
ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

................................................................. 
 
1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557    

- รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง    706,969.56  บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.         13,605,219.60 บาท  

- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.             4,668,970.00 บาท 

รวมรายได้            18,981,159.16 บาท 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

 - งบกลาง       530,500.50 บาท 

 - งบบุคลากร     5,875,707.00 บาท 

 - งบด าเนินการ     3,763,510.38 บาท 

 - งบลงทุน     2,499,452.60 บาท 

 - งบเงินอุดหนุน     1,703,000.00 บาท 

 รวมรายจ่าย             15,026,044.48 บาท 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558    

- รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง    656,903.06  บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.           9,941,838.77 บาท  

- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.             2,501,166.00 บาท 

รวมรายได้            13,099,907.83 บาท 

รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

 - งบกลาง       629,184.20 บาท 

 - งบบุคลากร     6,266,096.00 บาท 

 - งบด าเนินการ     2,156,624.54 บาท 

 - งบลงทุน     3,259,327.20 บาท 

 - งบเงินอุดหนุน     1,530,128.36 บาท 

 รวมรายจ่าย             13,841,360.30 บาท 
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รายได้(ประมาณการ)ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559    

- รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง    978,000.00  บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.          14,943,500.00 บาท  

- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.              3,500,000.00 บาท 

รวมรายได้            19,421,500.00 บาท 

รายจ่าย(ประมาณการ)ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 

 - งบกลาง       525,899.00 บาท 

 - งบบุคลากร     8,201,011.00 บาท 

 - งบด าเนินการ     5,523,390.00 บาท 

 - งบลงทุน     3,206,200.00 บาท 

 - งบเงินอุดหนุน     1,965,000.00 บาท 

 รวมรายจ่าย             19,421,500.00 บาท 

 

รายได้(ประมาณการ)ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560    

- รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง    883,500.00  บาท 

- รายได้ท่ีรัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.          15,133,500.00 บาท  

- รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.            11,533,700.00 บาท 

รวมรายได้            27,550,700.00 บาท 

รายจ่าย(ประมาณการ)ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 

 - งบกลาง     6,380,000.00 บาท 

 - งบบุคลากร     9,868,700.00 บาท 

 - งบด าเนินการ     6,231,600.00 บาท 

 - งบลงทุน     4,053,400.00 บาท 

 - งบเงินอุดหนุน     1,017,000.00 บาท 



 รวมรายจ่าย             27,550,700.00 บาท 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557,2558,2559 

และ 2560 ในเขตพื้นท่ี โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน ในพื้นท่ีตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นท่ีและพื้นท่ีใกล้เคียง 

โดยมีผลการด าเนินงานในภาพรวมดังนี้      
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

1. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

2. โครงการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นในการป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเช้ือ HIV 

3. โครงการสนับสนุนงบประมาณอาหารเสริมนม 

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

5. โครงการอนุรักษ์มรดกไทยต าบลวัดโบสถ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1. โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินริมคลองสะพาน (ซอยโรงปลาหมึก) 

2. โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ 

3. โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

4. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

5. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

6. โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

7. โครงการอาหารกลางวันเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

8. โครงการอาหารเสริม (นม) 

9. โครงการอาหารกลางวันเด็ก เยาวชน โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 

10. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

11. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

12. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง – แรงต่ า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

13. โครงการติดต้ังเครื่องกรองน้ าศูนย์พฒันาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 



14. โครงการเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

15. โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

16. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

17. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 

18. โครงการวันอนรุักษ์มรดกไทย 

19. โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

 1. โครงการพัฒนาระบบจราจร และความปลอดภัยบนท้องถนน 

 2. โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบเทคโนโลยีต่างๆ 

 3. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

 4. โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม 

 5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 6. โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

 7. โครงการจัดงานวันเด็ก 

 8. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 

 9. โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 10. โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

11. โครงการเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV 

12. โครงการบริหารจัดเก็บขยะและก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีต าบลวัดโบสถ์ 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิ่น ผู้น าท้องท่ี บุคลากร อบต.วัดโบสถ์ 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

3. โครงการส่งเสริมการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

4. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

5. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 

6. โครงการอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 



7. โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 

8. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 

9. โครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

10. โครงการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ลอกคลอง และก าจัดวัชพืช 

11. โครงการติดต้ังบานกระจกโค้ง 

12. โครงการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 

13. โครงการติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ LED ขนาด 300 มม. 

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหัวสะแก หมู่7 ต.วัดโบสถ์ 

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนทอง(บริเวณบ้านนายปล่ัง) หมู่3 ต.วัดโบสถ์ 

16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมคลอง (บริเวณบ้านายประเสริฐ) หมู่9 ต.วัดโบสถ์  

17. โครงการก่อสร้างห้องน้ าท่ีท าการ อบต.วัดโบสถ์ หมู่6 

18. โครงการซ่อมแซมท่ีท าการ อบต.วัดโบสถ์ หมู่6 

19. โครงการติดต้ังฝ้าเพดานอาคารประกอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วัดโบสถ์ 

20. โครงการก าจัดหรือจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลในรูปแบบงานจ้างเหมาเก็บขยะ 

21. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบล/การประชุมแผนชุมชน 

 22. โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 23. โครงการเบ้ียยังชีพผู้พิการ 

24. โครงการเบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือ HIV 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

2.1 ผลท่ีได้รับหรือผลท่ีส าคัญ 

 ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานตามโครงการและงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2557 - 2559 คือ การ

ด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เป็นไปตามแผนด าเนินงานและมีการใช้จ่าย

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2557 , 2558 , 2559 การด าเนินงานเป็นไปตาม

แผนท่ีวางไว้ มีการติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เพื่อให้ทราบถึง

การด าเนินงานว่ามีส่วนงานใด หรือโครงการใด ท่ีด าเนินการแล้วเป็นประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

และโครงการนั้นบรรลุตามแผนท่ีวางไว้หรือไม่ อีกท้ังยังเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนและงบประมาณในปีถัดไป 



     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)                       ๑๓ >>> 

ส าหรับในปี พ.ศ.2560 นั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ได้วางแผนการด าเนินงานเพื่อให้โครงการ

ครอบคลุมและตรงตามความต้องการของประชาชนโดยใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ในพื้นท่ีมากท่ีสุด   

 2.2 ผลกระทบ 

 ผลกระทบของการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ไม่พบ

ผลกระทบของการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2560 

ไม่พบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลวัดโบสถ ์มีการด าเนินงานตามแผนและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 

 

 

 

 

................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


