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

 
(1)  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  ในปีงบประมาณ   

พ.ศ. 2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 1) เปรียบเทียบประมาณการรายรับและรายรับจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 รายการรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. หมวดภาษีอากร 
 2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
 4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
 5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 6. หมวดภาษีจัดสรร 
 7. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
 8. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
หมวดภาษีอากร 
     ภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 1,960,300.00 1,851,551.97 1,960,300.00 1,987,427.35 1,860,000.00 1,994,940.49 1,988,000.00 
     ภาษีบ ารุงท้องที่ 252,200.00 158,811.60 252,200.00 237,696.84 159,000.00 248,311.94 238,000.00 
     ภาษีปูาย 279,700.00 281,804.00 326,200.00 305,506.60 282,000.00 288,251.80 306,000.00 

รวมหมวดภาษีอากร 2,492,200.00 2,292,167.57 2,538,700.00 2,530,630.79 2,301,000.00 2,531,504.23 2,532,000.00 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต 
การขายสรุา 

3,000.00 5,491.20 3,000.00 10,068.60 5,500.00 6,343.80 10,000.00 

     ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 68,000.00 38,335.00 68,000.00 56,509.00 39,000.00 63,992.00 57,000.00 
     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนพาณิชย ์ 3,800.00 3,130.00 4,100.00 3,360.00 3,200.00 4,850.00 4,000.00 
     ค่าธรรมเนียมก าจัดขยะมูลฝอย - - - - - 44,100.00 - 
     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

- - - - - 50.00 - 

     ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาล 1,000.00 - 1,000.00 - - - - 
     ค่าธรรมเนียมในการขุดหรือถมดิน - - - 2,000.00 - - - 
     ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - - - - - 1,510.00 - 
     ค่าปรับการผิดสัญญา 51,800.00 146,037.00 51,800.00 94,257.00 147,000.00 559,771.86 95,000.00 
     ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

46,300.00 47,100.00 56,000.00 51,800.00 47,500.00 50,500.00 52,000.00 

     ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่าย
อาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารในครัว หรือ
พื้นที่ใด ซึ่งมีพ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 

1,200.00 1,300.00 1,200.00 2,400.00 1,300.00 2,800.00 2,400.00 

     ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 
     ค่าใบอนุญาตรับท าการ เก็บ ขน หรือ
ก าจัดสิ่งปฏิกลู 

- 4,000.00 - 12,000.00 4,000.00 - 36,000.00 

     ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 3,800.00 7,660.00 4,500.00 6,653.00 8,000.00 3,410.00 7,000.00 



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
     ค่าใบอนุญาตเจาะน้ าบาดาล - 1,530.00 - 1,020.00 - - - 
     ค่าใบอนุญาตอื่นๆ 6,500.00 - 6,500.00 1,720.00 1,500.00 6,850.00 4,700.00 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรบัและใบอนญุาต 187,400.00 256,583.20 198,100.00 243,787.60 259,000.00 746,177.66 270,100.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
     ดอกเบี้ย 450,000.00 659,153.21 688,000.00 515,039.17 660,000.00 461,504.94 515,000.00 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 450,000.00 659,153.21 688,000.00 515,039.17 660,000.00 461,504.94 515,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 
     รายได้จากด าเนินกิจการตลาด 180,000.00 191,975.00 198,500.00 185,735.00 192,000.00 187,737.00 186,000.00 

รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 180,000.00 191,975.00 198,500.00 185,735.00 192,000.00 187,737.00 186,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
     เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ 21,500.00 24,531.00 25,500.00 23,440.00 25,000.00 23,535.00 23,500.00 
     ค่าขายแบบแปลน 16,900.00 31,700.00 23,500.00 55,310.00 32,000.00 138,900.00 55,000.00 
     ค่ารับรองส าเนาและถ่ายเอกสาร 500.00 281.00 500.00 422.00 500.00 990.00 500.00 
     รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 48,000.00 29,740.00 65,700.00 5,400.00 30,000.00 16,940.00 65,500.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 86,900.00 86,252.00 115,200.00 84,572.00 87,500.00 180,365.00 144,500.00 
หมวดภาษีจัดสรร 
     ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละ
ล้อเลื่อน 

- - - - - 513,723.54 - 

     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 7,500,000.00 8,212,524.74 9,500,000.00 9,721,472.99 8,300,000.00 10,165,182.55  9,730,000.00 
     ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายไดฯ้ 8,000,000.00 7,155,648.71 7,500,000.00 7,275,467.84 7,200,000.00 7,428,741.45 7,280,000.00 
     ภาษีธุรกิจเฉพาะ 800,000.00 940,594.78 800,000.00 943,633.36 950,000.00 1,038,132.29 950,000.00 
     ภาษีสุรา 3,000,000.00 2,819,941.17 3,000,000.00 3,175,937.98 2,900,000.00 3,116,669.14 3,200,000.00 
     ภาษีสรรพสามิต 5,500,000.00 3,835,678.88 5,600,000.00 5,471,138.70 3,900,000.00 6,703,980.97 5,500,000.00 
     ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตาม
กฎหมายว่าด้วยปุาไม ้

3,000.00 61,577.50 3,000.00 65,577.50 62,000.00 11,982.50 66,000.00  



รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ รายรับจริง ประมาณการ 
     ค่าภาคหลวงแร ่ 168,700.00 98,676.08 168,700.00 100,277.33 99,000.00 109,525.42 100,500.00 
     ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม 205,000.00 220,524.33 230,000.00 157,344.18 230,000.00 106,173.63 157,000.00 
     เงินท่ีเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน
แห่งชาติ 

81,500.00 76,453.72 81,500.00 45,601.95 77,000.00 52,595.00 46,000.00 

     ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและ 
นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 

11,390,300.00 8,709,829.00 13,800,000.00 14,257,688.13 10,800,000.00 9,751,412.00 19,272,900.00 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 36,648,500.00 32,131,448.91 40,683,200.00 41,214,139.96 34,518,000.00 38,998,118.49 46,302,400.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
     เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

16,955,000.00 15,793,178.00 23,378,300.00 25,437,062.00 33,182,500.00 19,307,053.00 41,050,000.00 

    เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับ อปท.ท่ีมี 
การบริหารจัดการที่ด ี

- 2,500,000.00 - 4,000,000.00 - 16,000,000.00 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 16,955,000.00 18,293,178.00 23,378,300.00 29,437,062.00 33,182,500.00 35,307,053.00 41,050,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 13,401,509.07 - 29,843,201.35 - 28,467,880.60 - 

รวมหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 13,401,509.07 - 29,843,201.35 - 28,467,880.60 - 
รวมทุกหมวด 57,000,000.00 67,312,266.96 67,800,000.00 104,054,167.87 71,200,000.00 106,880,340.92 91,000,000.00 

 



 2) เปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายและรายจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 รายการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว แยกตามงบต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
 จ่ายจากงบประมาณ 
   1. งบกลาง 
   2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) 
   3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค) 
   4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
   5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 
   6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ รายจ่ายจริง ประมาณการ 
จ่ายจากงบประมาณ 
     1. งบกลาง 3,059,480.00 1,585,817.36 2,155,239.00 1,606,135.36 2,242,308.00 1,849,941.14 15,270,172.00 
     2. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว) 

17,582,580.00 16,795,591.45 22,992,580.00 20,586,814.02 28,014,760.00 22,792,037.21 30,260,500.00 

     3. งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน 
ใช้สอยและวัสดุ และหมวดคา่
สาธารณูปโภค) 

23,030,840.00 18,959,666.88 27,699,781.00 29,124,782.18 28,327,592.00 23,572,874.16 33,112,301.00 

     4. งบลงทุน (หมวดค่าครุภณัฑ์ ท่ีดิน 
และสิ่งก่อสร้าง) 

9,498,100.00 6,939,434.87 12,110,400.00 11,744,730.86 10,736,340.00 11,955,747.77 9,586,027.00 

     5. งบรายจ่ายอื่น (หมวดรายจ่ายอื่น) 15,000.00 3,151,247.97 15,000.00 - 15,000.00 35,000.00 20,000.00 
     6. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 3,814,000.00 3,978,563.34 2,827,000.00 2,900,221.80 1,864,000.00 2,206,221.82 2,551,000.00 

รวมรายจ่ายจากงบประมาณ 57,000,000.00 51,410,321.87 67,800,000.00 65,962,684.22 71,200,000.00 62,411,822.10 90,800,000.00 
 
 
    



1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2557 – 2560) 
 

ยุทธศาสตร ์
พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

31 9,899,000 35 13,182,090 26 
12,969,00

0 
84 24,168,045 

2. การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 

33 1,470,500 23 1,352,000 20 1,347,000 20 1,347,000 

3. การพัฒนาด้าน 
    แหล่งน้ า 

3 - 7 680,000 7 680,000 11 6,180,000 

4. การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 

32 1,739,500 39 2,170,000 38 2,120,000 38 2,125,000 

5. การพัฒนา 
    ด้านการศึกษาฯ 

93 9,434,700 122 20,678,400 79 6,589,500 77 5,539,500 

6. การพัฒนา 
    ด้านสังคม 

43 2,357,500 64 11,094,240 62 10,960,000 61 6,115,000 

7. การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติและ 
    สิ่งแวดล้อม 

23 1,962,500 12 1,665,000 11 1,655,000 11 1,655,000 

8. การพัฒนา 
    ด้านการเมือง 
    การปกครอง 
    และการบริหาร 
    จัดการที่ด ี

37 2,559,600 33 6,279,700 23 2,086,000 22 1,670,000 

รวม 295 29,423,300 335 57,101,430 266 38,406,500 324 
 

48,799,545 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2557-2560)  
 
ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

17 54.8 9 29.1 - - 4 12.9 1 3.2 31 100.00 

2. การพัฒนา 
    ด้านเศรษฐกิจ 26 78.7 - - 5 15.2 - - 2 6.1 33 100.00 

3. การพัฒนา 
    แหล่งน้ า 2 66.7 - - - - 1 33.3 - - 3 100.00 

4. การพัฒนา 
    ด้านสาธารณสุข 32 100.0 - - - - - - - - 32 100.00 

5. การพัฒนาดา้น 
    การศึกษาฯ 92 98.9 - - - - - - 1 1.1 93 100.00 

6. การพัฒนา 
    ด้านสังคม 37 86.0 - - 3 7.0 - - 3 7.0 43 100.00 

7. การพัฒนา 
    ด้านทรัพยากร 
    ธรรมชาติฯ 

19 82.6 - - - - - - 4 17.4 23 100.00 

8. การพัฒนา 
    ด้านการเมืองฯ 29 78.4 - - 1 2.7 - - 7 18.9 37 100.00 

 
รวม 

 
254 86.1 9 3.1 9 3.1 5 1.7 18 6.1 295 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่

อยู่ในระหว่าง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการทีย่ัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

21 60.0 9 25.7 1 2.9 3 8.5 1 2.9 35 100.0 

2. การพฒันา 
    ด้านเศรษฐกจิ 23 100.0 - - - - - - - - 23 100.0 

3. การพฒันาด้าน 
    แหล่งน้ า 7 100.0 - - - - - - - - 7 100.0 

4. การพฒันา 
    ด้านสาธารณสุข 36 92.3 - - - - 2 5.1 1 2.6 39 100.0 

5. การพฒันาด้าน 
    การศกึษาฯ 120 98.4 - - 2 1.6 - - - - 122 100.0 

6. การพฒันา 
    ด้านสังคม 60 93.7 - - 1 1.6 3 4.7 - - 64 100.0 

7. การพฒันา 
    ด้านทรัพยากร 
   ธรรมชาติฯ 

12 100.0 - - - - - - - - 12 100.0 

8. การพฒันา 
    ด้านการเมอืงฯ 24 72.7 - - - - 4 12.1 5 15.2 33 100.0 

 

รวม 
 

303 90.4 9 2.7 4 1.2 12 3.6 7 2.1 335 100.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 
จ านวนโครงการที่อยู่

ในระหวา่ง
ด าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่
ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

จ านวนโครงการที่มี 
การยกเลกิ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพฒันา 
    ด้านโครงสร้าง 
    พื้นฐาน 

18 64.28 5 17.86 - - 2 7.14 3 10.71 28 100 

2. การพฒันา 
    ด้านเศรษฐกจิ 21 91.30 - - - - 1 4.35 1 4.35 23 100 

3. การพฒันาด้าน 
    แหล่งน้ า 1 50.00 - - - - - - 1 50.00 2 100 

4. การพฒันา 
    ด้านสาธารณสุข 38 100 - - - - - - - - 38 100 

5. การพฒันาด้าน 
    การศกึษาฯ 101 99.02 1 0.98 - -- - - - - 102 100 

6. การพฒันา 
    ด้านสังคม 64 96.67 - - - - - - 2 3.03 66 100 

7. การพฒันา 
    ด้านทรัพยากร 
   ธรรมชาติฯ 

18 97.74 - - - - - - 1 2.94 19 100 

8. การพฒันา 
    ด้านการเมอืงฯ 34 100 - - - - - - - - 34 100 

 

รวม 
 

298 95.51 6 1.92 - - 2 0.64 8 2.56 312 100 

 
 3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ   
 

  ปี พ.ศ. 2557 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 31 27 87.1 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 33 28 84.8 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 3 2 66.7 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 32 32 100 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 93 93 100 
6. การพัฒนาด้านสังคม 43 40 93.0 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 23 23 100 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 37 36 97.3 

รวม 295 281 95.2 

 
 



ปี พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 35 31 88.6 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 23 100.0 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 7 7 100.0 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 39 37 94.9 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 122 120 98.4 
6. การพัฒนาด้านสังคม 64 60 93.8 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 12 12 100.0 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 33 29 87.9 

รวม 335 319 95.2 

  
 

         ปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 28 26 92.86 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 23 22 95.65 
3. การพัฒนาแหล่งน้ า 2 2 100 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 38 38 100 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาฯ 102 102 100 
6. การพัฒนาด้านสังคม 66 66 100 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ 19 19 100 
8. การพัฒนาด้านการเมืองฯ 34 34 100 

รวม 312 309 99.09 

 
 
 
 
 
 
 



 
 ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

295 279 275 281 335 335 307 319 

ร้อยละ - 94.58 93.22 95.22 - 100  90.75 95.22 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕8 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕8 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕8 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕9 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕9 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕9 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

335 335 307 319 312 304 286 309 

ร้อยละ - 100 90.75 95.22 - 97.44 91.67 99.04 
 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ด าเนินการตาม
แผนพัฒนาดังนี้ 

 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพฒันา 
สามปี 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

ข้อ 
บัญญัต ิ
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

312 304 286 309 296 296 282 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 97.44 91.67 99.04 - 100 95.27  
 
 1.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้น าโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปีมาจัดสรร
งบประมาณเพ่ือด าเนินการ อันเป็นการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ 8 ด้าน ดังนี้ 
  1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  โครงการติดตั้งไฟกิ่ง ซอย 1 ตลอดสาย หมู่ 1 บ้านบ่อปฺุ  โครงการขุด
ลอกล าเหมืองบ้านปูายุพิน หมู่ 2 บ้านดอนแก้ว  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าข้างเดียว ถนนหน้าวัดโสภณา
ราม พร้อมฝาปิด หมู่ 3 บ้านศาลา  โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 บ้านปุาแงะ  โครงการก่อสร้าง
สะพานข้ามล าเหมือง หมู่บ้านจรรยา หมู่ 5 บ้านพระนอน  โครงการท าพนังขยายถนนสายหลักหน้าบ้านนาง
แก้วลูน หมู่ 6 บ้านปุารวก  โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ า หน้าบ้านพ่ีอ๊ิดและรอบศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 7 บ้าน



สันเหมือง  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าห้วยชะเยือง หมู่ 8 บ้านชะเยือง  โครงการขยายเสาไฟฟูาทุ่งนา ซอย
หัวนา  หมู่ 9 บ้านสบสา-หนองฟาน  โครงการขยายสะพานหน้าบ้านรองจันทร์ข้างละ 1 เมตร หมู่ 10 บ้าน
พระเจ้านั่งโก๋น    เป็นต้น 
  2.  ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  เช่น  โครงการฝึกอบรมด้านอาชีพให้แก่ประชาชนในต าบลดอนแก้ว   
โครงการสร้างร้านค้าจ าหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลงทุน
ของกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ชุมชน/กลุ่มอาชีพ  โครงการเยาวชนรักษ์ถิ่นรักการท่องเที่ยว  โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น  
ตามความถนัด เป็นต้น 
  3.  ด้านแหล่งน้ า  เช่น  โครงการขุดลอกล าเหมืองต่างๆภายในต าบล 
  4.  ด้านสาธารณสุข  เช่น  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โครงการเฝูาระวังทาง
สุขาภิบาลอาหาร  โครงการปูองกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก  โครงการปูองกันและเฝูาระวังปัญหามลพิษ
อากาศ  โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในกระแสเลือด  เป็นต้น 
  5.  ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม  เช่น โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการพูด
ภาษาต่างประเทศ  โครงการพัฒนาการเรียน  โครงการพัฒนาการศึกษาด้านห้องสมุดโรงเรียน โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้  โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐานโรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โครงการแข่งขัน
กีฬาดอนแก้วเกมส์  โครงการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  
โครงการกีฬาพ่ีน้องร่วมใจสานสายใยต้านยาเสพติด เป็นต้น 
  6.  ด้านสังคม  เช่น โครงการเฝูาระวังและเตือนภัยทางสังคม  โครงการครอบครัวสุขสันต์อยู่ด้วยกันวัน
อาทิตย์  โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ภายใน
ต าบลดอนแก้ว  โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้กับคนพิการ  โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยใน
ต าบลโครงการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยและอพยพหนีไฟส าหรับอาคารสูงและที่พักอาศัย  โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครในการดูแลคนพิการในชุมชน  โครงการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา (รั้วโรงเรียน)  เป็นต้น 
  7.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟปุา  
โครงการรณรงค์ลดการใช้พลังงาน (ไฟฟูา)  โครงการขยะแลกของ  โครงการส่งเสริมการท าปุยหมักจากขยะ
อินทรีย์และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โครงการจ่างเหมาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน  เป็นต้น 
  8.  ด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  เช่น  โครงการ อบต.สัญจร  
โครงการประชุมสภา อบต.สัญจร  โครงการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตย  โครงการพัฒนา
ศักยภาพและความสามารถให้กับผู้น าท้องถิ่นและบุคลากรของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการฝึกอบรมการพัฒนา
จิตส านึกคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ บุคลากร อบต.ดอนแก้ว  โครงการโรงเรียนธรรมาภิบาล  โครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.ดอนแก้ว  โครงการ ปรับปรุงศูนย์บริการร่วมทางกฎหมายและ
ศูนย์อ านวยความเป็นธรรมต าบลดอนแก้ว  เป็นต้น 
 
(2) ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
  จากผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในแต่ละยุทธศาสตร์ เกิดผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญและผลกระทบ  
ดังนี้ 
 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕60  

เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการด าเนินงานของ อบต. นั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ถนนได้มาตรฐานและมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว 
2. อุบัติเหตุจากการสัญจรลดลง 
3. พ้ืนที่น้ าท่วมลดลง 
4. มีไฟฟูาแสงสว่างทุกหมู่บ้าน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนมีความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรดีขึ้น 
4. จ านวนประชาชนว่างงานลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
1. ประชาชนมีแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
2. มีแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  ท าให้เกษตรกรสามารถมีผลิตผลตลอดปี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
1. ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง 

 2. เกิดเครือข่ายในการปูองกันและเฝูาระวังปัญหาด้านสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 

 1. จ านวนเด็กนักเรียนที่เรียนเข้าเรียนในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
2. จ านวนนักเรียนศึกษาต่อภาคบังคับมากขึ้น 

 3. ประชาชนสนใจและฟ้ืนฟูทางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมากข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. จ านวนอาชญากรรมลดลง 
2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีความเข้มแข็ง 
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับสวัสดิการอย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
2. ประชาชนรักษาและหวงแหนพื้นที่มากข้ึน 
3. ปริมาณขยะลดลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
1. ประชาชนเข้าใจบทบาทของตนเอง และของผู้น ามากข้ึน 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการท างานมากขึ้น 
3. ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร 
4. การบริการประชาชน สะดวกรวดเร็วมากขึ้น 

 

2.2 ผลกระทบ 
ในการด าเนินงานของ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗–๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต อบต.  ดังนี้ 



๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขต  อบต.  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้  
อบต. ต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมข้ึนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคติดต่อเพ่ิมข้ึน เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 

๓. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือไม่มีการขุดลอกรางระบาย
น้ า และประชาชนที่อยู่ใกล้แอบน าขยะทิ้งลงรางระบายน้ า ท าให้เกิดการอุดตัน น้ าไหลไม่สะดวก ส่งผลให้เกิด 
น้ าขัง เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นในบางจุด 

4. การขยายถนนให้กว้างขึ้น และสะดวกต่อการสัญจรท าให้มีการขับรถเร็ว และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
5. การพัฒนาที่เจริญขึ้น ท าให้มีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจ านวนเพ่ิมขึ้นท าให้เกิดความเสี่ยงต่อ 

การสัญจร การใช้รถใช้ถนน เนื่องจากมีสถานศึกษาหลายแห่งอยู่ในพื้นที่ 
6. การก่อสร้างรางระบายน้ าแต่ไม่มีการขุดลอกท าให้น้ าไหลไม่สะดวก เกิดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
 

(๓)  สรุปปญัหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  มีระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ออกมาตลอดเวลา ท าให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

ของระเบียบ กฎหมาย ที่ชัดเจน  
๒)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขต อบต. มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการเพ่ิมข้ึนในทุกๆ ด้านเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ อบต. ที่จะสามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้งเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างาน 

มีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อบต. สมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่  
แนวทางการแก้ไข   
(๑) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) การด าเนินงานของ อบต. ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือควรจะพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาพิจารณาด าเนินการ  
 2) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาท้องถิ่น   
 3) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุดก่อน

เป็นอันดับแรก 
(๒) การบริการประชาชน 
 1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ด ี
 ๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของ อบต. 



 3) เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพกับประชาชนทุกระดับโดยไม่มี
การแบ่งชั้นวรรณะ 

 ๔) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ สร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ประชาชน เพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีข้ึนกับ อบต. 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 
ปัญหา 
๑)  อบต.ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ  
อุปสรรค 
1) อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน

ในชุมชนได้ทั้งหมด  
2) อบต. ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอท าให้

ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
แนวทางการแก้ไข 
(1) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) ควรมีการตั้งโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติโดยพิจารณาว่าจะสามารถด าเนินการได้ทัน

ภายในปีงบประมาณ     
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
 4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับ

กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
 5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดเป็น

อันดับแรกๆ 
(๒) การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี  มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 2) เจ้าหน้าที่ อบต. ควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพกับประชาชนทุกระดับโดยไม่มีการ

แบ่งชั้นวรรณะ 
 3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 
 4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ อบต. กับประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพ่ือให้

เกิดความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีข้ึนกับองค์กรและบุคลากร 
 
 
 
 
 



  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 
ปัญหา 
๑)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามเปูาประสงค์ที่ตั้ง

ประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้งบประมาณไม่เพียงพอ  และไม่สามารถด าเนินการ
โครงการได้ท้ังหมด  

2) ไม่มีสถานที่จอดรถส าหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ รวมถึงที่จอด
รถส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 

3) ประชาชนในต าบลยังมีความต้องการด้านต่างๆ จาก อบต. อีกเป็นจ านวนมาก และยังไม่เข้าใจ
ถึงอ านาจหน้าที่ที่ อบต.จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
1) มีข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับ และอ านาจหน้าที่ที่ อบต. จะสามารถด าเนินการได้   
แนวทางการแก้ไข 
(1) การด าเนินงานของ อบต. 
 1) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของท้องถิ่นในการดูแลความ

เป็นอยู่ของประชาชน  โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ   
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ควรพิจารณางบประมาณ  และค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
 3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้น   
 4) อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ และเหมาะสม ครอบคลุมกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
(2) การบริการประชาชน 
 1) ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า รางระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าขัง น้ าเน่าเสียไม่ให้ส่ง

กลิ่นเหม็น ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่างๆ  
 2) ควรมีการจัดหาสถานที่จอดรถส าหรับให้บริการประชาชน และสถานที่จอดรถส าหรับ

เจ้าหน้าที่ท่ีมาปฏิบัติงานให้เพียงพอ และเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   
 3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น ในทุกๆ ด้าน เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


