รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หมวด

หมวดภาษีอากร

ประมาณการ
(บาท)

รับจริง
(บาท)

12,700,000.00

2,874,800.18

1,052,300.00

2,061,388.66

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

520,000.00

674,713.59

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

101,700.00

91,205.50

หมวดภาษีจัดสรร

49,406,000.00

49,001,734.82

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

52,420.000.00

57,251,758.00

116,200,000.00

111,955,600.75

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

รวมทั้งหมด

หมายเหตุ : รวมเงินรายรับจริงต่่ากว่าประมาณการจ่านวน 4,244,399.25 บาท
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รายงานการเบิกจ่ายตามงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายการตามงบประมาณรายจ่าย

ประมาณการ
(บาท)

งบบุคลากร
งบด่าเนินงาน
งบเงินอุดหนุน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบกลาง

37,999,571.00
26,143,201.00
3,831,903.00
12,150,000.00
30,000.00
36,043,325.00

รวมเงินทั้งสิ้น

116,200,000.00

รายจ่ายจริง
(บาท)
27,661,807.34
20,286,701.90
3,477,659.74
1,341,810.00
19,000.00
34,342,504.24
87,129,483.22

หมายเหตุ : รวมมีการโอนเงินงบประมาณประจ่าปี พ.ศ. 2563 จ่านวน 16 ครั้ง

2

จานวนโครงการ
ที่ได้ดาเนินการ ปี 2563 เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563)

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพแบบ
องค์รวมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการเมือง
การบริหารและการบริการ
3. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี รัฐพิธี
และพัฒนาการศึกษา
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการและโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น

จานวนโครงการ
ที่ได้ดาเนินการปี 2563

46
53
55
13
8
18
16

รวมทั้งสิ้น

209

คิดเป็นร้อยละ

62.02
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สรุปการประเมิน
จานวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2563)

โครงการตาม
เทศบัญญัติ
งปม.รายจ่าย

รวมโครงการที่ได้
ด่าเนินการทัง้ หมด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารการด้านบริการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์
รวมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดิการ

70

53

46

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการมีสว่ นร่วมของประชาชนด้านการเมือง การ
บริหารและการบริการ

64

58

53

3. ยุทธศาสตร์การอนุรกั ษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รัฐพิธีและ
พัฒนาการศึกษา

77

62

55

22

17

13

29

27

8

38

26

18

37

20

16

รวมทั้งสิ้น

337

263

209

คิดเป็นร้อยละ

100

78.04

62.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการและโครงสร้างพื้นฐาน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรืออุดหนุนหน่วยงานอื่น
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สรุปความพึงพอใจต่อผลการให้บริการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลอุโมงค์
ความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด
7. ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากด่าเนินโครงการ/กิจกรรม

รวม

พอใจมาก

พอใจ

พอใจน้อย

55.00
53.00
51.00
54.00
58.00
44.00
49.00
57.00

45.00
47.00
49.00
46.00
41.00
55.00
50.00
43.00

1.00
1.00
1.00
-

52.63

47.00

0.37
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในภาพรวมของทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ
เทศบาลต่าบลอุโมงค์ อ่าเภอเมืองล่าพูน จังหวัดล่าพูน
******************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ปัญหา/อุปสรรค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบบริหารด้านบริการ
สาธารณสุข
และส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กีฬา
นันทนาการและสวัสดิการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการ
มีส่วนร่วมของประชาชนด้าน
การเมือง การ บริหารและการบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และส่งเสริมศาสนา ภูมิ
ปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณี
รัฐพิธีและพัฒนาการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบูรณาการสนับสนุนหรือ
อุดหนุนหน่วยงานอื่น

- สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

- จ่านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
กิจกรรมโครงการต่างๆ มีจ่านวน
ลดลงตามสถานการณ์โควิด-19
- ระยะเวลาก่าหนดการในการจัด
กิจกรรมตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร

ข้อเสนอแนะ
- สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ
ด่ารงชีวิตให้มีความสมดุลกับทุก
สถานการณ์ในสถานการณ์
ปัจจุบัน
(New Normal)
- ปรับแผนงานโครงการกิจกรรม
ใหม่
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
จ่านวน
กลุ่มเป้าหมายและระยะเวลา
ก่าหนดการในการจัดกิจกรรม

- บุคลากรมีจา่ นวนจ่ากัดไม่เพียงพอ

- การปรับเปลี่ยนระบบในการจัดท่า
เอกสารใหม่ทั้งหมดในการจัดซื้อ
จัดจ้าง การเปลีย่ นแปลงสัญญาจ้าง
การประสานระบบงานในการจัดซื้อ
จัดจ้าง การบันทึกข้อมูลในระบบ
e-laas, e-Gp, Ltax 3000 เป็นต้น
- การขออนุญาตด้านสถานที่ก่อสร้าง
(ที่สาธารณประโยชน์) ต้องใช้ระยะ
เวลานาน

- สรรหา คัดเลือก รับโอนบุคลากร
ให้
มีจ่านวนเพียงพอครบถ้วนตาม
แผน
อัตราก่าลังคน
- ประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจใน
กระบวนการ วิธีด่าเนินงานและ
อบรมให้ความรู้บุคลากรในการ
บันทึกข้อมูลในทุกระบบและใช้
ระบบได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์
- ส่ารวจและตรวจสอบข้อมูล
รายละเอียดที่ชัดเจนของสถานที่
ก่อสร้างให้ถูกต้องตรงตาม
หลักเกณฑ์
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ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการในการดาเนินงานของเทศบาลตาบลอุโมงค์
คาชี้แจง : เป็นแบบส่ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการด่าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
ชาย (53)

หญิง (47)

2. อายุ

ต่่ากว่า 20 ปี (3)
41 - 50 ปี (15)

20 - 30 ปี (21)
51 – 60 ปี (27)

3. การศึกษา

ประถมศึกษา (28)
ปริญญาตรี (23)

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (29)
สูงกว่าปริญญาตรี (11)

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (6)
อื่นๆ (3)

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (12)
นักเรียนนักศึกษา (6)

ค้าขายธุรกิจส่วนตัว (22)
เกษตรกร (16)

4. อาชีพหลัก รับราชการ (8)
รับจ้าง (36)
อื่นๆ (0)

31 -40 ปี (18)
มากกว่า 60 ปี (16)

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการให้บริการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการให้บริการด่าเนินงานของเทศบาลต่าบลอุโมงค์ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด
ความพึงพอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการด่าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การด่าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก่าหนด
7. ผลการด่าเนินโครงการ/กิจกรรมน่าไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากด่าเนินโครงการ/กิจกรรม
รวม

พอใจมาก
55.00
53.00
51.00
54.00
58.00
44.00
49.00
57.00
52.63

พอใจ
45.00
47.00
49.00
46.00
51.00
55.00
50.00
43.00
47.00

พอใจน้อย
1.00
1.00
1.00
0.37

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นอื่นๆ
1. จ่านวนเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านงานทะเบียนมีจ่านวนน้อยท่าให้ผู้มาติดต่อรอนาน
2. บริการประทับใจพูดจาเป็นกันเอง
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