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๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ   
     พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

 จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสะแกราบ  สรุป การต้ังงบประมาณ  และรายรับรายจ่ายจริง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  
รายละเอียด  ดังนี้ 

 ปีงบประมาณ  2557 
ต้ังงบประมาณรายรับไว ้  21,000,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  21,000,000.00  บาท 
รายรับจริง   33,785,605.10  บาท 
รายจ่ายจริง   30,027,008.08  บาท   
ปีงบประมาณ  2558 
ต้ังงบประมาณรายรับไว ้  22,930,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  22,930,000.00  บาท 
รายรับจริง   40,804,027.08  บาท 
รายจ่ายจริง   34,936,096.91  บาท   
ปีงบประมาณ  2559 
ต้ังงบประมาณรายรับไว ้  23,400,000.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  23,400,000.00  บาท 
รายรับจริง   37,702,025.41  บาท 
รายจ่ายจริง   33,489,249.35  บาท   
ปีงบประมาณ  2560 
ต้ังงบประมาณรายรับไว ้  36,591,200.00  บาท 
ประมาณการรายจ่ายไว้  36,591,200.00  บาท 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2557 - 2560) 
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  1.2.1  เชิงปริมาณ 
   1.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2557 -
2559)  เมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม  2556  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 
2557-2559)  รวม  232  โครงการ  งบประมาณ  69,661,168  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 

  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 151 63 
2.  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5 4 
3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 54 18 
4.  การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

17 8 

5.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็ง 5 1 
รวม 232 94 

 
   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันท่ี  
1  ตุลาคม  2556   มีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  108  โครงการ งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  9,559,460   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2557  ก าหนดไว้  232
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  94  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  87.04     
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2.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินสามปี (พ.ศ.2558-2560) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล สะ แ ก ร าบ    ไ ด้ ป ร ะ ก าศ ใ ช้ แ ผน พั ฒ น า   3   ปี                     
(พ.ศ.  2558-2560)  เมื่อวันท่ี  16  พฤษภาคม  2557  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  
ปี  (พ.ศ. 2558-2560)  รวม  204   โครงการ  งบประมาณ  63,664,135  บาท  สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 107 65 
2.ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

5 5 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 45 32 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 8 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 39 35 

รวม 204 145 
 

   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อ
วันท่ี 19  กันยายน  2557   มีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  146  โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  24,978,959.61   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2558  ก าหนดไว้  204  
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  145  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  99.32 
 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันาท้องถ่ินสามปี (พ.ศ.2559-2561) 
   โดยสรุป  ดังนี้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ.  2559 -
2561)  เมื่อวันท่ี  22 พฤษภาคม 2558  โดยได้ก าหนดโครงการท่ีจะด าเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 
2559-2561)  รวม  218   โครงการ  งบประมาณ  68,644,901  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ได้
ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 139 72 
2.ยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

7 6 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 43 33 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 8 2 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ  21 17 

รวม 218 130 
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   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราบ  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อ
วันท่ี 23  กันยายน  2558   มีโครงการท่ีบรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวน  132  โครงการ งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  29,988,900.14   บาท 
   สรุป  จ านวนโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนสามปี  เฉพาะปี  2559  ก าหนดไว้  218
โครงการ  ปฏิบัติได้จริง  130  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  98.48 

1.2.2  เชิงคุณภาพ 
   1. ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินฯ 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ต้ังไว้ในแผนพัฒนา  จ านวนหลายโครงการ  
แต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการ  ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
-  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
๒.๒ ผลกระทบ 
-  ประชาชนรู้จักการมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 

 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
 3.1 ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมิน ฯ 
 งบประมาณในการด าเนินงานมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  จึงได้ขอรับการสนับสนุนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้ังไว้ในแผนพัฒนา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 - 2559  จ านวน   232  โครงการ   แต่ปฏิบัติได้  94   โครงการ   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 – 2560  จ านวน  204  โครงการ   แต่ปฏิบัติได้  145  โครงการ   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 – 2561  จ านวน  218  โครงการ   แต่ปฏิบัติได้  130  โครงการ   
 ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย 
 3.2 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคท่ีตรวจพบ 
 3.2.1 โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี มีผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้น้อย  ควรแก้ไขปัญหา
โดยหมายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  จัดท า
แผนให้อยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ  กล่าวคือ   ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะ
ทางการคลังของอบต. 
  
 
 
 
 


