
 ด้วยพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาลต าบล 
มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การก ากับตรวจสอบ 
ดู แล  ของหน่ วย รั ฐ  และผ่ านการมี ส่ วนร่ วมของประชาชน  และระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไว้ดังนี้ “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” หมายความว่า 
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ค่าชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดราย
ระเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมี ความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนความก้าวหน้าและให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้เล็งเห็นความจ าเป็นและ
ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จึงจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่าน
กระบวนการจัดท าประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีงบ ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็น
แผนก้าวหน้า เทศบาลต าบลดอนขมิ้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปีและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโหลดได้ ตามนี้ 
 1. ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ค าน า สารบัญ 
              2. แผนพฒันาทอ้งถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) ส่วนที่ 1  
ส่วนที่ 5   

 
 



 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 

 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลดอนขมิ้น 
อ าเภอท่ามะกา    จงัหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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    ส่วนท่ี 2                  
**************************** 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน
ปีงบประมาณ    พ.ศ.2557 -2560                   
      1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่าย
งบประมาณ            สรุปสถานการณ์การพัฒนา    
               จากผลการด าเนินงานด้านรายรับและรายจ่าย ของ
เทศบาลต าบลดอนขมิ้นรายละเอียด ดังนี้ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557       
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้      23,640,000.00.- บาท    
           ประมาณการรายจ่าย      23,640,000.00.- บาท    
  รายรับจริง       23,267,467.51   บาท    
  รายจ่ายจริง       23,031,233.48   บาท     

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558       
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้      24,200,000.00.- บาท    
  ประมาณการรายจ่าย      24,200,000.00.- บาท    
  รายรับจริง       23,911,836.28   บาท    
  รายจ่ายจริง       21,782,190.05   บาท    
  

  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559       
  ตั้งงบประมาณรายรับไว้      24,000,000.00.- บาท     
  ประมาณการรายจ่าย      24,000,000.00.- บาท    
  รายรับจริง       22,966,102.73   บาท    
  รายจ่ายจริง       21,577,167.45   บาท    
  

 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560       
 ตั้งงบประมาณรายรับไว้      29,110,000.00.- บาท    
 ประมาณการรายจ่าย      29,110,000.00.- บาท    
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 1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  1.2.1 เชิงปริมาณ        
  1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2557 - 2560)  
  โดยสรุปดังนี้         
  เทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ.2556 โดยก าหนดโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) รวม 
103 โครงการ งบประมาณ 42,955,220 บาท    

         จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 เมื่อน ามา 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. 2557 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง 
  

สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

กับผลการด าเนินงานในปีงบ 2557 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาปี 2557 

ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบ 2557 

การน าแผน
ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 34 32.04 34 43.04 103.03 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 28 27.18 19 24.05 67.86 

และนันทนาการ           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นจัดระเบียบชุมชนสังคมด้าน 6 5.83 3 3.80 50.00 

รักษาความสงบเรียบร้อย           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - - - - - 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการและ 6 5.83 - - - 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศิลปะและ 12 11.65 11 13.92 91.67 

วัฒนธรรมจารีตประเพณ ี           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 18 17.48 12 15.19 66.67 

รวม 103 100 79 100 76.70 

      

 
 
    

 
 



14 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2557 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 79 โครงการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 6,106,118.04 บาท     
 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2557 ก าหนดไว้ 103 โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง 79 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.70 

 2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  โดยสรุป
ดังนี้   

 เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) เมื่อวันที่ 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยก าหนโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) รวม 
121 โครงการ งบประมาณ 53,905,000 บาท    

   จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 เมื่อน ามา 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. 2558 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง 
 สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2558 

กับผลการด าเนินงานในปีงบ 2558 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาปี 2558 

ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบ 2558 

การน าแผน
ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 49 40.50 18 36.00 36.73 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 24 19.83 14 28.00 58.33 

 
          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นจัดระเบียบชุมชนสังคมด้าน 6 4.96 - - - 
รักษาความสงบเรียบร้อย           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 10 8.26 7 14.00 70.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหารจัดการและ 8 6.61 - - - 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 24 19.83 11 22.00 45.83 

รวม 121 100 50 100 41.32 
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            ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ.2558 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 50 โครงการ 
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ 6,922,593.88 บาท     
 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2558 ก าหนดไว้ 121 โครงการ 
ปฏิบัติได้จริง 50 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.32       
 3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)  โดยสรุป
ดังนี้            
 เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2551) เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน พ.ศ.2559 โดยก าหนดโครงการที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) รวม 
104 โครงการ งบประมาณ 37,485,000 บาท    

         จากผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 เมื่อน ามา 

เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปี ในปี พ.ศ. 2559 โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังตาราง 
  

สรุปการเปรียบเทียบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2559 

กับผลการด าเนินงานในปีงบ 2559 ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร ์
แผนพัฒนาปี 2559 

ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบ 2559 

การน าแผน
ไปสู่การ
ปฏิบัต ิ

จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน 26 25.00 16 21.92 61.54 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต 37 35.58 26 35.62 70.22 

 
          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 7 6.73 1 1.37 14.29 

 
          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 5.77 3 4.11 50.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 7 6.73 6 8.22 85.71 

 
          

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืงการบริหาร 21 20.19 21 28.77 100.00 

รวม 104 100 73 100 70.19 
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    ผู้บริหารเทศบาลต าบลดอนขม้ิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 มีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 73 โครงการ 
งบประมาณตาเทศบัญญัติงบประมาณ 17,794,381.97 บาท     
   สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี เฉพาะปี 2559 ก าหนดไว้ 104 
โครงการ ปฏิบัติได้จริง 73 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.19      
  1.2.2 เชิงคุณภาพ         
          1. ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ       
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา จ านวนหลายโครงการแต่ปฏิบัติได้
น้อยโครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย       
          2. การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ    
      โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2550) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริงค่อนข้างสูงแต่ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ตั้งไว้ในแผนพัฒนา แต่ปฏิบัติได้น้อย ถือว่าน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ 
ไม่ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของเทศบาล  

 2. ผลที่ได้รับจาการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560   
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลท่ีส าคัญ        
      ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตามสมควร
แก่สถานะการเงินและคลังของเทศบาลต าบลดอนขม้ิน เช่น      
     1. การส่งเสริมอาชีพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ  ให้กับประชาชน เพ่ือให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน          
     2. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวก
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน       
     3. ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/บ ารุงรักษา ถนนภายในเขตเทศบาล เพ่ือให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย
ในการสัญจรไป-มา          
 2.2 ผลกระทบ            
       ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลดอนขมิ้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการสาธารณะจาก
เทศบาลต าบลดอนขม้ิน 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560          
  1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากเกินไปไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งหมด              
           2. เงินรายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองและจากหน่วยงานอื่นจัดสรรให้เพื่อน ามาใช้จ่ายตาม
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีจ านวนจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจอ านาจหน้าที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


