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ส่วนที่  2 
 

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

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการ

พัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕6 – ๒๕๖0) ฉบับปรับปรุงขึ้นมา 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ 
– ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้แผนพัฒนา
สามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
โครงการท่ีขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์
ตามโครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ท้ังนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่าย
งบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2557 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการด าเนินงาน 
1.  การพัฒนาด้านพื้นฐาน 65 35 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 101 18 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

11 5 

4 . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

15 0 

5 . การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 8 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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6.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 7 0 
7.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ  50 34 
                                  รวม 259 100 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 38.61 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2558 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการด าเนินงาน 
1.  การพัฒนาด้านพื้นฐาน 53 60 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 113 32 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

21 8 

4 . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

21 6 

5 . การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

14 11 

6.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 8 1 
7.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ  59 150 
                                  รวม 289 168 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 58. 13 

 
 
 

ยุทธศาสตร์  
ปี 2559 

โครงการ(เป้าหมาย) ผลการการด าเนินงาน 
1.  การพัฒนาด้านพื้นฐาน 60 48 
2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 107 21 
3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

23 5 

4 . การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

22 5 

5 . การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

10 7 

6.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการลงทุนและการท่องเท่ียว 9 0 
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7.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารระบบราชการ  65 48 
                                  รวม 296 134 
  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 45.27 

 
 
 
 
 
 

 
   ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามปี 
2557 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2557 

เทศ
บัญญัติ 
2557 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

๒๕9 106 100 100 289 106 168 168 

ร้อยละ - 40.92 38.61 38.61 - 36.67 58.13 58.13 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

เทศ
บัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

289 106 168 168 296 134 134 134 

ร้อยละ - 36.67 58.13 58.13 - 45.27 45.27 45.27 
 

     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการต้ัง
งบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรยีบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

เทศ
บัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2560 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2560 

เทศ
บัญญัติ 
2560 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน 296 134 134 134 351 136 136 ยังไม่ได้
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โครงการ ด าเนินการ 

ร้อยละ - 45.27 45.27 45.27 - 38.74 38.74  

 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน

การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๙  ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  259  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  100 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  38.61 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 38.61 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  289  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   168  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  58.13 
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์ร้อยละ 58.13  ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   296 โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   134  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  45.27 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรสามารถด าเนินงานได้ตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 45.27 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการ
ได้ในอัตราท่ีลงลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จ านวน   351  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   135  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  38.46 

องค์การบริหาร ส่วนต าบลบ้ านไทรจะด า เนินง านไ ด้ตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 38.46 ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการ
ได้ในอัตราท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรได้ด าเนินการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึง
พอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทรในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดีในภาพรวมตาม
ยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  79.13  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจ
ถึง  ร้อยละ  73  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยท่ี  
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6.13  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ท่ีร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  82.5   

ระดับพอใจมาก  ร้อยละ  13.17 
ระดับไม่พอใจ     ร้อยละ  3.4 
 

    ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คิดเป็นร้อยละ  55   

ระดับพอใจมาก  ร้อยละ  39 
ระดับไม่พอใจ     ร้อยละ  5 

 
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความ
พึงพอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่
ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
9 ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นท่ี 
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
11 ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
13. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
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๑5. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
16. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วย

ความสะดวกส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา   
2. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ

ครัวเรือน 
3. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
4. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

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

สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถ
ส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ า
ท่วมขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ี
เป็นพื้นท่ีการเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ    

 ๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่ีจะ

สามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  
เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
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๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแกไ้ข
ปัญหาของประชาชน   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี   
 แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนา

สามป ีกล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ท่ีสุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มี จุดบริการ

และเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้

เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/
กิจกรรมท่ีไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
ท่ีต้ังไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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  อุปสรรค 
๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทรมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
๒)  องค์การบริหารส่วนต าบลต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน

บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่   

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก
ท่ีสุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยท่ี
เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๓)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อ

ประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพื่อให้

เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 
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๑)  องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านไทรได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภท
และเงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

 
อุปสรรค 

๑)  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น
กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม
กับกับภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการ
ใหม ่

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกล่ินเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอี้เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   
๓)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประ

จายข่าวมากกวานี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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