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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 - 2560)
1. สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ การเบิกจ่ายงบประมาณ
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้รวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
- หมวดภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- หมวดภาษีจัดสรร
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

34,079,026.22
126,039.00
435,547.80
304,746.68
58,580.00
16,511,124.74
16,642,988.00

แยกเป็น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้รวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
- หมวดภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- หมวดภาษีจัดสรร
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

35,357,455.40
210,407.00
409,844.23
217,007.15
131,200.00
18,624,114.02
15,764,883.00

แยกเป็น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายได้รวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
- หมวดภาษีอากร
- หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
- หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
- หมวดภาษีจัดสรร
- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

34,479,197.02
207,372.00
456,987.88
185,756.52
300,015.00
186,261.07
19,637,827.55
13,504,977.00

แยกเป็น
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ายจำแนกตามหมวดที่จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - วันที่ 30 กันยายน 2558
- งบกลาง
1,718,204.00
บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,624,640.00 บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ-พนักงานส่วนตำบล)
9,944,614.00 บาท
- ค่าตอบแทน
3,129,895.00 บาท
- ค่าใช้สอย
5,737,609.21 บาท
- ค่าวัสดุ
3,044,806.57 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
543,025.39 บาท
- เงินอุดหนุน
3,133,129.89 บาท
- รายจ่ายอื่น
29,000.00
บาท
- ค่าครุภัณฑ์
383,690.00 บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
3,785,659.00 บาท
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รายจ่ายจำแนกตามหมวดที่จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 กันยายน 2559
- งบกลาง
1,142,178.36
บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)
2,584,052.00 บาท
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ-พนักงานส่วนตำบล)
11,229,825.00 บาท
- ค่าตอบแทน
1,392,372.50 บาท
- ค่าใช้สอย
6,497,636.17 บาท
- ค่าวัสดุ
3,166,788.70 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค
623,061.41 บาท
- เงินอุดหนุน
2,089,880.00 บาท
- รายจ่ายอื่น
28,000.00 บาท
- ค่าครุภัณฑ์
760,240.00
บาท
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4,373,180.00
บาท

1.2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
มีการดำเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559 – 2561)
ผลการดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาของตำบลดงสิงห์ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริหาร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

แผนพัฒนา
เทศบัญญัติ
การเบิกจ่าย
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
20
21,667,000
12
1,667,800
12
1,667,800
9
23
9
22

820,000
2,176,000
3,540,000
5,659,500

7
20
7
19

540,000
1,942,430
2,226,680
3,662,680

7
20
7
19

540,000
1,942,430
2,226,680
3,662,680

12

1,930,000

11

1,043,300

11

1,043,300

3

86,000

3

56,000

3

56,000

98

35,878,500

79

11,138,610

79

11,138,610
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนคอนกรีตให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวกปลอดภัยสำหรับผู้
สัญจรไปมา
มีการดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้
มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน
มีการดำเนินการขยายเขตประปา หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง
การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่มและพัฒนาอาชีพเสริมสำหรับราษฎรอย่างน้อย
หมู่บ้านละ 1 กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม จัดตั้งร้าน OTOP CORNER ยกระดับสินค้า
และเป็นตลาดรองรับสินค้าของกลุ่มในรูปสหกรณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนาตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่การสร้างมูลค่า
เพื่อเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร
การดำเนินงานด้านสังคม
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน การ
จัดการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล และกีฬาเยาวชน เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตำบล
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แก่จัดการอบรม ผู้ประสานพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลดงสิงห์
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะ เช่น กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย
การดำเนินงานด้านแหล่งน้ำ
มีการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลำห้วย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการ
เกษตรกรรม
การดำเนินงานด้านศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มพูน
ทักษะในการเรียนการสอน อักทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัยเรียนอย่างทั่วถึง
มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา
งานรัฐพิธีและประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชานในท้องถิ่น
การดำเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภามีความรู้ในด้านการ
ปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นำชุมชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน
และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
มีการจัดประชุมประชาคมตำบลสัญจร เพื่อเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
กิจการเทศบาล ร้องเรียนร้องทุกข์ และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ
มีการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อบริหารจัดการพื้นที่บริการของเทศบาล ให้เกิดความพึงพอใจที่ดีแก่ประชาชนที่
รับบริการ
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การดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีการดำเนินงานรณรงค์ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ทำความสะอาด
พื้นที่ถนนในหมู่บ้าน
2. ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
1.ตำบลดงสิงห์เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง
2.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน
3.แหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้รับการจัดการ ดูแล เพิ่มขึ้น
4.ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม
5.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการอง
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในตำบลดงสิงห์ได้รับการบริหารจัดการ
7.การท่องเที่ยวภายในตำบลดงสิงห์ได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคม ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็นระบบ
1.2 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพิ่ม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพื้นที่ภายในตำบลดงสิงห์และพื้นที่ทำเกษตรกรรม
การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพื้นที่ภายในตำบล เช่น โทรศัพท์สาธารณะและระบบการ
ให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ต้องการ
ต้องการเนื่องจาก
ข้อจำกัดด้านระยะทาง การขยายสัญญาณ ฯลฯ ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการใช้บริการสาธารณะ
โทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น
1.3 การระบายน้ำ การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ำกัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ำไม่ทันท่วงที เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ ความต้องการของประชาชน คือ
ก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจำ
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม
เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มกี ารส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ
2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทางการเกษตรสูง
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร ความต้องการของประชาชน คือ
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ
3. ด้านสังคม
3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน
3.2 ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง
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3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในตำบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
รวมถึงสนับสนุน
งบประมาณให้กับหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ได้แก่จัดการอบรมผู้
ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
4. ด้านแหล่งน้ำ
4.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง
เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ำประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ
ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน จัดระบบการจัดการน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคให้มี
ความสะอาดมากขึ้น ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม จัดซื้อถังเก็บน้ำให้แต่ละ
หมู่บ้าน
4.2 ในช่วงฤดูร้อนแหล่งน้ำไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตร จึงต้องมีการสร้างฝายต้นน้ำลำธารเพื่อ
กักเก็บน้ำไว้ใช้ ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกลำห้วย เพื่อให้มีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตร
5. การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน
5.2 อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ด้านการเมือง การบริหาร
6.1 ขาดการทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ของเทศบาลตำบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำท้องถิ่น และสมาชิกยังไม่ดี
เท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกทำความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในปัญหา
ต่างๆ ให้มากขึ้น
6.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ความต้องการ
ของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ
7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ถูกบุกรุก เพื่อทำการเกษตร เพราะประชาชนขาด
ความรูค้ วามเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน
บำรุงรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล ความต้องการของประชาชน คือ ปลูกฝัง
สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตำบล เพื่อประโยชน์
และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า

