
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ. 2561-2564) 
 

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

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557– 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ตามท่ีเทศบาล ต าบลค าอาฮวน ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา 
(พ.ศ. 2557 – 2561)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2562) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. 2560  – 2563 ) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2557  – 2559 )         
(พ.ศ. 2558 – 2560)และ (พ.ศ. 2559 – 2561) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
              ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้       
 
 ปีงบประมาณ 2557 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     36,000,000     บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     36,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     44,540,102.02 บาท  
 รายจ่ายจริง                   35,618,056.69 บาท   
 ปีงบประมาณ 2558 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     38,000,000      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     38,000,000      บาท 
 รายรับจริง                     66,678,390.30 บาท  
 รายจ่ายจริง                    53,226,273.27 บาท 
 ปีงบประมาณ 2559 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้     42,407,520      บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้     42,407520       บาท 
 รายรับจริง                     45,557,478.88  บาท  
 รายจ่ายจริง                   37,101,989.02  บาท 
 ปีงบประมาณ 2560 
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้    58,965,610 บาท 
 ประมาณการรายจ่ายไว้    58,965,610 บาท 
  
 
 



17 

 

 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
          1.2.1 เชิงปริมาณ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 6  ข้อ 26 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่าง
น้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
ปีงบประมาณ  2557 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน 36 8 
2. ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 36 36 
3.  ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

9 9 

4.  ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5 5 

5.  ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดที่ดี 3 1 
6  ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชย 
กรรมและการท่องเที่ยว 

3 1 

รวม 92 60 
 
ปีงบประมาณ  2558 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การด้านโครงสร้างพื้นฐาน  51 11 
2.ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 30 33 
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3.ยุทธศาสตร์การด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

9 13 

4.ยุทธศาสตร์การด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต  ประเพณี  และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

9 9 

5.ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดที่ดี 8 44 
6.ยุทธศาสตร์ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

4 - 

7.ยุทธศาสตร์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 3 
รวม 116 110 

 
ปีงบประมาณ  2559 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ที่ปรากฏอยู่ในแผน 
จ านวนโครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 82 15 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

61 42 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร 13 42 
4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและ
การเกษตร 

42 - 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 - 

รวม 199 99 
 
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 
   ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่ง
ผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
   1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
   2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
   3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
   4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
   5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
   6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
   7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
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   8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
   9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ 
   10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
   11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
   12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
   13. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
   14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
   15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
   ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
   1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปเขตเทศบาลทั้งหมด 
   2.ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  
   3. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
   4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2.2 ผลกระทบ 
   ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  สามารถด าเนินการได้ตามท่ี
ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี    ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้  
   1. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
   2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท า
ให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
   3. การก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บ้านสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ  
 
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  ปัญหา 
    1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
    2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
    3)  หมู่บ้านในเขตต าบลค าอาฮวนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
    4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
    5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
  อุปสรรค 
    1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ
ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
    2)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
    3)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
  แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
   1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
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   2)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
   3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
   4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การก าจัดขยะ 
  (2)  การบริการประชาชน 
   1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
   2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
   3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
   4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
   5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 
   1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
   2)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
   3)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย  
  อุปสรรค 
   1)  เทศบาลต าบลค าอาฮวนมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  
   2)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
  แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 
   1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
   2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
   3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
   4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    



21 

 

   5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี 
  (2)  การบริการประชาชน 
   1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
   2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
   3)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
   4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
   5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ปัญหา 
1)  เทศบาลต าบลค าอาฮวนได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ  
3)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
1)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานของเทศบาล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
                    (2)  การบริการประชาชน 

1)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
2)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
3)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอ กระจายข่าวมากกว่านี้

และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
4)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
**************************************** 


