ส่ วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้ องถิ่นตามแผนพัฒนาท้ องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้ รับ และการเบิกจ่ ายงบประมาณในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม ได้ดาเนินการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ขึ้นมา เพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี อันมีลกั ษณะเป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแผนที่ ส อดคล้อ งกับ แผนยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา อัน มี ล ัก ษณะเป็ นการก าหนดรายละเอี ยดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่ งมีความต่อเนื่ องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดมได้ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ ายประจาปี การจ่ ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่ วยงานอื่นมาดาเนิ นงานให้ รวมทั้ง
วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี
ทั้งนี้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม ได้ดาเนิ นการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตาม
แผนพัฒนาซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้

ตารางเปรียบเทียบรายได้ องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนอุดม
รายได้
องค์การบริ หารส่ วนตาบลจัดเก็บเอง
ส่ วนราชการต่าง ๆ จัดสรรให้
เงิน อุดหนุนจากรัฐบาล
รวม

ปี งบประมาณ
2557

ปี งบประมาณ
2558

ปี งบประมาณ
2559

ปี งบประมาณ
2560

1,819,414.46

1,235,698.38

1,192,057.48

1,474,000.00

11,995,536.67

14,924,502.13

13,075,326.64

16,070,000.00

12,494,868.00

10,762,630.43

12,699,990.67

18,456,000.00

26,309,819.13

26,922,830.94

26,967,374.79

36,000,000.00
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รายงานสรุปผลการสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ( ปี 2557 – ปี 2558)
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
2. ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาความยากจน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนการค้า และ
การลงทุน
5. ยุทธศาสตร์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ การการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ดี
รวมทั้งสิ้ น

โครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี

ผลการดาเนินงาน

2557
31
13
29

2558
38
26
59

2557
25
11
17

2558
32
16
24

4

11

4

10

6
3
85
171

9
6
68
217

1
3
85
146

3
3
108
196

คิดเป็ นร้ อยละของยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายงานสรุปผลการสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี ( ปี 2559 – ปี 2560)
องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนอุดม อาเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
โครงการบรรจุ
ในแผนพัฒนาสามปี

ผลการดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเมืองและชุมชน
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา และศักยภาพพลเมือง
4. ยุทธศาสตร์ การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน
6. ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
7. ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้ น

2559

2560

2559

26
39
20

48
58
31

23
17
22

-

7

38

3

-

1
8

7
8

1
8

-

13

30

13

-

59
173

26
246

113
200

-

2560
-
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ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรี ยบเทียบ ปี งบประมาณ 2557 กับ 2558)
แผนการ
เทศ
ดาเนิน
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน บัญญัติ
การ
สามปี
2557
2557
ได้ จริง
2558

การดาเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
2557

จานวน
โครงการ
ร้อยละ

171

146

146

96

-

85.38

85.38

56.14

แผนการ
ดาเนินงาน
2558

เทศ
บัญญัติ
2558

217

196

196

ดาเนิ
น
การ
ได้ จริง
110

-

90.32

90.32

50.69

แผนการ
ดาเนินงาน
2559

เทศ
บัญญัติ
2559

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรี ยบเทียบ ปี งบประมาณ 2558 กับ 2559)
แผนการ
เทศ
ดาเนิน
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน บัญญัติ
การ
สามปี
2558
2558
ได้ จริง
2559

การดาเนินงาน

แผนพัฒนา
สามปี
2558

จานวน
โครงการ
ร้อยละ

217

196

196

110

273

200

200

ดาเนิ
น
การ
ได้ จริง
203

-

90.32

90.32

50.69

-

74

74

75

สาหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 องค์การบริ หารส่วนตาบลกุดยมได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาดังนี้

การดาเนินงาน

จานวน
โครงการ
ร้อยละ

แผนพัฒนา
สามปี
2559

ผลการดาเนินงาน
(ตารางเปรี ยบเทียบ ปี งบประมาณ 2559 กับ 2560)
แผนการ
เทศ
ดาเนิน
แผนพัฒนา
ดาเนินงาน บัญญัติ
การ
สามปี
2559
2559
ได้ จริง
2560

แผนการ
ดาเนินงาน
2560

เทศ
บัญญัติ
2560

ดาเนิ
น
การ
ได้ จริง
ยัง
ไม่ได้
ดาเนิ น
การ

273

200

200

203

210

156

156

-

74

74

75

-

74.29

74.29
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1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริ มาณ
ตามที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดมได้ดาเนิ นการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหา
ให้ ก ับ ประชาชน ในการจัด ท าแผนพัฒ นานั้น จะต้อ งมี ก ารติ ด ตามและประเมิ น แผนพัฒ นา ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13
โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพัฒ นาเป็ นผูด้ าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนิ นการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒนา ด าเนิ นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิ ดเผยภายในสิ บห้าวันนับแต่
วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิ ดประกาศไว้เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิ บวันโดยอย่าง
น้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลสามารถนาไปปฏิบตั ิในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพได้ดงั นี้
(1) เชิงปริมาณ
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน 171 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน 146 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 85.38
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 30 ขึ้นไปของ
แผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2554 – 2558)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน 217 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน 196 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 90.32
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 30 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
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แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)
โครงการที่บรรจุในแผน จานวน 173 โครงการ
สามารถดาเนินการได้ จานวน 200 โครงการ
คิดเป็ นร้ อยละ 32.29
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561)
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม สามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 30
ขึ้นไปของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่ลดเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี งบประมาณที่ผา่ นมา
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563)
โครงการที่บรรจุในแผน
จานวน 210 โครงการ
คาดว่าจะสามารถดาเนินการได้ จานวน 156 โครงการ
คิดเป็ นร้ อยละ 75.0
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม จะดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 40 ขึ้นไป
ของแผนและสามารถดาเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี งบประมาณที่ผา่ นมา
(2) เชิงคุณภาพ
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม ได้ดาเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทาให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ด าเนิ น งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนอุด มในภาพรวม ซึ่ ง องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลโนนอุด ม ได้
ดาเนินการประเมินความพึงพอใจสรุ ปได้ดงั นี้
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลโนนอุด ม ในการพัฒ นาและส่ งเสริ มการบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี ในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็ นร้อยละ 89.54
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริ หารส่ ว นต าบลโนนอุด ม ในการพัฒ นาและส่ งเสริ มการบริ ห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี ในภาพรวม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็ นร้อยละ 96.24
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลกุดยมในการพัฒนาและส่ งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็ นร้อยละ 91.80
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ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 คาดว่าจะสามารถทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. ผลทีไ่ ด้ รับจากการดาเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลทีไ่ ด้ รับหรื อผลที่สาคัญ
ตามที่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม ได้ด าเนิ นงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2257–
2560 เพื่อแก้ไขปั ญหาให้กบั ประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมัง่ คงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนดีข้ ึน ซึ่งผลจากการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดมนั้น ผลที่ได้รับมีดงั นี้
1. ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรื อน
2. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรื อน
3. ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก
4. เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน
5. ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
6. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่ องที่อยูอ่ าศัยที่มนั่ คงแข็งแรง
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย
8. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถกู ต้อง
9. ประชาชนได้รับความรู ้เกี่ยวกับการป้องกันภัย
10. ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการดาเนินงานต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
โนนอุดม เช่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่นโครงการพันธุกรรมพืช เป็ นต้น
11. ประชาชนได้รับบริ การจากงานบริ การต่างๆ ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
โนนอุดมด้วยความสะดวกสาหรับในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพิ่มขึ้น มีดงั นี้
1. ประชาชนมีถนนที่มคี ุณภาพดีข้ นึ สาหรับในการสัญจรไปมา
2. ประชาชนได้รับการฝึ กอบรมอาชีพเพื่อนาไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กบั
ครัวเรื อน
3. ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม มีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น
4. การกาจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.2 ผลกระทบ
ในการด าเนิ น งานขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลโนนอุด ม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
สามารถดาเนิ นการได้ตามที่ประชาชนต้องการ ซึ่งการดาเนิ นงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อหมู่บา้ นในเขต
องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม ดังนี้
1. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม ทาให้การระบายน้ าได้ชา้
เกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ทาให้องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดมต้องเร่ งก่อสร้างร่ องระบายน้ าเพิ่มขึ้นเพื่อแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว
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2. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริ การด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทาให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริ การ
3. การก่อสร้างทางระบายน้ าในหมู่บา้ นสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็ น
พื้นที่การเกษตรหรื อไม่มีที่ระบายน้ าต่อ
4. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ส่วนใหญ่พ่ ึงเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงต้องเลือกพัฒนาโครงการที่มีความสาคัญใช้งบประมาณพอสมควรและเป็ น
ประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
5. ในเขตพื้นที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดมยังไม่ได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน
เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ปัญหา
1) เจ้าหน้าที่ยงั ขาดความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของระเบียบ กฎหมาย เท่าที่ควร
2) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีในการทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัย
3) ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็ นจานวนมาก
5) ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่จะ
สามารถดาเนินการได้
อุปสรรค
1) การขาดความรู ้เรื่ องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีใน
การทางานมีไม่เพียงพอและไม่ทนั สมัย ทาให้เกิดอุปสรรคในการดาเนินงานเป็ นอย่างยิง่
2) องค์การบริ หารส่วนตาบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไข
ปัญหาของประชาชน
3) องค์การบริ หารส่วนตาบลสมารถดาเนินการได้เฉพาะตามอานาจหน้าที่
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบล
1) การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็ นกรอบใน
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี และให้มีความสอดคล้องกัน
2) การดาเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลควรจะให้เป็ นไปตามแผนพัฒนาสามปี
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี มาพิจารณาดาเนินการ
3) ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี
4) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น
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5) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
(2) การบริการประชาชน
1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริ การประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริ การและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
2) ควรพิจ ารณาจัด บริ ก ารประชาชนในเชิ งรุ ก มากขึ้ น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความ
สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง ในการบริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบล
3) เจ้าหน้ าที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลควรยิ้ม แย้ม แจ่ ม ใส และพู ด จาสุ ภ าพต่ อ
ประชาชน
4) ควรสร้างความสัมพัน ธ์ระหว่างองค์การบริ หารส่ วนตาบลกับประชาชน เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจ
5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริ หารส่วนตาบล
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ปัญหา
1) องค์การบริ หารส่วนตาบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) องค์การบริ หารส่วนตาบลไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ต้งั ไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
อุปสรรค
1) องค์การบริ หารส่วนตาบลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดาเนินงานแก้ไขปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้งั หมด
2) องค์การบริ หารส่วนตาบลตั้งงบประมาณในการดาเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทาให้ตอ้ งโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบล
1) การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
2) ควรเร่ งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้งั ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น
3) องค์การบริ หารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
4) ควรพิจารณาดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด
(2) การบริการประชาชน
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1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริ การประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริ การและ
เก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
2) ควรพิจ ารณาจัด บริ ก ารประชาชนในเชิ งรุ ก มากขึ้ น เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความ
สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง ในการบริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบล
3) เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลควรยิม้ แย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อ
ประชาชน
4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริ หารส่วนตาบลกับประชาชน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจ
5) ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริ หารส่วนตาบล
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
ปัญหา
1) องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบาง
ประเภทและเงิ น อุด หนุ น ทั่วไปจากรั ฐบาลน้อยกว่าปี ที่ ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รั บตามที่ ต้ งั ประมาณการรายรับไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี ทาให้ไม่สามารถดาเนินการโครงการได้ท้งั หมด
2) เครื่ องมือ เครื่ องใช้ เทคโนโลยีในการทางานยังมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
3) ชุมชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็ นจานวนมาก
อุปสรรค
1) อานาจหน้าที่มีขอ้ จากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้
แนวทางการแก้ไข
(1) การดาเนินงานขององค์การบริหารส่ วนตาบล
1) การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ควรพิจารณางบประมาณและคานึงถึงสถานการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี
2) ควรเร่ งรัดให้มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้งั ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณนั้น
3) องค์การบริ หารส่วนตาบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดาเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
(2) การบริการประชาชน
1) ควรปรับปรุ งระบบท่อระบายน้ า แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น
2) ควรปรับสถานที่ในการให้บริ การประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริ การและเก้าอี้
เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คาแนะนาที่ดี
3) องค์การบริ หารส่ วนตาบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจาย
ข่าวมากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ
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4) ควรพิจ ารณาจัด บริ ก ารประชาชนในเชิ งรุ ก มากขึ้ น เพื่ อให้ประชาชนได้รั บความ
สะดวก รวดเร็ วและถูกต้อง ในการบริ การขององค์การบริ หารส่วนตาบล
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