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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 

ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 
 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 – 2560 
 
          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ของเทศบาลต าบลบ้านตาด
หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การตั้ง
งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลบ้านตาดรายละเอียด ดังนี้ 
 
 ปีงบประมาณ 2557  
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     51,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     51,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    57,159,064.00 บาท  
 รายจ่ายจริง                   42,860,674.35 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     61,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     61,000,000      บาท 
 รายรับจริง                    60,771,290.99 บาท  
 รายจ่ายจริง                   53,370,769.14 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    51,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    51,000,000      บาท 
 รายรับจริง                   56,244,646.96 บาท  
 รายจ่ายจริง                  45,999,811.06 บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    77,930,000 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    77,930,000 บาท  
 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 นายสมัย  น้อยรามศูนย์   นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2559 ต่อสภาเทศบาลต าบลบ้านตาด ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 5 5 
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 45 39 
3. ด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

13 13 

4. ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

12 11 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 11 9 
6. ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 7 

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

52 50 

รวม 145 134 
 

สรุป จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนสามปี เฉพาะปี 2559 ก าหนดไว้ 145 โครงการ ปฏิบัติได้จริง 
134 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.41 
 

 1.2.2 เชิงคุณภาพ 
 นายสมัย  น้อยรามศูนย์ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านตาด ได้น าเสนอผลการปฏิบัติงานประจ าปี

งบประมาณ 2559 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ า ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 

 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
45 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 39 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 12 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 11 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่
ยังไม่ดีมากซ่ึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
จ านวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 9 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 52 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 50 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมาก
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
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การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
ดีพอใช้ แตยุ่ทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 45 
โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 39 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก ยุทธศาสตร์ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 12 โครงการ แต่
ปฏิบัติได้ 11 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
อย่างเต็มที่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
จ านวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 9 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 52 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 50 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่  ควรแก้ไขปัญหาโดย
มอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกิน
กว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559-2561) เฉพาะปี 2559 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า ทต.บ้านตาด น าแผนปี 2559 ไปปฏิบัติได้ 134 โครงการ
จากที่ตั้งไว้ในแผน 145 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.41 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 
5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้
ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
 

1. ในปีต่อไปการออกแบบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนควรมีข้อค าถามปลายเปิดเพ่ิม
ขึ้นมา 

2. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานถ้าเป็นไปได้ควรด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ เพ่ือ
ประโยชน์หลายประการ เช่น หลีกเลี่ยงการก่อสร้างในฤดูฝน 

3. ควรรณรงค์เสริมสร้างและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษฎรในกระบวนการจัดท าและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งข้ึน 
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2.ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 5 5 
2. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 45 39 
3. ด้านเสริมสร้างความเข็มแข็งของสังคม การรักษาความสงบ
เรียบร้อย  การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

13 13 

4. ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

12 11 

5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค 11 9 
6. ด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 7 

6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 

52 50 

รวม 145 134 
           
           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลบ้านตาดได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควร
แต่สถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาล 
  

3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 
 

ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 
45 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 39 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก 

2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 12 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 11 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่
ยังไม่ดีมากซ่ึงต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
จ านวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 9 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 52 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 50 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมาก
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
เทศบาลต าบลบ้านตาด     

 

 

 

การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
 

1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้
ดีพอใช้ แต่ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 45 
โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 39 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อยมาก ยุทธศาสตร์ด้านบริการขั้นพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 12 โครงการ แต่
ปฏิบัติได้ 11 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผล
อย่างเต็มที่  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย และการป้องกันโรค ตั้งไว้ในแผนพัฒนา 
จ านวน 11 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 9 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารการจัดการเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวน 52 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 50 โครงการ ถือว่าน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้ดี แต่ยังไม่ดีมากซึ่งต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่  ควรแก้ไขปัญหาโดย
มอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกิน
กว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล 

2. จากแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้าน
การบริหารจัดการ ข้อ 2.3 ก าหนดว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องน าโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
2559-2561) เฉพาะปี 2559 มาด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้
คะแนนเต็ม 5 คะแนน จากตัวชี้วัดนี้ จะเห็นได้ว่า ทต.บ้านตาด น าแผนปี 2559 ไปปฏิบัติได้ 134 โครงการ
จากที่ตั้งไว้ในแผน 145 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 92.41 ซึ่งจะได้คะแนนประเมินจากกรมส่งเสริมฯ จ านวน 
5 คะแนน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ จึงเห็นควรให้รักษาระดับการปฏิบัติได้
ตามแผนไว้เช่นนี้ หรือเพ่ิมร้อยละการปฏิบัติได้มากขึ้นก็จะเป็นการดี  

 


