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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
 
 
 

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

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงได้ด าเนินการจัดท างบประมาณและ ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้

ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 04/10/2556 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 81 
โครงการ งบประมาณ 25,546,100.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยอบต.ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ อบต.วังม่วงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้       

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)   
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์ 44 16,340,600.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ 3 250,000.00 
การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม  และด้าน
สาธารณสุข 

16 1,282,500.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 11 3,644,000.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2 100,000.00 
การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 1 60,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 4 3,869,000.00 

รวม 81 25,546,100.00 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

                   อบต.วังม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 71 โครงการ  จ านวนเงิน 22,012,693  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 58 
โครงการ จ านวนเงิน 18,269,403  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)   

                   ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วงได้ด าเนินการจัดท างบประมาณและผู้บริหาร ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 01/10/2557 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
73 โครงการ งบประมาณ 15,593,710.00 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้   โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  โดยอบต.ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การ
จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการ
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 

ทั้งนี้ อบต.วังม่วงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้       

ยุทธศาสตร ์ โครงการ งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งโลจิสตกิส ์ 28 9,558,000.00 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 1 30,000.00 

การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข 15 998,750.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 3,892,760.00 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2 100,000.00 

การพัฒนาด้านแหล่งท่องเท่ียว 1 60,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 11 954,200.00 

รวม 73 15,593,710.00 

 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การขนส่ง โลจสิติกส์ 40 14,643,796.85 27 10,900,506.98 

การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ และการประกอบอาชีพ 3 77,030.00 3 77,030.00 

การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  ด้านสังคม  และ
ด้านสาธารณสุข 

13 550,385.00 13 550,385.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 10 2,927,481.35 10 2,927,481.35 

การพัฒนาด้านแหล่งท่องเท่ียว 1 60,000.00 1 60,000.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 4 3,754,000.00 4 3,754,000.00 

รวม 71 22,012,693.20 58 18,269,403.33 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

                    อบต.วังม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 32 โครงการ  จ านวนเงิน 6,930,160  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 28 
โครงการ จ านวนเงิน 5,106,660  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้

ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งโลจิสติกส์ 17 6,208,400.00 13 4,384,900.00 

การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และ
ด้านสาธารณสุข 

3 86,200.00 3 86,200.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 456,900.00 6 456,900.00 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 6 178,660.00 6 178,660.00 
รวม 32 6,930,160.00 28 5,106,660.00 

 
 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕61)   
 

           ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 01/10/2558 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 97 โครงการ งบประมาณ 26 ,148,460 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  โดยอบต.ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 ทั้งนี้ อบต.วังม่วงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้       

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งโลจิสติกส์ 60 18,539,000.00 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ 1 30,000.00 
การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และด้าน
สาธารณสุข 

13 2,641,000.00 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 15 4,218,620.00 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 2 60,000.00 
การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว 1 50,000.00 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 5 609,840.00 

รวม 97 26,148,460.00 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

อบต.วังม่วง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการก่อ
หนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 56 โครงการ  จ านวนเงิน 11,019,364  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 54 
โครงการ จ านวนเงิน 9,920,214  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งโลจิ
สติกส์ 

47 10,607,634 45 9,508,484 

การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสังคม และ
ด้านสาธารณสุข 

3 143,338 3 143,338 

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

4 186,480 4 186,480 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 81,912 2 81,912 
รวม 56 11,019,364 54 9,920,214 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62)   

           ผู้บริหาร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 07/09/2559 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 92 โครงการ งบประมาณ 46,221,300 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี   โดยอบต.ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  
รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

  ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๗ 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

222 123 97 73 349 181 97 56 

ร้อยละ - 55.41 78.86 75.26 - 51.86 53.59 57.73 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

349 181 97 56 330 179 97 56 

ร้อยละ - 51.86 53.59 57.73 - 54.24 54.19 57.73 
 
     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  อบต.วังม่วงได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

ข้อ 
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

330 179 97 56 278 179 92 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 54.24 54.19 57.73 - 75.21 51.40  
 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่อบต.วังม่วงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาอบต.ให้บรรลุ

เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนานั้น
จะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของอบต.สามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕59)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  123  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  73  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  75.26 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๕9) 
อบต.วังม่วงสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 53.64 ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  179  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   56  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.73 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 
อบต.วังม่วงสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 78.86ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เท่าเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่
ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕๖1) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   181  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   56  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  57.73 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕59 – ๒๕๖1) 
อบต.วังม่วงสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๕3.59 

ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

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

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  179  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   75  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  81.52 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖2) 
อบต.วังม่วงจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 81.52ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 อบต.วังม่วงได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 ซึ่ง
การประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของอบต.ใน
ภาพรวม  ซึ่งอบต.ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุป ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่ อบต.วังม่วงได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพื้นท่ี 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของอบต.วังม่วง 
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของอบต.วังม่วงด้วยความสะดวก 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขต  อบต.วัง

ม่วงทั้งหมด 
๒. มีโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนเพ่ิมขึ้น เช่น บ้านเทิดไท้ ซ่อมแซมบ้าน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขต อบต.วังม่วงมีระบบน้ าประปาดื่มได้เพ่ิมมากข้ึน 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

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

ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บ้านในเขต อบต.วังม่วง  ดังนี้ 
 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขต อบต.วังม่วง เพิ่มขึ้น เพราะพ้ืนที่กว้างมากท าให้มีถนนในการเดินทาง

ไม่สะดวกเท่าทีค่วร  
 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 

ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
 ๔. ต้องมีการก่อสร้างทางระบายน้ าเพ่ิมเพ่ือการป้องกันน้ าหลาก แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพ้ืนที่

การเกษตรได้รับความเสียหายฯ  
 5.   
  

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

ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตอบต.วังม่วงมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการความสะดวกในการสัญจรมีเป็นจ 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.สมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของอบต. 

๑)  การควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
2)  อบต.ส่งหนังสือของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 
3)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง  อ าเภอวังม่วง  จังหวดัสระบุร ี

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ บางอย่างไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของอบต. 
๒)  อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก

โครงการ/กิจกรรม  
  อุปสรรค 

๑)  อบต.วังม่วงมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้านได้ทั้งหมด  

๒)  อบต.วังม่วง ตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง ไม่
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของอบต.วังม่วง 

๑)  อบต.วังม่วง ด าเนินการส่งหนังสือของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
๒)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๓)  พิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนก่อนในการใช้จ่ายงบประมาณ 
4)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค   
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 
๑)  อบต.วังม่วงได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจาก

รัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

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

อุปสรรค 
๑) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
๒) งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี 
๓) ปัญหาเกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณแล้วเช่น น้ าหลาก 

    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของ อบต.วังม่วง 

๑)  มีการขอค าปรึกษาหรือแนวทางและมีการให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 
 ๒)  มีการขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ หลายๆหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหา

ต่างๆในเขตต าบล 
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
**************************************** 

 


