดังนี้ 
 ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ                                      จ านวน    ๑๗  โครงการ   จาก  ๒๓  โครงการ 
 ๒ การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม                  จ านวน    ๒๒  โครงการ   จาก  ๓๖  โครงการ     
 ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    จ านวน      ๕  โครงการ   จาก   ๖  โครงการ 

           ๔  ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย                    จ านวน      ๙  โครงการ   จาก  ๑๕  โครงการ 
           ๕ ส่งเสริมการบรหิารจัดการให้มีประสิทธภิาพ                   จ านวน      ๙  โครงการ   จาก  ๑๔  โครงการ                             
                                                                                        รวม     ๖๒  โครงการ   จาก  ๙๔  โครงการ 

    จากแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ประจ าปี ๒๕๕๘ มีโครงการบรรจุในแผน จ านวนทั้งสิ้น ๙๔  
โครงการ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม สามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ด าเนินการ ๖๒
โครงการคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๖ ตามรายละเอียด ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ ๑การพัฒนาเศรษฐกิจ 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๒๓ โครงการ ด าเนินการจริง ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๐๙ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต.  ๑๓ 
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๔ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๓๖ โครงการ ด าเนินการจริง ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๔๐ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต.  ๑๕ 
โครงการ ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๗ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๖ โครงการ ด าเนินการจริง ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๕.๓๒ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๓ โครงการ  
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๒ โครงการ  
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๑๕ โครงการ ด าเนินการจริง ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙.๕๗ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต. ๗  โครงการ 
ใช้งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๒ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการที่ดี 

  มีจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ด าเนินการจริง ๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๙.๕๗ ของโครงการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แยกเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณของ อบต.๙ โครงการ ใช้
งบประมาณของชุมชนเองหรือหน่วยงานอื่น และไม่ใช้งบประมาณเลย ๐ โครงการ 

 สรุป จ านวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งหมด ๙๔ โครงการ ด าเนินการจริง ๖๒
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๖ 

 



๑๗ 

 

 
การตั้งงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๕๘ 

 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑.การพัฒนาเศรษฐกิจ ๒๓ ๑๗,๖๖๑,๐๐๐ ๔ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๔ ๒,๑๒๐,๐๐๐ ๓๑ ๒๑,๙๐๑,๐๐๐ 

๒.การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๓๖ ๖,๐๕๐,๖๐๐ ๒๕ ๗,๗๑๕,๖๐๐ ๒๔ ๕,๗๑๕,๐๐๐ ๘๕ ๑๙,๔๘๑,๘๐๐ 

๓.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๖ ๔๐๐,๐๐๐ ๔ ๓๔๐,๐๐๐ ๔ ๓๔๐,๐๐๐ ๑๔ ๑,๐๘๐,๐๐๐ 

๔.การพัฒนาด้านความ
มั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๑๕ ๑,๑๔๐,๐๐๐ ๑๑ ๖๙๕,๐๐๐ ๑๒ ๙๒๕,๐๐๐ ๓๘ ๒,๗๖๐,๐๐๐ 

๕.ส่งเสริมการบรหิาร
จัดการให้มี
ประสิทธภิาพ 

๑๔ ๑,๔๕๖,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๒๖,๐๐๐ ๑๔ ๑,๒๒๖,๐๐๐ ๔๒ ๓,๙๐๘,๐๐๐ 

รวม ๙๔ ๒๖,๗๐๗,๖๐๐ ๕๘ ๑๒,๐๙๖,๖๐๐ ๕๘ ๑๐,๓๒๖,๖๐๐ ๒๑๐ ๓๘,๐๗๑,๐๐๐ 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ทางด้านการเงินขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในการ
ด าเนินงานตามแผนฯ 

 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
๑.การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ ๗,๑๗๒,๐๑๓ ๓๙.๔๗ ๓,๔๗๕,๐๐๐ ๑๙.๑๒ ๑๐,๖๔๗,๐๑๓ ๕๘.๕๙ 
๒.การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๖,๕๙๖,๒๑๒ 
๓๖.๓๐ ๐ ๐ 

๖,๕๙๖,๒๑๒ 
๓๖.๓๐ 

๓.การบริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐,๖๘๐ 
๐.๐๖ 

๐ ๐ 
๑๐,๖๘๐ 

๐.๐๖ 
๔.การพัฒนาดา้นความมั่นคง 
และความสงบเรียบร้อย 

๔๑๕,๒๔๐ 
๒.๒๙ 

๐ ๐ 
๔๑๕,๒๔๐ 

๒.๒๙ 
๕.ส่งเสริมการบริหารจัดการใหม้ี
ประสิทธภิาพ 

๕๐๑,๔๕๐ 
๒.๗๖ ๐ ๐ 

๕๐๑,๔๕๐ 
๒.๗๖ 

รวม ๑๔,๖๙๕,๕๙๕ ๘๐.๘๘ ๓,๔๗๕,๐๐๐ ๑๙.๑๒ ๑๘,๑๗๐,๕๙๕ ๑๐๐ 
 

จ านวนงบประมาณตั้งไว้ตามแผนพัฒนาปี ๒๕๕๘ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๗๐๗,๖๐๐.๐๐ บาทงบประมาณ
ที่ด าเนินการได้ตามศักยภาพอ านาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของ อบต.เป็นจ านวนเงิน ๑๘,๑๗๐,๕๙๕.๐๐ บาทคิด
เป็นร้อยละ ๖๘.๐๔ 



๑๘ 
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ยุทธศาส
ตร์ 1 

ยุทธศาส
ตร์ 2 

ยุทธศาส
ตร์ 3 

ยุทธศาส
ตร์ 4 

ยุทธศาส
ตร์ 5 

จ านวนโคงการทัง้หมด 11 28 8 14 14

จ านวนโครงการที่เสร็จ 8 18 4 7 11

11 

28 

8 

14 14 

8 

18 

4 
7 

11 

จ านวนโคงการทัง้หมด จ านวนโครงการที่เสร็จ 

 ๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติใดเชิงปริมาณ 
 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ปี ๒๕๕๗ 

  ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๗ พบว่า มีการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ไปปฏิบัติจ านวน ๔๘ โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ ๖๔ ของปี ๒๕๕๗ และคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๘ ของ ๓ ปี ) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับการด าเนิน
โครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๘,๙๗๓,๖๑๓บาท (คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๓ ของปี ๒๕๕๗ และคิดเป็นร้อยละ 
๒๙.๔๕ของ ๓ ปี) แยกเป็น 

๑) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัติจริง ได้ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ ปี ๒๕๕๗ ๓ ปี เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม ปี ๒๕๕๗ ๓ ปี 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๑๑ ๒๕ ๘ - ๘ ๓ ๑๐.๖๖ ๔.๐๘ 
๒. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

๒๘ ๗๕ ๑๘ - ๑๘ ๑๐ ๒๔ ๙.๑๘ 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๘ ๒๐ ๔ - ๔ ๔ ๕.๓๓ ๒.๐๔ 

๔. ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๑๔ ๓๖ ๗ - ๗ ๗ ๙.๓๓ ๓.๕๗ 

๕. การบริหารจัดการที่ดี ๑๔ ๔๐ ๑๑ - ๑๑ ๓ ๑๔.๖๖ ๕.๖๑ 
รวม ๗๕ ๑๙๖ ๔๘ - ๔๘ ๒๗ ๖๔ ๒๔.๔

๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 

 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
 

 

จ านวนโครงการตามแผน ปี ๒๕๕๗ 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนสามปีเพื่อ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 
 

คิดเป็นร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

จ านวน  ๑๑  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
             จ านวน  ๒๘  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
             จ านวน    ๘  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
             จ านวน  ๑๔  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
             จ านวน  ๑๔  โครงการ 

 
 ๘  โครงการ 

 
๑๘  โครงการ 

 
๔  โครงการ 

 
๗  โครงการ 

 
๑๑  โครงการ 

 
๑๐.๖๖ 

 
๒๔ 

 
๕.๓๓ 

 
๙.๓๓ 

 
๑๔.๖๖ 

               รวม   ๗๕  โครงการ ๔๘  โครงการ ๖๔ 
 

คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) มาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้ 

๑.  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)  จ านวน  ๗๕  โครงการ 
๒.  โครงการตามแผนสามปีที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗                                     

จ านวน  ๔๘  โครงการ 
                    คิดเป็นร้อยละ         =   ๔๘x ๑๐๐=  ๖๔ 

                                                ๗๕ 
๒) จ านวนงบประมาณ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

ร้อยละของงบ 
ประมาณที่ใชจ้่าย

จริง 
 

ปี๒๕๕๗ 
 

๓ปี 
 

เบิกจ่ายแล้ว อยู่ะหว่าง
ด าเนินการ 

 

รวม ปี 
๒๕๕๗ 

 

๓ปี 

๑. ด้านเศรษฐกิจ ๔,๐๑๐,๐๐๐ ๖,๓๗๐,๐๐๐ ๒,๔๒๒,๔๙๑ - ๒,๔๒๒,๔๙๑ ๒๐.๓๐ ๗.๘๕ 
๒. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

๔,๕๘๗,๐๐๐ ๑๕,๔๑๓,๐๐๐ ๔,๗๖๘,๖๕๗ - ๔,๗๖๘,๖๕๗ ๔๐.๔๔ ๑๕.๖๔ 

๓. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๕๐๕,๐๐๐ ๑,๔๑๕,๐๐๐ - - - ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

๔. ด้านความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

๙๒๙,๐๐๐ ๒,๕๑๙,๐๐๐ ๖๘๙,๒๙๑ - ๖๘๙,๒๙๑ ๕.๘๔ ๒.๒๖ 

๕. การบริหาร
จัดการที่ดี 

๑,๗๕๖,๐๐๐ ๔,๒๙๘,๐๐๐ ๑,๐๙๓,๑๗๔ - ๑,๐๙๓,๑๗๔ ๘.๘๑ ๓.๔ 



๒๐ 

 

รวม ๑๑,๗๘๗,๐๐๐ ๓๐,๔๖๕,๐๐
๐ 

๘,๘๘๙,๕๙๑ - ๘,๙๗๓,๖๑๓ ๗๕.๔๑ ๒๙.๑๗ 

 การติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ ปี ๒๕๕๘ 
   ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีการน า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ไปปฏิบัติจ านวน ๖๒โครงการ (คิด
เป็นร้อยละ ๖๕.๙๖ ของปี ๒๕๕๘ และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ของ ๓ ปี ) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑๘,๑๗๐,๕๙๕บาท (คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๔ ของปี ๒๕๕๘ และคิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๙๘ของ ๓ ปี) แยกเป็น 

๑) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัติจริง ได้ด าเนินการ  

ไม่ได้ด า 
เนินการ ปี 

๒๕๕๘ 

 

๓ ปี 
เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 

รวม 
 

ปี ๒๕๕๗ 
 

๓ ปี 

๑. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒๓ ๓๑ ๑๗ - ๑๗ ๖ ๑๐.๖๖ ๔.๐๘ 
๒. การพัฒนาสังคม การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๓๖ ๘๕ ๒๒ - ๑๗ ๑๔ ๒๔ ๙.๑๘ 

๓. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

๖ ๑๔ ๕ - ๕ ๑ ๕.๓๓ ๒.๐๔ 

๔. ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 

๑๕ ๓๘ ๙ - ๙ ๖ ๙.๓๓ ๓.๕๗ 

๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑๔ ๔๒ ๙ - ๙ ๕ ๑๔.๖๖ ๕.๖๑ 

รวม ๙๔ ๒๑๐ ๖๒ - ๔๘ ๓๒ ๖๕.๙๖ ๒๙.๕๒ 
 
                  จ านวนโครงการตามแผนงาน ปี ๒๕๕๘ คิดเป็น ๑๐๐ % 
 

                    

 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

1=24.47% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

2=38.30% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

3=6.38% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

4=15.96% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

5=14.89% 



๒๑ 

 

                จ านวนโครงการทีไ่ดด้ าเนินการจริงในปี ๒๕๕๘ คิดเป็น ๑๐๐ % 
 

            
 

ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
 

 

จ านวนโครงการตามแผน ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนสามปีเพื่อ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๕๗ 
 

คิดเป็นร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

จ านวน  ๒๓  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
             จ านวน  ๓๖  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
             จ านวน    ๖  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
             จ านวน  ๑๕  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
             จ านวน  ๑๔  โครงการ 

 
๑๗  โครงการ 

 
๒๒  โครงการ 

 
๕  โครงการ 

 
๙  โครงการ 

 
๙  โครงการ 

 
๑๘.๐๙ 

 
๒๓.๔๐ 

 
๕.๓๒ 

 
๙.๕๗ 

 
๙.๕๗ 

               รวม   ๙๔  โครงการ ๖๒  โครงการ ๖๕.๙๖ 
 

คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) มาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

  ๑. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)  จ านวน  ๙๔  โครงการ 
  ๒. โครงการตามแผนสามปีที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘                                     

จ านวน  ๖๒  โครงการ 
                    คิดเป็นร้อยละ         =   ๖๒x ๑๐๐=  ๖๕.๙๖ 

                                           ๙๔ 
  
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

1=18.09% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

2=23.40% 

ยทุธศาสตร์ท่ี
3=5.32% 

ยทุธศาสตร์ท่ี 

4=9.57% 
ยทุธศาสตร์ท่ี 

5=9.57% 

1 2 3 4 5



๒๒ 

 

๒) จ านวนงบประมาณ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละของงบ 
ประมาณที่ใชจ้่าย

จริง 
ปี๒๕๕๘ ๓ปี เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
รวม ปี ๒๕๕๘ ๓ปี 

๑. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

๑๗,๖๖๑,๐๐๐ ๒๑,๙๐๑,๐๐๐ ๑๐,๖๔๗,๐๑๓ - ๑๐,๖๔๗,๐๑๓ ๓๙.๘๗ ๒๑.๖๗ 

๒. การพัฒนาสังคม 
การศึกษาและ
วัฒนธรรม 

๖,๐๕๐,๖๐๐ ๑๙,๔๘๑,๘๐๐ ๖,๕๙๖,๒๑๒ - ๖,๕๙๖,๒๑๒ ๒๔.๗๐ ๑๓.๓๗ 

๓. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ 

๔๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๐,๐๐๐ ๑๐,๖๘๐ - ๑๐,๖๘๐ ๐.๐๔ ๐.๐๒ 

๔. ด้านความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

๑,๑๔๐,๐๐๐ ๒,๗๖๐,๐๐๐ ๔๑๕,๒๔๐ - ๔๑๕,๒๔๐ ๑.๕๕ ๐.๘๕ 

๕. ส่งเสริมการ
บริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑,๔๕๖,๐๐๐ ๓,๙๐๘,๐๐๐ ๕๐๑,๔๕๐ - ๕๐๑,๔๕๐ ๒.๑๒ ๑.๐๒ 

รวม ๒๖,๗๐๗,๖๐๐ ๔๙,๑๓๐,๘๐๐ ๑๘,๑๗๐,๕๙๕ - ๑๘,๑๗๐,๕๙๕ ๖๘.๐๔ ๓๖.๙๘ 
 
 ๑.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๕๗ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการ
ด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดย
สามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนศรีชุมไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๔๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๑ 
ของ ๒๕๕๗ (จากจ านวน ๗๕ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๗ ของ ๓ ปี (จากจ านวน ๑๙๖ โครงการ) มีการใช้
งบประมาณไปทั้งสิ้น ๘,๙๗๓,๖๑๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๓ ของปี ๒๕๕๗ (จากจ านวน๑๑,๗๘๗,๐๐๐ บาท) และคิด
เป็นร้อยละ ๒๙.๔๕ ของ ๓ ปี (จากจ านวน ๓๐,๔๖๕,๐๐๐ บาท)ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า 
ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ในระดับหนึ่ง 



๒๓ 

 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬาและด้านอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยไปสู่การปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

การติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๕๘ 
  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการ
ด าเนินงานตามแผนการพัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนอง
ภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดยสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดีมี
ประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุ
ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ -๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน า
โครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๖๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๖ ของปี ๒๕๕๘ (จากจ านวน ๙๔ โครงการ) และคิด
เป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ของ ๓ ปี (จากจ านวน๒๑๐ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๘,๑๗๐,๕๙๕ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๖๘.๐๔ ของปี ๒๕๕๘ (จากจ านวน๒๖,๗๐๗,๖๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๘ ของ ๓ ปี (จากจ านวน 
๔๙,๑๓๐,๘๐๐ บาท)ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า 
ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ในระดับหนึ่ง 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬาและด้านอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยไปสู่การปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 



๒๔ 

 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 
 ในการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ด าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซ่ึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น ๕ ยุทธศาสตร์ คือ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๒
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี
ดังนั้น ผลการพัฒนาที่ได้รับจึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

  ๑) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวม ดังนี้ 

  - มีการก่อสร้างถนน และซอยในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล พร้อมกับก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ า 
ซ่ึงท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับความสะดวกสบาย และช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการระบายน้ า ป้องกันปัญหาน้ าท่วม 

  - มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะผู้ที่ใช้
เส้นทางสัญจรไป – มา 
   - มีน้ าอุปโภค บริโภค เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  ๒) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ตามความสนใจและความจ าเป็นในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์อันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน ส่งเสริมการกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

  ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬาและด้านอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  ๓) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติส่งผลให้พ้ืนที่เขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสภาพแวดล้อมที่ดีข้ึน โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท าให้มีการเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว ช่วยลดภาวะโลกร้อน 

  ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ที่มีอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป 

  ๔) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โดยรวม ดังนี้ 

  - ท าให้เกิดการปองดองสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภัคดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   - การส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและบ าบัดผู้ติดยาเสพติดท าให้ปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ลดลง ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - มีการเฝ้าระวังและบรรเทาปัญหาจากภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนในพ้ืนที่รับผิด 
ชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 

  ๕) การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ด้วยการปรับปรุง
และพัฒนาระบบงาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้สามารถให้บริการประชาชนได้อย่าง



๒๕ 

 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนางาน คน และวัสดุอุปกรณ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ส่งผล
ให้ระบบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒.๒ ผลกระทบ 
   จากการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมที่ผ่านมา พบว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมแต่อย่างไร เพราะการพัฒนาตามแผนงานโครงการต่าง ๆ เป็นไปเพ่ือแก้ไขปัญหาและตามความต้อง  
การของประชาชนในพื้นท่ี 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

  ๑)โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมากโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้
ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

  ๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของงบ 
ประมาณ ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้น
น้อย 

  ๓) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

  ๔) ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๕) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร

งบประมาณฯลฯ 
ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  

 ๑) ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะมีการพิจารณา
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้จริง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) คณะผู้บริหารควรจะน ากิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การพัฒนาได้บรรลุตามแผนพัฒนาที่มีการประกาศใช้ 
 ๓) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้น ๆ ต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
   ๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและโปร่งใส 
   ๕) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้อุดหนุนงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุน 
   ๖) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่เขามีศักยภาพกว่า 
   ๗) เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของอบต. และประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและมีการแจกให้กอง/งานต่างๆรับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งานเพ่ือจะได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป  
 


