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ส่วนที่ 2 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 – 2560) 

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

          1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตารางแสดงรายรับจริง – รายจ่ายจริง  3  ปี ย้อนหลัง 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. รับจริง จ่ายจริง หมายเหตุ 
2557 40,855,744.77 39,938,396.05 - 
2558 55,320,393.45 33,454,519.91 - 
2559 37,566,821.03 36,207,672.06 - 
2560 51,000,000.00 51,000,000.00 ประมาณการ 

 
          1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- เชิงปริมาณ 

          รายงานผลการด าเนินงานที่ส าคัญและกิจกรรมอ่ืนๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ  
  จ่ายจากเงินงบประมาณ   
1 โครงการจัดงานกิจกรรมวันส าคัญ เช่น วันพ่อ วันแม่           31,900.00  
2 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนต าบลฯ          423,680.00  
3 โครงการส ารวจความพึงพอใจ           30,000.00  
4 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ          129,950.00  
5 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความปลอดภัยด้านจราจร           24,675.00  
6 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร ต าบลมวกเหล็ก          324,925.00  
7 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2559           69,635.00  
8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่           49,525.00  
9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา          457,500.00  
10 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก           93,850.00  
11 โครงการผลิตน  าดื่มสะอาดส าหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน  า          164,015.00  
12 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการและจ าหน่ายสินค้าชุมชน          298,000.00  
13 โครงการติดตั งกระจกโค้ง 13 หมู่บ้าน           49,000.00  
14 โครงการก่อสร้างถ.คสล.หมู่ที่ 1 บ้านหมาก (กลุ่มบ้านสวน)          273,000.00  
15 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. หมู่ที่ 2(ซอยหมู่บ้านธารทิพย์)          646,000.00  
16 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 3(สายมอมะเกลือซ.2กลุ่มบ้านคุณนภดล-บ้านคุณหมู)          236,000.00  
17 โครงการก่อสร้างถ.คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (ซอยสนามกีฬา)          434,000.00  
18 โครงการก่อสร้างถ.คสล.หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ (กลุ่มบ้านนายข า)          163,000.00  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ  
19 โครงการก่อสร้างถ.คสล.หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง (บริเวณบ้าน อบต.กร)           48,500.00  
20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (กลุ่มบ้าน พ.ต.ท.ขวัญชัย ฉายวัฒนะ)          330,000.00  
21 โครงการก่อสร้างฐานรองหอถัง หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา          182,000.00  
22 โครงการก่อสร้างลานคสล.อเนกประสงค์ หมู่ที่ 13(บริเวณวัดท่าเสา)           95,500.00  
23 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ (บริเวณซอยบ้านป้าลักษณ์)          145,500.00  
24 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน          116,500.00  
25 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่  13  บ้านท่าเสา          370,000.00  
26 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็กหมู่ท่ี 13 (บริเวณบ้านนายวิชัย)          307,000.00  
27 โครงการเจาะบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 (บริเวณป้อมต ารวจ)          307,000.00  
28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านหมาก (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)           72,000.00  

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน (ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)          103,000.00  

30 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก           73,000.00  
31 โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 12           99,000.00  
32 จ้างเหมาก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก          219,000.00  
33 จ้างเหมาก่อสร้างรั วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมูที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน          224,000.00  
34 จ้างเหมาติดตั งมุ้งลวดเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านหมาก           76,000.00  
35 จ้างเหมาติดตั งมุ้งลวดเหล็กดัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน           76,000.00  
36 จ้างเหมาจัดท าชั นเก็บเอกสารโครงการสร้างเหล็กฉาก           27,000.00  
37 โครงการปรับปรุงอาคารโรงน  าดื่ม หมู่ที่ 7 (รพ.สต.หลังเขา)           97,000.00  
38 โครงการปรับปรุงส านักงาน อบต. ชั น 3           78,000.00  
39 โครงการปรับปรุงห้องน  าผู้มาติดต่อราชการ          136,000.00  
40 โครงการขุดบ่อฝังกลบขยะ (ปรับปรุงบ่อขยะ ม.7 )           98,000.00  
41 อุดหนุน โครงการจัดงานรัฐพิธิอ าเภอมวกเหล็ก             5,000.00  
42 อุดหนุน โครงการทุ่งทานตะวันบาน อ าเภอมวกเหล็ก ปี2558/2559           40,000.00  
43 อุดหนุน โครงการจัดงานประเพณตีักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทานจ.สระบุรฯี           15,000.00  
44 อุดหนุน ส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ ในพื นที่ อบต.มวกเหล็ก       1,250,000.00  
45 อุดหนุน ค่าอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัด ศพฐ.ในพื นที่ อบต.มวกเหล็ก       1,908,640.00  
46 อุดหนุน โครงการ อสม.          195,000.00  
47 อุดหนุน กลุ่มสตรีต าบลมวกเหล็ก           20,000.00  
48 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.5)           40,508.92  
49 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.6)           40,866.30  
50 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.7)           91,385.12  
51 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.10)          188,998.21  
52 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.12)เพ่ิมเติมอุปกรณ์.           11,373.32  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ  
53 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ขยายเขต.ม.12)บริเวณศพด.             7,702.20  
54 อุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอมวกเหล็ก(ติดตั งมิเตอร์ไฟศพด.)             4,621.50  
55 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน(จัดท าแผนพัฒนาต าบล)           29,710.00  
56 โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ       1,070,220.00  
57 โครงการวันผู้สูงอายุ          148,290.00  
58 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง          445,140.00  
59 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์           99,815.00  
60 โครงการแข่งขันกีฬา อบต.มวกเหล็กคัพ ครั งที่ 18 ประจ าปี 2559          325,375.00  
61 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2558          286,550.00  

62 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2559          184,200.00  

63 โครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก           49,999.48  

64 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพฯ          729,823.00  

65 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอุทกภัยน  าไหลหลาก           18,500.00  

66 จัดซื อครุภัณฑต์่างๆ 1,142,550.00  

67 จัดซื ออาหารเสริม(นม) โรงเรยีน          177,186.60  

  รวม จ่ายจากเงินงบประมาณ     15,705,109.65  

  จ่ายจากเงินสะสม   

68 โครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ 12          412,500.00  

69 โครงการก่อสร้างฐานติดตั งหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 9 (หอถังฝ.99)          301,000.00  

70 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  า หมู่ที่ 3 (บริเวณตลาดสีทองค า)          480,000.00  

71 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน  ารูปคางหมู หมู่ที่ 5 (เชื่อมต่อรางเดิม)          440,000.00  

72 โครงการปรับปรุงท่อระบายน  าหมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (ซอยมลฑาฟาร์ม)           99,000.00  

73 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (หอถังกรมทรัพย์ฯ)          138,900.00  

74 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนางหลอด สิงห์พรม)          111,000.00  

75 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 (บริเวณบ้านนายสนอง สามี)          114,000.00  

76 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 6 (บริเวณนายอดุล)          111,000.00  

77 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 10          166,696.00  

78 โครงการก่อสร้างเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 13 (กลุ่มผาแดง)          390,000.00  

79 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 (บ้านผู้ช่วยสมบัติ)          584,000.00  

80 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 1 (กลุ่มบ้านสวน)          271,000.00  

81 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (ซ.อยู่ดีมีสุข)          279,000.00  

82 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มบ้านนายสัมฤทธิ์)          271,000.00  

83 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 4 (กลุ่มบ้านนายศิลธร อุดร)          262,100.00  



10 
 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม   งบประมาณ  

84 โครงการระบบประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านผู้ใหญ่สกุล)          271,000.00  

85 โครงการระบบประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสมบุญ)          271,000.00  

86 โครงการระบบประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายสมชาย วงค์ประเสรฐิ)          268,000.00  

87 โครงการระบบประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 8 (บริเวณบ้านนายไพรัช)          271,000.00  

88 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 11 (บริเวณกลุ่มบ้านผู้ช่วยกนก)          271,000.00  

89 โครงการประปาบาดาลแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 12 (กลุ่มบ้านนางสมหมาย จันเกลื่อน)          268,000.00  

  รวม จ่ายจากเงินสะสม      6,051,196.00  

  จ่ายจากเงินค้างจ่าย   

90 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (บ้านมวกเหล็ก)          232,000.00  

91 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ซอยบ้านป้านวล)          232,000.00  

92 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 2           99,900.00  

93 โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ 4 (กลุ่มบ้านนางสมใจ พุทธิสา)           99,900.00  

94 โครงการก่อสร้างหอถังโครงเหล็กหมู่ท่ี 4 บ้านเหวลาด(บริเวณหมู่ท่ี 4-7)          289,000.00  

95 โครงการก่อสร้างหอถังโครงเหล็กหมู่ท่ี 7 (บริเวณสนามกีฬา อบต.มวกเหล็ก)          291,000.00  

96 โครงการก่อสร้างหอถังโครงเหล็กหมู่ท่ี 12 (กลุ่มหน้าวัดเขาไม้เกวียน)          350,000.00  

97 โครงการก่อสร้างรั วกั นแนวทางเดินศพด. อบต.มวกเหล็ก           79,300.00  

98 โครงการจ้างเหมาขุดลอกดินโคลน             5,150.00  

99 โครงการจ้างเหมาติดตั งไฟฟ้าและอุปกรณ์ครั งแรกก่อนการก่อสร้างฯ           25,200.00  

100 ค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างบ้านเทิดไท้ หมู่7,9(ค่าแรง)           47,500.00  

101 ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์เด็ก 3 ศูนย์           55,100.00  

102 ค่าจัดซื ออาหารเสริมนม (รร.) 4 แห่ง           20,174.28  

103 ค่าจัดซื ออาหารเสริมนม (รร.) 3 ศูนย ์             4,375.70  

104 จัดซื อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)          786,000.00  

  รวม จ่ายจากเงินค้างจ่าย      2,616,599.98  

  รวม ทั้งสิ้น     24,372,905.63  
 
- เชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก การพัฒนาต าบลมวกเหล็กในระยะที่ผ่านมา มุ่งเน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน คุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาสังคม เพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ       
สู่ท้องถิ่น อีกทั้งยังก าหนดการพัฒนาต าบลมวกเหล็ก ให้มีแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน เนื่องจากต าบลมวกเหล็ก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สภาพอากาศดี จึงมีผู้คนสนใจ
มาอยู่และมาท่องเที่ยวพักผ่อน จ านวนมาก โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก มีผลการพัฒนาดังนี้ 
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1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
 การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก พยายามด าเนินการสนับสนุนกิจกรรมของ
กลุ่มอาชีพทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมีความรู้และน าความรู้มาต่อยอดองค์ความรู้เดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น ได้จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้สนใจทุกหมู่บ้าน 
2. การด าเนินงานด้านการพัฒนาคนและสังคม (ด้านการศึกษาฯ, ด้านสาธารณสุขฯ) 
 -ด้านการศึกษา/การกีฬา/ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ด าเนินการสนับสนุนการศึกษาให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดี 
สนับสนุนดูแลสุขภาพอนามัยแก่เด็กนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้โรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียน 
พร้อมส่งเสริมท านุบ ารุงกิจกรรมทางศาสนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 
เช่น โครงการถวายเทียนจ าน าพรรษา โครงการประเพณีสงกรานต์ โครงการประเพณีลอยกระทง เพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนมีความรักตระหนักและหวงแหนวัฒนธรรมสืบสานงานประเพณีท่ีดีงามให้คงอยู่สืบไป 
 -ด้านสาธารณสุข/สังคมสงเคราะห์/การรักษาความเรียบร้อย/การสร้างความเข้มเข็งให้ชุมชน 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุข ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินชีวิตอย่ างถูกหลักอนามัย          
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ด าเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และจัดฝึกอบรมให้ความรู้
ทางด้านงานอสม.ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพ้ืนที่ ให้กับอสม.อย่างสม่ าเสมอ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามโครงการหลักประกันสุขภาพฯ และสมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการในด้านสุขภาพอนามัยอย่างรวดเร็วทั่วถึง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ได้ด าเนินการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพจัดกิจกรรมดูแล
สุขภาพของประชาชนในต าบลมวกเหล็ก เช่น โรคเบาหวาน ความดัน มะเร็งปากมดลูก และรณรงค์เรื่อง 3 โรค
ที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ   ด าเนินการป้องปรามปัญหายาเสพติดร่วมกับสถานีต ารวจภูธรมวกเหล็ก ตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก  อีกทั้งยังได้
จัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย เพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและผู้ป่วยฉุกเฉินได้
ทันท่วงท ี
 
 
 
3. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลมวกเหล็ก บางส่วนเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมผสมผสานทั้งปลูกพืชผักพืชไร่ เลี้ยงสัตว์ องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก มีการด าเนินการดังนี้  
มีการขุดลอกคลอง/อ่างเก็บน้ า เพ่ือก าจัดวัชพืชและป้องกันการตื้นเขินของแหล่งน้ าเพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างเพียงพอในฤดูแล้ง โครงการซ่อมแซม/ขุดเจาะบ่อบาดาล ซ่อมแซม
ปรับปรุงถนนลูกรัง ซ่อมแซมถนนลงหินคลุก ก่อสร้างรางระบายน้ า วางท่อคสล. พร้อมแนวป้องกันการกัดเซาะ
น้ า โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะฯลฯ โดยการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนมีมากมายในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและงบประมาณที่ด าเนินการมีค่อนข้า งจ ากัด จึง
จ าเป็นต้องประสานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น 
4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กได้ด าเนินการขุดลอกคลอง  บ่อน้ าสาธารณะ
ประโยชน์ และบ่อน้ าธรรมชาติในต าบลอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชนมีน้ าใช้อย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แต่ต าบลมวกเหล็ก ก็ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง เกษตรกรยังขาดแคลนน้ าเพื่อใช้ในการท า
การเกษตรอยู่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กก็ได้ด าเนินการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการ
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สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการและประสานขอน้ าจากการประปาส่วนภูมิภาคมาให้บริการแก่ประชาชนที่
เดือดร้อนด้วย  
5. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ ง แวดล้อมโดยองค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก                
ได้ด าเนินการปลูกจิตส านึกให้ประชาชนรักและหวงแหนธรรมชาติ เช่น โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ต่างๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อนและร่วมกันท าความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและด าเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันรักษาความ
สะอาด พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อให้ต าบลมวกเหล็กสะอาดเรียบร้อย ปราศจากโรคที่อาจจะเกิด
จากขยะมูลฝอยด้วย 
6. การด าเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร 
 การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็กได้ด าเนินการจัดส่ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เจ้าหน้าที่ เข้ารับการอบรมสร้างเสริม เพ่ิมพูนความรู้
ประสบการณ์เพ่ือน ามาพัฒนาในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ร่วมกับสมาชิกอบต.
และผู้บริหาร พร้อมศึกษาดูงานนอกสถานที่กับหน่วยงานที่มีศักยภาพและจัดท าประชาคมหมู่บ้านโดยเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อมูล ประเด็นปัญหาต่างๆที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานใน
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริงและเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสด้วย  
 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
          

 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ  ปีงบประมาณ 2559 

ยุ0ทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวน
โครงการ 

ที่ได้ปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

162 91 46.43 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

9 2 1.02 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมขนมธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

8 4 2.04 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่
การบริหารจัดการที่ดี 

11 5 2.55 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมพัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

4 2 1.02 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชาสังคม 

2 0 0.00 

รวม 196 104 53.06 
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           2.2 ผลกระทบ 
           ท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีค้ าได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตาม
สมควรแต่สถานะทางการเงินและการคลังของ อบต.มวกเหล็ก 
 
3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการประเมินฯ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตั งไว้ในแผนพัฒนา ปี 2559 จ านวน 196 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 104 
โครงการ ถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติได้น้อย ร้อยละ 53.06 
 

 การวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ตรวจพบ 
1. โดยภาพรวมแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) มีผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง

ค่อนข้างสูง แต่ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2559 จ านวน 196 โครงการ แต่ปฏิบัติได้ 104 โครงการ ถือว่าน าไปสู่
การปฏิบัติได้น้อย ควรแก้ไขปัญหาโดยมอบหมายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน จัดท าแผนให้อยู่บนพื นฐานของข้อเท็จจริงด้านงบประมาณ กล่าวคือ ไม่
ควรก าหนดโครงการในแผนมากเกินกว่าสถานะทางการคลังของ อบต. 


