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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

ส่วนที ่2  สรุปผลการพฒันาท้องถ่ินตามแผนพฒันาท้องถ่ิน (พ.ศ.2557 - 2560) 

2.1  สรปุผลการดาํเนินงานตามงบประมาณที่ได้รบั และการเบกิจ่ายงบประมาณ  
       ในปงีบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

       1.1  สรปุสถานการณก์ารพฒันา การตัง้งบประมาณ การเบกิจ่ายงบประมาณ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕8 – 

๒๕๖2)  ฉบับทบทวนขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี  อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ือง
และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  โดย อบต. ได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  การจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการท่ีขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดําเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการที่กําหนดไว้  

ทั้งน้ี องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ได้ดําเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2557 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรตันะ จังหวัดศรสีะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 

59.0 14,197,000.00 26.0 2,453,100.00 

2.การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการ
ท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 

31.0 3,084,000.00 19.0 2,133,296.00 

3.ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมี
คุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 

42.0 5,099,000.00 25.0 3,304,720.00 

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืน 

7.0 145,000.00 0.0 0.00 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

4.0 225,000.00 1.0 55,000.00 

รวม 143.0 22,750,000.00 71.0 7,946,116.00 
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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2558 

องค์การบรหิารส่วนตาํบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรตันะ จังหวัดศรสีะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

117.0 17,323,800.00 58.0 6,257,600.00 

2.การพัฒนาระบบการบริหารงานการ
จัดการท่ีดีสู่ธรรมาภิบาล 

26.0 2,788,000.00 13.0 1,400,100.00 

3.ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมี
คุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 

41.0 12,804,860.00 29.0 7,012,560.00 

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืน 

7.0 147,766.00 2.0 72,766.00 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

4.0 255,000.00 3.0 260,000.00 

รวม 195.0 33,319,426.00 105.0 15,003,026.00 

 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2559 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรตันะ จังหวัดศรสีะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 

89.0 18,827,500.00 2.0 918,400.00 

2.การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดีสู่
ธรรมาภิบาล 

25.0 1,902,000.00 14.0 1,111,175.69 

3.ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมีคุณธรรม
ท่ีดีแบบย่ังยืน 

52.0 3,607,764.00 23.0 1,974,737.32 

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
พ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืน 

6.0 260,000.00 1.0 60,560.00 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

4.0 360,000.00 1.0 50,000.00 

รวม 176.0 24,957,264.00 41.0 4,114,873.01 
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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2560 
องค์การบรหิารส่วนตาํบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรตันะ จังหวัดศรสีะเกษ 

ยุทธศาสตร์ 
แผนการดําเนินการท้ังหมด อนุมัติงบประมาณ 

จํานวนโครงการ งบประมาณ จํานวนโครงการ งบประมาณ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคน 

83.0 11,739,000.00 - - 

2.การพัฒนาระบบการบริหารงานการจัดการท่ีดี
สู่ธรรมาภิบาล 

61.0 15,238,160.00 - - 

3.ด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและมี
คุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 

37.0 9,269,808.00 - - 

4.การเพ่ิมประสิทธิภาพเศรษฐกิจชุมชนให้
เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้แบบย่ังยืน 

9.0 420,000.00 - - 

5.การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

4.0 360,000.00 - - 

รวม 194.0 37,026,968.00 - - 

 
1.๒ การประเมินผลการนําแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปปฏบิตัิในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 

 องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดําเนินการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบล
สามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังน้ี  
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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

  
  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

การประเมินผลการนําพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560   
ตามตารางการเปรียบเทียบ จํานวนแผนงาน/โครงการ  และงบประมาณในแผนพัฒนาประจําปี  2557 - 2560            
กับจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริง 
 

ยุทธศาสตร์ 
เบิกจ่าย  ปี 2557 เบิกจ่าย  ปี 2558 เบิกจ่าย  ปี 2559 เบิกจ่าย  ปี 2559 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
คุณภาพด้านการ
บริการสาธารณะข้ัน
พ้ืนฐานและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 

22.0 2,031,800.00 32.0 3,145,200.00 2.0 918,400.00 - - 

2.การพัฒนาระบบ
การบริหารงานการ
จัดการท่ีดีสู่ธรรมาภิ
บาล 

16.0 1,479,376.03 6.0 309,359.00 14.0 821,572.69 - - 

3.ด้านการเสริมสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งและมี
คุณธรรมท่ีดีแบบย่ังยืน 

23.0 3,083,884.54 15.0 4,711,712.11 23.0 1,944,737.32 - - 

4.การเพ่ิม
ประสิทธิภาพเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็ง พ่ึงพา
ตนเองได้แบบย่ังยืน 

0.0 0.00 1.0 41,000.00 1.0 60,560.00 - - 

5.การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

1.0 55,000.00 1.0 80,000.00 1.0 50,000.00 - - 

รวม 62.0 6,650,060.57 55.0 8,287,271.11 41.0 3,795,270.01 - - 

 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
ผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ปัญหางบประมาณมีจํากัด  ปัญหาความต้องการของ

ประชาชนมีมาก   ปัญหาการประสานงานกับหน่วยงานท่ีจะสนับสนุนงบประมาณมีขั้นตอนมาก   จึงเป็นเหตุให้
โครงการล่าช้า โดยภาพรวมงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างทันที 
จึงมีลักษณะการดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป 
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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

 
๒. ผลที่ได้รบัจากการดําเนนิงานในปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รบัหรือผลทีส่ําคญั 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้ดําเนินงานต่างๆ  ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชน
ดีขึ้น  ซึ่งผลจากการดําเนินงานของ อบต. มีดังน้ี 

1. ก่อสร้าง และซอ่มแซมถนนใหม้ีความสะดวกและปลอดภัยมากย่ิงขึ้น  
2. มีการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เพ่ิมขึน้ 
3. มีการบริหารงานในองค์กรที่มีประสิทธิภาพพร้อมสําหรับการให้บริการ 
4. มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ทันต่อยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า                                        
6.   ประชาชนมีส่วนร่วมในพัฒนาหมู่บ้านของตน  และร่วมตรวจสอบเสริมสร้างความโปร่งใส 

  ในการบริหารจัดการ                                                                                                                             
7. มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์คณุค่าวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  และรักษาประเพณีอันดีงาม 
8. มีการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลรักษาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  
9. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงตลอดจนเสริมสร้างให้ชุมชนมีความแข็งแรง                            
10. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนมสีุขภาพร่างกายที่ดี  ปลอดจาก     

   ยาเสพติด  
 

 2.2  ผลกระทบ 
ในการดําเนินงานของ อบต.ศรีโนนงาม  ต้ังแต่ปี  2557 - 2560  การลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของ

ประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองความต้องการของประชาชน  ทางเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านเสนอผู้บริหาร  และได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือบรรจุโครงการต่างๆ   ไว้ในแผนพัฒนา   เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทํางบประมาณประจําปี   แต่
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ครบทุกปัญหา  ด้วยงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจํากัดแต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยปัญหานั้นๆ การที่งบประมาณมีอยู่อย่างจํากัดและภายใต้ระเบียบข้อบังคับ
ทําให้การพัฒนาหมู่บ้านทําได้ไม่เต็มที ่จึงทําให้เกิดความไม่เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ อบต.จากประชาชนบางส่วน 

1. ประชาชนมีความต้องการและคาดหวังในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสูง  แต่องค์การบริหาร ส่วน
ตําบลศรีโนนงามตอบสนองได้น้อย 

2. งบประมาณมีจํานวนจํากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง 
3. ขาดแนวทางใหม่ ๆ ในการจัดหารายได้ 

 

๓. สรปุปญัหาอุปสรรคการดาํเนนิงานทีผ่่านมาและแนวทางการแก้ไข   ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
ปญัหา 

1)  มีปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจํานวนมาก  
2)  ประชาชนมีความต้องการในด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นจํานวนมาก   
3)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอํานาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะสามารถดําเนินการได้  

อุปสรรค 
1)  อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สามารถดําเนินการได้เฉพาะขอบเขตอํานาจหน้าที่      
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      แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  อําเภอศรีรัตนะ  จังหวัดศรีสะเกษ	 		
 

 
แนวทางการแก้ไข   

๑)  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีต้องกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง และควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดําเนินการ เน่ืองจากโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปี มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง  

2)  ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องนํ้าประปา   
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