
 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
 
 
 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา 

และแผนพัฒนาสามปีขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)  (พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด
แผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ได้ใช้
แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการที่ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ

ดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   
     
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๔ ๑๔ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ๒๐ ๑๙ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓ ๑ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ๑๒ ๑๑ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข ๓ ๓ 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕ ๔ 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี ๑๗ ๘ 

รวมทั้งสิ้น ๗๔ ๖๐ 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๘๑.๐๘ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์... 
 

 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ ๖๕ ๓๘ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติฯ ๑๔ ๓ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเกษตรกรรม ๑๕ ๑ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี ๓๒ ๓๑ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๔๓ ๒ 

รวมทั้งสิ้น ๑๖๙ ๗๕ 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๔๔.๓๗ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบผังเมือง 47 6 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ 79 46 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม 20 1 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นท่ีดี 31 13 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 12 3 

รวมทั้งสิ้น 189 69 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  36.51 

 
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้ด าเนินการตั้ง

งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการ
จะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี    ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

 



 

 
 

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  74  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  60 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  81.08 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   สามารถด า เนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 8๐ ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  169  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   35  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.37 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   สามารถด า เนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 40  ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   189  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   69  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  36.51 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์   สามารถด า เนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 30  ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ จะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์
มากกว่าร้อยละ 50  ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมิน
ความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองโบสถ์ในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 
 
 
 



 

 
 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ในการประเมินผลปฏิบัติราชการด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  โดยก าหนดประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ  คือ 1.ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนกาการให้บริการ  2.ด้านเจ้าหน้าที่ 3.ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ซึ่งจากผล
การประเมินสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้   

ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านต่างๆ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
87.40  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.37   

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  ในการประเมินผลปฏิบัติราชการด้านความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ  โดยก าหนดประเด็นการส ารวจความพึงพอใจ  คือ 1.งานด้านการศึกษา 
2.งานด้านรายได้หรือภาษี  3.งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4.งานด้าน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  ซึ่งจากผลการประเมินสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้   

ประชาชนผู้มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์  มีระดับ
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการงานด้านต่างๆ โดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
89.91  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.79   

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อบต. นั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของ อบต. 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของ อบต. ด้วยความสะดวก 



 

 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ชุมชนมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากขึ้น 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  

สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการ   ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชน  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนยังไม่เพียงพอกับการสัญจรไปมา  ของประชาชนในพื้นท่ี 
 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 

ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้

รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    
  
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข  

     ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)   อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)   อบต. สามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของง อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 



 

 
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าทีค่วรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ อบต. กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับ อบต.  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  การตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและ
บางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 



 

 
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าที่ยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีก่ับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตรับผิดชอบของ อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าว

มากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการ  
 
 

**************************************** 
 


