ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลแม่ ป ะ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ขึ้ น มา เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น เป็ น แผนที่ส อดคล้ องกับ แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นา อันมีลั กษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โ ดยมีการทบทวนเพื่อปรั บ ปรุ งเป็ น ประจาทุกปี โดยองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลแม่ ปะได้ ใช้แ ผนพั ฒ นาสามปี
เป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ ายประจาปี การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้
หน่วยงานอื่นมาดาเนินงานให้ รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
ปีงบประมาณ 2557
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
42,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
42,000,000 บาท
รายรับจริง
42,773,584.46 บาท
รายจ่ายจริง
24,701,291.49 บาท
ปีงบประมาณ 2558
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
49,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
49,000,000 บาท
รายรับจริง
44,861,433.47 บาท
รายจ่ายจริง
34,810,298.65 บาท
ปีงบประมาณ 2559
ตั้งงบประมาณรายรับไว้
56,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้
56,000,000 บาท
รายรับจริง
61,201,554.11 บาท
รายจ่ายจริง
40,510,208.36 บาท
ปีงบประมาณ 2560
ตั้งงบประมาณรายรับไว้ 80,000,000 บาท
ประมาณการรายจ่ายไว้ 80,000,000 บาท

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
1.2.1 เชิงปริมาณ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
ปี ๒๕๕๗
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและ
นันทนาการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)
48
5

ผลการการ
ดาเนินงาน
37
3

75

67

1
9
6
144

1
7
2
117
81.25
ปี ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางกายภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปกรรมท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)
27
9
2
3
25
5
27
98

ผลการการ
ดาเนินงาน
23
5
1
2
22
3
22
78
๗๙.๕๙

ปี ๒๕๕๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางกายภาพ
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปกรรมท้องถิ่น
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงการ
(เป้าหมาย)
31
9
5
8
35
5
23
116

ผลการการ
ดาเนินงาน
22
14
3
6
25
3
12
85
73.27

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้ดาเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่ง
ผลจากการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้
๑. ประชาชนมีน้าประปาใช้ทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
4. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณภัย
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง
9. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย
๑0. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสาหรับในการสัญจรไปมา
๒. มีสานักงานแห่งใหม่เพื่อรองรับการบริการประชาชน
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน
๔. ชุมชนในเขตอบต.มีระบบระบายน้าเพิ่มมากขึ้น
๕. การกาจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดาเนินงานของอบต.ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดาเนินการได้ตามที่ประชาชน
ต้องการเฉลี่ย ๓ ปี ร้อยละ 65.5๓ ซึ่งการดาเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตอบต. ดังนี้
๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตอบต. ทาให้การระบายน้าได้ช้าเกิดน้าท่วมขังในบางจุด ทาให้ อบต.
ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ
3. การก่อสร้างทางระบายน้าในชุมชนสามารถระบายน้าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย เพาะปลูกไม่ได้ เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปัญหา
๑) เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตอบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
๔) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
๕) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของอบต.ที่จะสามารถดาเนินการได้
อุปสรรค
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ
ทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็นอย่างยิ่ง
๒) อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน
๓) อบต.สามารถดาเนินการได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของอบต.
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การดาเนินงานของอบต.ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดาเนินการ
๓) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด เช่น
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้าประปา
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของอบต.
๓) เจ้าหน้าทีอ่ บต.ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน
๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๕) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับอบต.
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปัญหา
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีของอบต.ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
๓) อบต.ไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
อุปสรรค
๑) องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีงบประมาณไม่เพี ยงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด
๒) อบต.ตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป ทาให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของอบต.
๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึง สถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
๓) ควรเร่งรัดให้ มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของอบต.
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปัญหา
1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
2) ชุมชนในเขตอบต.มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจานวนมาก
3) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจานวนมาก
อุปสรรค
๑) อานาจหน้าที่มีข้อจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
 แนวทางการแก้ไข
(๑) การดาเนินงานของอบต.
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๑) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทาแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน
๒) การจัดทาแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึง สถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้า แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
๒) ควรปรับ สถานที่ในการให้ บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
๓) อบต.ควรจั ด ประชาสั ม พั น ธ์ ข่ า วสารต่ า งๆ ผ่ า นทางหอกระจายข่ า วมากกว่ า นี้ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของอบต.
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