
รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานประจ าปี 2564 
(รอบ  6  เดือน) 

 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2559-2564)                      
อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี โดยองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ใช้แผนพัฒนาสาม
ปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่
ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาห้าปี 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ.2559-2564) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

ห้าปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 37 24 66.84 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การ
สาธารณสุข การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

37 36 67.56 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

53 36 67.92 

4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 33.33 
5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 8 3 37.50 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 28 18 64.28 

รวม 172 109 63.37 
 
 
 
 
 
 



 

 

การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

ตั้งงบประมาณ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบกลาง 951,140.00 895,260.00 1,418,100.00 18,005,600.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่ า จ้ า งประจ า  และค่ า จ้ า ง
ชั่วคราว 

11,408,400.00 13,680,900.00 13,855,700.00 19,275,700.00 

ง บ ด า เ นิ น ง า น  ( ห ม ว ด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

10,595,860.00 10,902,540.00 10,916,300.00 12,345,000.00 

งบลงทุน 8,498,000.00 9,790,500.00 9,310,000.00 11,089,700.00 

งบรายจ่ายอื่น 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 

งบเงินอุดหนุน 3,955,600.00 4,704,800.00 38,444,400.00 2,541,000.00 

งบประมาณทั้งสิ้น 35,434,000.00 39,999,000.00 39,369,500.00 63,282,000.00 
 

การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

 

รายจ่าย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

งบกลาง 2,594,651.00 353,435.00 1,418,100.00 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 

9,169,110.00 783,467.00 13,855,700.00 - 

งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้
ส อ ย แ ล ะ วั ส ดุ แ ล ะ ห ม ว ด ค่ า
สาธารณูปโภค 

9,065,663.53 424,293.60 10,916,300.00 - 

งบลงทุน 8,327,119.36 9,106,870.00 9,310,000.00 - 

งบรายจ่ายอื่น 1,241,316.00 12,300.00 25,000.00 - 

งบเงินอุดหนุน 3,598,000.00 2,542,012.00 38,444,400.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 33,995,859.89 37,864,432.72 39,369,500.00 - 



 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลละอายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  
ข้อ 29และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี  

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพได้ดังนี้   

1. เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

แผนพัฒนาห้าปี(พ.ศ. 2559-2564) 
    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   123  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ      จ านวน  115  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  86.98 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์น้อยกว่าร้อยละ 50  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณที่ผ่านมา                    

โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ละอายยังไม่สามารถด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมี
งบประมาณจ ากัดท าให้ไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ได้เกินกว่าร้อยละ 50  

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ละอาย            ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างจ ากัด             ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา 
ดังนี้  



 

 

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  - ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบน้ า ไฟฟ้า                 
และอาคาร  
  -ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ท าฝายชะลอน้ า    

2.ด้านสังคม 
  -ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  -ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  -ได้ร่วมกับท้องที่ในการปฏิบัติภารกิจเพ่ือให้ท้องถิ่นมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  -ได้ส่ ง เสริมการศึกษาทั้ ง ในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้ ง เสริมสร้ าง
สภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ได้มีการส่ง เสริมให้ประชาชนปลูกป่ า เ พ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  -ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่   

5.ด้านเศรษฐกิจ   
  -ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
    

6.ด้านการบริหารงานจัดการองค์กร 
  - ได้มีการอบรมพนักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆเพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร พัฒนา
เครื่องมอืเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖4 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลละอายได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9– 

๒๕๖4  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้นซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
2.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 



4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอาย 
7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมา  
2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

สามารถด าเนินการได้ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 50 จ านวน 2 ปี และไม่ถึงร้อยละ 50 
จ านวน 2 ปี ซึ่งการด าเนินงานนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย เช่น (สาเหตุ
หนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุ
ไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)การก่อสร้างถนนไม่สิ้นสุดโครงการ ท าให้เกิดอันตรายในการสัญจรไป-มา 
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลละอายต้องเร่งก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖4 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9-2564 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็น

จ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล

ละอายที่จะสามารถด าเนินการได้ 
6) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   



7) องค์การบริหารส่วนต าบลละอายไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/
กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 
 
 
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็น
อย่างยิ่ง  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
แก้ไขปัญหาของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4)  องค์การบริหารส่วนต าบลละอายตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่

ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด 
และตั้งจ่ายรายการใหม่      

    
 แนวทางการแก้ไข 

  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอายควรจะให้เป็นไปตาม

แผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณา
ด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาห้าปี  
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตร 
 
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 ๓)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลละอายควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจา

สุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลละอายกับประชาชน 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


