
          สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  ขององค์การบรหิารส่วนต าบลสมุด 

 ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ี

แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๐(๕) ก าหนดให้ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตาม

และประเมินผลตอ่สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนทราบโดยท่ัวไปปีละสองครัง้ ภายในเดอืนเมษายน และเดอืนตุลาาคมของทุกป ี 

              ดังนัน้ เพื่อการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามเจตนารมณข์องระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจัดท าแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสมุด จึงขอประกาศผลการ

ด าเนนิงานการจัดท างบประมาณ  การใช้จ่าย และผลการด าเนนิงาน รวมท้ังการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มา เพื่อให้ประชาชนได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร

จัดการ อบต.สมุด ดังนี ้

 

ก. วิสัยทัศน์  ของ อบต.สมุด  

    "การคมนาคมสะดวก ฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม นอ้มน าเศรษฐกิจพอเพียง " 

 

ข. พันธกจิ  ของอบต.สมุด  

    ๑. จัดให้มีและรักษาทางคมนาคมและสาธารณูปโภค  

    ๒. ส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน  

    ๓. สรา้งสุขภาพอนามัย  

    ๔. ส่งเสรมิการจัดการศึกษา  

    ๕. อนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณวีัฒนธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  

    ๖. ส่งเสรมิและพัฒนาองคก์รชุมชนมีส่วนร่วมในการบรหิารและการปกครอง  

    ๗. จัดให้มีและบ ารุงไฟฟ้าและแสงสว่างโดยวธิีอื่น ๆ  

    ๘. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอนัเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  

    ๙. บรหิารจัดการทรัพย์สนิขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลอยา่งมีประสิทธิภาพ      

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.สมดุ ได้ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไ์ว้  ๔ 

ยุทธศาสตร ์ดงันี ้

    ๑.  ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

        ๑) กอ่สรา้ง ปรับปรุง ซอ่มแซม บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อลอด 

        ๒) กอ่สรา้ง ซอ่มแซม ขุดลอก ประปา สระน้ า หนองน้ า คลอง ล าห้วย คลองส่งน้ าฯ  

        ๓) ขยายเขตไฟฟา้ ซอ่มแซม ตดิตัง้ ไฟฟา้สาธารณะ และพัฒนาหอกระจายขา่ว เสียงตามสายประจ า 

หมู่บา้น/ต าบล      

                                                                                                                                  



๒ 
 

๒.  ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

        ๑) สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสรมิอาชีพให้แกป่ระชาชน 

        ๒) การจัดสวสัดิการใหก้ับผูด้้อยโอกาส ผู้พกิาร ผูสู้งอายุและผู้ปว่ยโรคเอดส์ 

        ๓) เสริมสรา้งสุขภาพแบบองคร์วม 

        ๔) ส่งเสรมิ สนับสนุน การจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ 

        ๕) ส่งเสรมิ สนับสนุน การกฬีาและนันทนาการ 

   ๓.  ยุทธศาสตรด์า้นการจดัระเบียบสงัคมและการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

        ๑) การส่งเสรมิประชาธิปไตยและส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน 

        ๒) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

        ๓) ส่งเสรมิการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคก์รให้มีขดีความสามารถในการพัฒนา 

    ๔.  ยุทธศาสตรด์้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        ๑) ดูแล บ ารุงรักษา ทีส่าธารณะ การใช้ประโยชน์จากปา่ไม้ ทีด่ิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        ๒) สรา้งจติส านึกในการจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสรมิการใชพ้ลังงานทดแทน 

 ตามที ่ คณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสมดุ  ได้ท าการ

ติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  จากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๗๔ โครงการ  น าโครงการมาบรรจุในข้อบัญญัติต าบล งบประมาณประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 

๔๔ โครงการ และน ามาตั้งรายการใหม ่ตามหนังสือสั่งการฯ และเพือ่แก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของ

ประชาชน  จ านวน ๘ โครงการ และเงินอดุหนุนเฉพาะกจิ  จ านวน ๓ โครงการ  รวมทัง้สิน้  ๕๕  โครงการ  

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้  จึงขอรายงานสรุปผลการด าเนนิงาน  ดงันี ้

 ๑.  ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

      จากทัง้หมด ๑๘ โครงการ   ด าเนินการ ๑๔ โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  ๒๕.๔๕ 

      ใช้งบประมาณ  ๕,๓๙๙,๒๐๐ บาท    คดิเป็นร้อยละ  ๒๐.๗๕       

   ๒.  ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  

      จากทัง้หมด ๒๐ โครงการ  ด าเนินการ ๑๗ โครงการ  คดิเป็นรอ้ยละ  ๓๐.๙๑ 

      ใช้งบประมาณ  ๑๔,๖๕๒,๙๘๐  บาท    คดิเป็นร้อยละ  ๕๖.๓๑       

   ๓.  ด้านการจดัระเบียบสังคมและการบรหิารจดัการบ้านเมืองทีด่ี 

      จากทัง้หมด ๒๖ โครงการ   ด าเนินการ ๒๒ โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐ 

      ใช้งบประมาณ  ๘๔๐,๐๓๕  บาท     คดิเป็นร้อยละ  ๓.๒๓ 

   ๔.  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      จากทัง้หมด ๑๐ โครงการ   ด าเนินการ  ๒ โครงการ  คดิเป็นร้อยละ  ๓๖๔ 

      ใช้งบประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท        คดิเป็นร้อยละ  ๐.๑๑  
  

 สรุปผลการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  จ านวน  ๗๔  โครงการ  

มาบรรจุไว้ในขอ้บัญญัตติ าบล  งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ  และตั้งรายการใหม่ 

จ านวน ๕๕ โครงการ  คิดเปน็ร้อยละ  ๗๔.๓๒  



   ๓ 

 

 สรุปผลการใชง้บประมาณในด้านต่างๆ ตามล าดับ  ดงันี ้ (๑) ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชวีิต  ใช้

งบประมาณไปมากทีสุ่ด  คดิเป็นรอ้ยละ  ๕๖.๓๑  (๒) ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน   คดิเป็นรอ้ยละ  ๒๐.๗๕   (๓)  

ด้านการจดัระเบียบสังคมและการบรหิารจัดการบา้นเมอืงทีด่ี   คดิเป็นร้อยละ  ๓.๒๓ 

 

 ผลการส ารวจความพึงพอใจในการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  

เรียงตามล าดับ ดังนี ้

 ๑. พอใจ  คดิเป็นร้อยละ  ๔๖ 

 ๒. พอใจมาก  คดิเป็นร้อยละ  ๔๔ 

 ๓. ไม่พอใจ  คดิเป็นรอ้ยละ  ๑๐ 

                                       

 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

  มีจ านวนโครงการในแผนพฒันามากเกนิไป จึงท าให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๔) ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ ดังนัน้  จะตอ้งสร้างความเข้าใจกับผู้น าชุมชนในการน าเสนอโครงการ

เพื่อน าโครงการเขา้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี ให้ค านงึถงึงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ความจ าเป็น

เร่งด่วน หากไม่ด าเนินการจะท าให้ประชาชนส่วนมากได้รับความเดือดรอ้น และความเปน็ไปได้ที่จะสามารถ

ด าเนินโครงการนั้นๆ ได ้  

 

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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


