
ส่วนท่ี 2 
ผลการพัฒนาท้องถ่ิน 

1.สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 -2559 
1.1 รายรับ – รายจ่าย 
รายรับ 

รายการ ปีงบประมาณ 
2557 

ปีงบประมาณ  
2558 

ปีงบประมาณ 
2559 

หมวดภาษีอากร 175,842.28 190,955.14 165,890.32 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่า
ใบอนุญาต 

524,361.01 121,447.50 226,465 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 191,999.73 153,452.51 137,929.75 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

374,675.00 453,061.00 445,989 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 251,081.10 205,075.46 140,731.20 
หมวดรายได้จากทุน - 4,505.00 1,520 
หมวดภาษีจัดสรร 13,909,321.46 16,213,183.07 15,533,713.46 

หมวดเงินอุดหนุน 10,275,328.00 10,335,260.00 22,152977.22 
รวม 25,702,608.58 27,676,939.68 38,805,215.95 

 

รายจา่ย 
รายการ ปีงบประมาณ 

2557 
ปีงบประมาณ  

2558 
ปีงบประมาณ 

2559 
หมวดเงินเดือน  และค่าจ้างประจ า 7,412,272.31 7,890,927.00 8,017,625.06 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 6,113,646.46 7,145,672.52 8,725,828.58 
หมวดเงินอุดหนุน 3,747,400.00 2,931,950.52 2,696,436.98 
งบกลาง  -  ส ารองจ่าย 572,152.00 640,580.00 932,197.48 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 579,624.12 607,816.23 686,489.19 
หมวดรายจ่ายอื่น  - - - 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 4,141,684.00 4,484,016.44 10,223,231.08 
รวม 22,566,778.91 23,700,962.71 31,281,808.37 
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1.2 การประเมินประสิทธผิลของแผนพัฒนาในปรมิาณและเชิงคุณภาพ  
ตารางแสดงประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีท่ีผา่นมาจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
งบตามข้อบัญญัติ

(บาท) 
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กองสวัสดิการฯ 50,000 
2. ส่งเสริมงบประมาณงานประเพณีต่างๆใน

ท้องถ่ิน 
กองการศึกษาฯ 80,000 

3. จัดงานวันสงกรานต ์ กองการศึกษาฯ 80,000 
4. ประเพณีวันเข้าพรรษา กองการศึกษาฯ 30,000 
5. จัดงานบญุบัง้ไฟ กองการศึกษาฯ 90,000 
6. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กองการศึกษาฯ 30,000 
7. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ กองการศึกษาฯ 50,000 
8. แข่งขันกีฬาปฐมวัย กองการศึกษาฯ 20,000 
9. อุดหนุนชมรมผูสู้งอายุ กองสวัสดิการฯ 20,000 

10. วันแม่แห่งชาติ กองการศึกษาฯ 20,000 
11. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบรหิารสถานศึกษา กองการศึกษาฯ 1,252,800 
12. สนับสนุนอาหารเสรมิ(นม) กองการศึกษาฯ 1,642,900 
13. อุดหนุนอาหารกลางวัน กองการศึกษาฯ 2,440,000 
14. ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาด

ศัตรูพืช 
กองสวัสดิการฯ 38,000 

15. ป้องกันและก าจัดโรคแมลงศัตรูพืช กองสวัสดิการฯ 36,000 
16. แข่งขันกีฬาต าบลนาสงิห ์ กองการศึกษาฯ 80,000 
17. จัดงานวันคนพิการสากลต าบลนาสงิห ์ กองสวัสดิการฯ 30,000 
18. สภาเด็กและเยาวชน กองสวัสดิการฯ 30,000 
19. จัดหาวัสดุกีฬาแกก่ลุ่มเยาวชน โรงเรียน และ

อุปกรณ์กีฬาประจ าลานกีฬา 
กองการศึกษาฯ 30,000 

20. วัดส่งเสรมิสุขภาพ กองสาธารณสุขฯ 20,000 
21. ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 120,000 
22. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ 50,000 
23. ป้องกันและควบคุมโรคระบาด กองสาธารณสุขฯ 10,000 
24. อุดหนุนศูนย์ ศสมช. กองสาธารณสุขฯ 120,000 
25. ส่งเสริมการออกก าลงักาย กองสาธารณสุขฯ 50,000 
26. อุดหนุนโครงการรวมพลังสตรีศรีวิไล กองสวัสดิการฯ 20,000 
27. ป้องกันและควบคุมโรคเอดส ์ กองสาธารณสุขฯ 5,000 
28. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง กองสวัสดิการฯ 20,000 



29. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส านักปลัด 100,000 
30. สร้างภูมิคุม้กันทางสงัคมด้วยมิติทาง

วัฒนธรรม 
กองสวัสดิการฯ 15,000 

31. จัดงานวันผูสู้งอายุ กองสวัสดิการฯ 100,000 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
งบตามข้อบัญญัติ

(บาท) 
32. จัดซื้อถังขยะ กองสาธารณสุขฯ 150,000 
33. แก้ไขปัญหามลภาวะจากกลิ่นข้ียางพารา กองสาธารณสุขฯ 30,000 
34. ปรับปรงุบอ่ขยะ กองสาธารณสุขฯ 100,000 
35. อุนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ าจืด กองสาธารณสุขฯ 5,000 
36. ปลูกป่าตามแนวพระราชด าร ิ ส านักปลัด 20,000 
37. สวนสมุนไพรชุมชน กองสาธารณสุขฯ 10,000 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมัน่คง 
ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
งบตามข้อบัญญัติ

(บาท) 
38. อุดหนุนโครงการต ารวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ส านักปลัด 25,000 
39. จัดงานวัน อปพร. ส านักปลัด 25,000 
40. อุดหนุนส านักงานลกูเสือชาวบ้านจงัหวัด 

บึงกาฬ 
ส านักปลัด 5,000 

41. ป้องกันและลดอุบัตเิหตุช่วงเทศกาล ส านักปลัด 70,000 
42. อุดหนุนโครงการขับข่ีปลอดภัยสร้างวินัย

จราจร 
ส านักปลัด 30,000 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
งบตามข้อบัญญัติ

(บาท) 
43. พัฒนาปรับปรงุระบบประปา กองช่าง 400,000 
44. ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนาสงิห ์ กองช่าง 2,274,000 
45. ก่อสร้างศูนย์พฒันาเด็กเล็กบ้านนาทราย กองช่าง 2,474,000 
46. ก่อสร้างตลาดชุมชน หมู่ที่ 7 กองช่าง 150,000 
47. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. กองช่าง 918,600 
48. ก่อสร้างถนน คสล.หมูท่ี่ 5 ต.นาสิงห์- 

ต.โคกก่อง 
กองช่าง 700,000 

49. ก่อสร้างถนน คสล. กองช่าง 661,400 



50. ปรับปรงุซอ่มแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร กองช่าง 500,000 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 

ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบตามข้อบัญญัติ
(บาท) 

- - - - 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีด ี
ล าดับท่ี  โครงการ  หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 
งบตามข้อบัญญัติ

(บาท) 
51. ทัศนศึกษา ดูงานคณะผู้บรหิาร สมาชิกสภา 

พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน 
ส านักปลัด 220,000 

52. ขอรับเงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารท้องถ่ิน
และศูนย์รวมข้อมลูด้านการจัดซือ้จัดจ้าง 

ส านักปลัด 130,000 

53. จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน ส านักปลัด 150,000 
54. จัดซื้อรถยนต์ส่วนการ ส านักปลัด 787,000 
55. จัดท าและทบทวนแผนพัฒนา อบต. ส านักปลัด 35,000 
56. สนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน ส านักปลัด 20,000 

 

2. ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา องค์การบรหิารส่วนต าบลนาสิงห์ ขอสรปุผลด าเนินงาน ดังนี้ 
การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ประชาชนในต าบลนาสิงห์ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจเนื่องจากราคา
ยางพาราตกต่ าท าให้ไม่มีรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ ได้มีการแก้ไขปัญหาโดย
การ ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริม ให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ประชาชนได้พัฒนาฝีมือ การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
ศิลปวัฒนธรรมอย่าง ต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แต่ยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จัดหาอุปกรณ์ส าหรับพัฒนาการเด็ก ด้านสุขภาพ และสถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ท าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ดี เท่าที่ควรขาดการป้องกัน รักษา และ
การดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมทั้ง  สวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไม่
เพียงพอ องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ จึงได้มีการส่งเสริมความรู้และ ป้องกันการระบาดของยาเสพติด 
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนชรา ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการศึกษา มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และสังคมไปพร้อม ๆ กันเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ได้เล็งเห็น
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและขาดจิตส านึกในบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้



ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสือ่มโทรมส่งผลให้ระบบนิเวศน์เสยีหาย ขาดความสมดุล และปัญหาขยะในพื้นที่
ที่ซึ่งมีการบริหารจัดการขยะที่เป็นรูปธรรม โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน จะต้องด าเนินการต่อไปและพัฒนา 
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ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ ได้มุ่งเน้นให้ประชาชน
ในต าบลมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพติด สร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัย โดยมีอาสาสมัคร อปพร. หน่วยกู้ชีพกู้ภัย และได้
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เช่น สถานีต ารวจภูธรศรีวิไล ที่ท าการปกครองอ าเภอศรีวิไล ฯลฯ ในการจัดโครงการ
เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยและการพึ่งพาตนเองของคนในชุมชน 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ใช้การได้ดี พัฒนาระบบประปา 
แต่สามารถพัฒนาและการแก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่ง เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ซึ่งจาก
ความต้องการของประชาชนที่ได้จากการประชาคมหมู่บ้าน ยังมีความต้องการอีกมาก เช่น การก่อสร้างถนน 
การปรับปรุง/ซอ่มแซมถนนภายในหมู่บ้านและเพื่อการเกษตร การสร้างทางระบายน้า  การจัดหาแหล่งน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภคและการเกษตร การขยายเขตประปา การขยายเขตไฟฟ้า เป็นต้น  
การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว องค์การบริหารส่วนต าบลนาสิงห์ เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว การส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างๆ เช่น ภูสิงห์ ซึ่งมีวิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถที่จะพัฒนาเป็น 
แหล่งท่องเที่ยวได้ และจะน ามาซึ่งรายได้ของคนในชุม แต่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ จึงต้องประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเพื่อของบประมาณสนับสนุน 
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี รัฐบาลได้มีการกระจายอ านาจสู่ท้องถ่ินเพื่อให้ประชาชนในท้องถ่ินได้
เข้ามาบริหารจัดการและมี ส่วนร่วมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมู่บ้าน มีการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทันกับ เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจัดส่งบุคลากรไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้
รวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิ
บาลด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ินโดยใช้เทคนิคระบบสารสนเทศ
เพื่อความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

3.สรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหาด้านการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ในการด าเนินภารกจิต่างๆ กฎหมาย ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึง่ต้องอาศัย
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึง่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง การแก้ไขปัญหาในระดบัองค์กร มีการบริหารงบประมาณที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดต่อพี่น้อง
ประชาชน บรหิารงบประมาณด้วย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ปรับปรงุข้ันตอนและวิธีการในการ จัดเกบ็ภาษี ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับองค์การบรหิารส่วนต าบล 
2.ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน  



หลักการปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ดี คือการเน้นการ มีส่วนร่วมของประชาชน แต่ในทางปฏิบัติพบว่า การมสี่วน
ร่วมของประชาชนในองค์การบรหิารส่วนต าบล มีค่อนข้างนอ้ย คงมีเพียงแตก่ารไปใช้สทิธ์ิเลอืกตั้งสมาชิกสภา 
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องค์การบรหิารส่วนต าบล และผูบ้รหิาร องค์การบรหิารส่วนต าบลเท่านั้น ภายหลังเสรจ็สิ้นการเลือกแล้ว
ประชาชนมักจะไม่ค่อยมสี่วนร่วมอย่างอื่น ท าให้ขาดพลัง ขาดความร่วมมือจากประชาชน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าที่ควร  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในระดับองค์กรควรมีการสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน บรหิารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ออกพบปะ
ประชาชนเพื่อรับทราบปญัหา ข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อน ามาแก้ไข การแก้ไขปัญหาของ ผูเ้สนอรายงาน 
มีการท างานเป็นทีม สร้างทมีงานใหม้ีความเข้มแข็ง มีการบริการประชาชาด้วยความ เสมอภาค มีจิต
สาธารณะ (service mind) 
3.ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
โดยเฉพาะน าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ การคมนาคมไมส่ะดวก ถนนช ารุดเป็น หลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจร
ไปมาล าบาก บางครัง้เกิดอุบัตเิหตุ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการโดยเรียงล าดับความส าคัญของโครงการ มีการใช้งบประมาณ
ด้วย ความประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ การแก้ไขปัญหาของผูเ้สนอรายงาน นอกจากใช้ งบประมาณ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ควรขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ/โครงการ จาก หน่วยงานอื่นเพื่อน ามา
เนินการในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


