
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

 
 
 
 
 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ปงีบประมาณ  พ.ศ. 2557 

หมวด ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง 
งบกลาง 515,165.00 503,163.00 
เงินเดือน 8,071,050.00 8,048,750.00 
ค่าตอบแทน 1,066,789.46 1,066,603.00 
ค่าใช้สอย 2,134,648.54 2,086,449.22 
ค่าวัสดุ 1,391,894.57 1,292,096.66 
ค่าสาธารณูปโภค 314,434.43 314,217.78 
เงินอุดหนุน 1,144,000.00 1,122,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ 229,700.00 226,350.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,782,200.00 3,782,200.00 
รายจ่ายอื่น 15,000.00 15,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,005,330.00 11,005,330.00 

รวมสุทธิ 29,670,212.00 29,462,159.66 
 

แผนภูมิแสดงประมาณการายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 

 
 

515,165.00 

8,071,050.00 

1,066,789.46 

2,134,648.54 

1,391,894.57 

314,434.43 1,144,000.00 229,700.00 

3,782,200.00 

15,000.00 

11,005,330.00 

ประมาณการรายจ่าย 2557 
งบกลาง เงินเดือน ค่าตอบแทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 
รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                 

 พ.ศ. 2557 – 2560 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 

 
 
 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 

หมวด ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง 
งบกลาง 817,320.00 471,691.00 
เงินเดือน 8,600,394.00 8,166,581.00 
ค่าตอบแทน 722,325.00 656,014.00 
ค่าใช้สอย 2,944,316.00 1,839,774.52 
ค่าวัสดุ 1,901,738.00 1,414,076.93 
ค่าสาธารณูปโภค 565,643.00 536,373.80 
เงินอุดหนุน 1,344,383.00 1,266,919.83 
ค่าครุภัณฑ์ 308,039.00 268,809.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,804,738.00 2,364,200.00 
รายจ่ายอื่น 1,023,104.00 1,022,104.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 21,745,573.00 8,605,173.00 

รวมสุทธิ 42,777,573.00 39,752,117.18 
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เบิกจ่ายจริง  2557 

งบกลาง เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายอื่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

แผนภูมิแสดงประมาณการายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
 

 
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

หมวด ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง 
งบกลาง 443,830.00 412,470.00 
เงินเดือน 9,033,626.00 8,925,291.00 
ค่าตอบแทน 806,530.00 712,811.00 
ค่าใช้สอย 2,942,096.00 2,398,986.70 
ค่าวัสดุ 1,200,326.00 1,045,438.87 
ค่าสาธารณูปโภค 610,000.00 575,523.53 
เงินอุดหนุน 1,217,592.00 1,185,514.47 
ค่าครุภัณฑ์ 744,900.00 737,000.00 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,870,100.00 2,859,054.02 
รายจ่ายอื่น 14,000.00 14,000.00 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,441,180.00 14,441,180.00 

รวมสุทธิ 34,324,180.00 33,307,269.59 
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ประมาณการรายจ่าย 2558 
งบกลาง เงินเดือน ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

แผนภูมิแสดงประมาณการายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 
แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
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ประมาณการรายจ่าย 2559 
งบกลาง เงินเดือน ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

เงนิอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

412,470.00 

8,925,291.00 

712,811.00 

2,398,986.70 

1,045,438.87 

575,523.53 

1,185,514.47 737,000.00 

2,859,054.02 

14,000.00 

14,441,180.00 

เบิกจ่ายจริง 2559 
งบกลาง เงินเดือน ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560  (ข้อมูลเบิกจ่าย ณ  วันที่  31  ตุลาคม  2559) 
 

หมวด ประมาณการรายจ่าย จ่ายจริง 
งบกลาง 14,205,340.00 1,074,820.00 
เงินเดือน 10,873,780.00 863,410.00 
ค่าตอบแทน 545,910.00 - 
ค่าใช้สอย 2,877,000.00 84,400.00 
ค่าวัสดุ 1,241,570.00 - 
ค่าสาธารณูปโภค 495,000.00 18,156.13 
เงินอุดหนุน 859,000.00 146,000.00 
ค่าครุภัณฑ์ 94,000.00 - 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 3,366,000.00 - 
รายจ่ายอื่น 20,000.00 - 

รวมสุทธิ 34,577,600.00 2,186,786.13 
 
 

แผนภูมิแสดงประมาณการายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
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ประมาณการรายจ่าย 2560 
งบกลาง เงินเดอืน ค่าตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าสาธารณูปโภค 

เงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

แผนภูมิแสดงการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560 (ณ  วันท่ี  31  ต.ค.  59) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,074,820.00 

863,410.00 

84,400.00 

18,156.13 
146,000.00 

เบิกจ่ายจริง (2560) ณ. วันที่ 31  ต.ค.  2559 

งบกลาง เงินเดือน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขององค์การ 

       บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

ตารางที่ ...... แสดงผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 
ในแผนปี  
2557 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการ 

ที่ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
 

15 10 66.67 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและมี
คุณภาพส าหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 

15 6 40.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

13 12 92.31 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4 2 50.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่
สร้างรายได้ 

5 1 20.00 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

15 11 73.33 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 4 40.00 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

17 13 76.47 

9.  ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

11 6 54.55 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหารงาน  ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 7 73.85 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

5 4 80.00 

รวม 
 

121 76 62.81 

 
 

ท่ีมา : รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาต าบลบ้านเหลา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

ตารางที่ ...... แสดงผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ในแผนปี  
2557 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการ 

ที่ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
 

20 14 70.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและมี
คุณภาพส าหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 

10 4 40.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

25 17 68.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 4 50.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่
สร้างรายได้ 

13 5 38.46 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

18 18 100.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 9 64.29 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

22 18 81.82 

9.  ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

10 8 80.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหารงาน  ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 3 23.08 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

20 18 90.00 

รวม 
 

173 118 68.21 

 
 
ท่ีมา : รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาต าบลบ้านเหลา่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

ตารางที่ ...... แสดงผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการ 

ในแผนปี  
2557 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ด าเนินการ 

แล้วเสร็จ 

ร้อยละของ
โครงการ 

ที่ได้ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ 
 

20 13 65.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรและมี
คุณภาพส าหรับอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ 

10 4 40.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

15 12 80.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 

8 4 50.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพที่
สร้างรายได้ 

13 5 38.46 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

16 16 100.00 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ส่งเสริมและฟ้ืนฟู
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 9 64.29 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร 

22 17 77.27 

9.  ยุทธศาสตร์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

10 7 70.00 

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหารงาน  ตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

13 4 30.77 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่ และเครื่องมือ
เครื่องใช้ วัสดุ-อุปกรณ์ให้เพียงพอและทันสมัย 

7 7 100.00 

รวม 
 

148 98 66.22 

 
ท่ีมา : รายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนพัฒนาต าบลบ้านเหลา่  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าสามารถจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมีจ านวนโครงการพัฒนาที่มากเกินไป  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่าไม่สามารถน าไปด าเนินการเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด  เพราะมี
งบประมาณในการด าเนินงานไม่เพียงพอ   โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินการ/กิจกรรมได้อย่างสูงสุด และได้มีการ
จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบตามล าดับ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า               
ได้ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนต าบลบ้านเหล่า  ดังนี้ 
 

๑.  ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคม ขนส่งและระบบสาธารณูปโภค 

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน ทางเท้า และซึ่งเป็น
การพัฒนาระบบคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  เพ่ือเป็นการเพ่ิม
มูลค่าและเชื่อมโยงตลาดสินค้าทางการเกษตร  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  และใช้ในการเกษตรได้
อย่างเพียงพอ  เช่น  ก่อสร้างระบบประปา   ก่อสร้างฝายเก็บกักน้ า  วางท่อส่งน้ า   ขุดลอกคลอง    การแก้ไขปัญหา
น้ าท่วม  โดยการก่อสร้างรางระบายน้ า  วางท่อระบายน้ า  ก่อสร้างก าแพงคันดินเพ่ือลดการกัดเซาะของน้ า  และ
ขยายเขตไฟฟูาเพ่ือให้มีแสงสว่างทั่วถึง 
  ส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในต าบลบ้านเหล่า  โดยเฉพาะเด็ก  สตรี  ผู้สูงอายุ  
และคนพิการ  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น  แก้ไขปัญหาสังคม  การสร้างสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง  การ
ส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนในทุกระดับ   ส่ งเสริมการกีฬาและนันทนาการ การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี  
สนับสนุนให้มีสถานที่ออกก าลังกาย  การแข่งขันกีฬาและจัดกิจกรรมต่าง ๆ การส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
การส่งเสริมสาธารณสุข  การปูองกันโรคให้กับประชาชนและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  
รวมถึงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การปูองกันและควบคุมโรคต่าง ๆ   
  สนับสนุนด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ  เสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันในตนเองและครอบครัว  สร้างความเข้าใจในการสร้างกลุ่มเครือข่ายในชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  การสร้างจิตส านึกร่วมกันในการต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย  ความ
เสมอภาค  สิทธิเสรีภาพของประชาชน  การรักษาความสงบเรียบร้อยและเตรียมความพร้อมในการปูองกันบรรเทา     
สาธารณภัย  ตลอดจนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและองค์กร 
  ให้ความส าคัญกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและถูกท าลายอย่าง
ต่อเนื่องจากมนุษย์  จึงได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมและรักษา
แหล่งต้นน้ าให้สมบูรณ์  เช่น  การปลูกต้นไม้  สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม  ตลอดจนการเฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  การบ าบัด ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและพ้ืนที่สาธารณะ 
 

๒.  ด้านการพัฒนาการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 

  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการ
ปลูกฝังส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เกิดความรัก  หวงแหน  และอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความตระหนักในสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์  โดยการส่งเสริมและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้
เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีของคนในชาติ    
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๓.  ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 

  ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้น ส่งเสริมอาชีพ การกระจาย
รายได้แก่ประชาชน  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาค
การเกษตรใหส้ามารถ พัฒนาศักยภาพการผลิต   
 

๔.ด้านการพัฒนาองค์กรและการบรหิาร 

  เป็นการวางแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมุ่ง
ประสานงานภายในชุมชนและระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพน าสู่การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความ
เจริญก้าวหน้า  อีกท้ัง การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและสามารถสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
2.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 

 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

       ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความม่ังคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชน  
ดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
  ๑.  ประชาชนในพ้ืนทีม่ีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
  ๒.  ประชาชนในพ้ืนทีม่ีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
  ๓.  ประชาชนในพ้ืนทีม่ีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
  ๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
  5.  เด็กๆในพ้ืนที่ได้รับการศึกษาทุกคน 
  6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ปุวยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
  7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
  8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
  9. ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ลดลง 
  10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
  11. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
  12. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  13. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
  14. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความสะดวก 
  ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น มีดังนี้ 
  ๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีข้ึนส าหรับในการสัญจรไปมา 
  ๒. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
  ๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
  ๔. ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 
  ๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 ๒.๒ ผลกระทบ 

       ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐                   
สามารถด าเนินการได้ตามท่ีประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 65.75  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผล
ผลกระทบต่อชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ดังนี้ 
  ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  ท าให้การระบายน้ าได้ช้า    
เกดิน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว 
  ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
  ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
  ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ 
  

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ                                     

     พ.ศ. 2557 – 2560 

 1.  โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมในภายหลัง เพราะ
สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณ องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีเบิกจ่ายจริง 
 2.  ในการจัดโครงการ/กิจกรรม แต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลควรมีการประเมินผลด้านความส าเร็จ
ของโครงการความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาการจัดท าโครงการในครั้งต่อไป 
 3.  โครงการ/กิจกรรม ที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นประโยชน์ของหมู่บ้านเป็นส าคัญ นอกจากนี้ควรมีโครงการที่เป็น
ความคิด ริเริ่มใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการประชาชน 
 4.   โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ควรค านึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  ระเบียบ กฎหมาย สถานการณ์คลังท้องถิ่น  เป็นส าคัญ 
 5.  เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการที่จะพัฒนาใน พ้ืนที่เพ่ือสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนรับฟังปัญหา เสนอความคิด และมีการน าข้อมูลที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นของประชาชน
มาวิเคราะห์เพ่ือประกอบการจัดท าหรือปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม
กับความต้องการของประชาชนและสามารถด าเนินการโครงการได้จริง 
 6.  ควรมีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
การด าเนิน โครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง 
 7.  ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ  
 8.  การด าเนินโครงการต่างๆ ควรก าหนดวัตถุประสงค์ เปูาหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน และสามารถวัดผล
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถด าเนินการจริงได้อย่างมีประสิทธิผล 
 9.  การก าหนดแนวทางพัฒนาของแต่ละยุทธศาสตร์ควรก าหนดแบบกว้างๆ ให้ครอบคลุม และผลักดันให้มี
การจัดท างบประมาณจริงจะท าให้การน ามาติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากระจายครบทุกยุทธศาสตร์               
ทุกแนวทางการพัฒนา 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


