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๒๖ 

 

  

ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

 

 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – 

๒๕๖๐) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า

แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ 

– ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ

พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม

ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็น

กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่

ขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้  เทศบาลได้ด า เนินการตั้ งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประม าณดังกล่าว                       

ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       

ประเภทรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

(ประมาณการ) 

หมวดภาษีอากร 8,536,417.77 8,894,648.84 9,109,644.55 9,140,000 

หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรบั                
และใบอนุญาต 

1,020,509 938,875.56 1,019,857.26 955,500 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 2,001,858 1,965,085 2,228,033 1,980,000 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 537,896 778,059.73 625,328.78 775,000 

หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 528,435.92 426,789,.08 530,297.25 460,000 

เงินอุดหนุนทั่วไป 28,715,273 28,244,941 26,105,646 70,000,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 28,027,270.32 18,093,936.16 27,190,353.32 15,189.36 

รวม 56742543.32 46338877.16 53295999.32 70015189.36 

สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 

 



 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)  ของเทศบาลต าบลรสูะมแิล  

 

27 

 

ตารางแสดงสถิติรายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลรูสะมิแล ปีงบประมาณ  2557 – 2559 และปีงบประมาณ
2560  (ประมาณการ) 
 

ประเภทรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2557 

ปีงบประมาณ 

2558 

ปีงบประมาณ 

2559 

ปีงบประมาณ 

2560 

(ประมาณการ) 

งบกลาง 3,688,340.11 4,319,302.31 5,288,530.17 16,812,896 

รายจ่ายประจ า 48,690,071.93 50,589,,150.85 51,511,545 67,283,098 

รายจา่ยเพื่อการลงทุน 13,646,442.15 8,777,438.92 4,007,141.05 29,904,006 

รวม 66,024,854.19 63,685,592.08 60,807,216,.22 114,000,000 

 

หมายเหตุ  รายจ่ายเทศบาลต าบลรูสะมิแล  แบ่งเป็น  ๓  ลักษณะ  ดังนี้ 
   ๑.  รายจ่ายงบประมาณ ได้แก่ ค่าช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย รายจ่ายตามข้อผูกพัน และเงินส ารองจ่าย 
   ๒.  รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวด
ค่าตอบแทน   

       หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ  หมวดสาธารณูปโภค  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจ่ายอื่นๆ 
  ๓.  รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประกอบด้วย  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง 
       (ที่มา : กองคลัง  เทศบาลต าบลรูสะมิแล) 
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ตารางสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร ์
2557 2558 2559 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

59 51,221,862.66 30 12,837,000.00 20 9,380,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

37 15,280,307.00 14 760,000.00 14 760,000.00 

3. ยุทธศาสตร์ดา้น

การพัฒนาและ

เสริมสร้างความ

เข้มแข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและ

การแก้ไขปัญหาความ

ยากจน 

20 1,205,000.00 7 190,000.00 7 190,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

และสวัสดกิารสังคม 

48 18,195,303.00 10 2,590,000.00 10 6,590,000.00 

5. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการท่ีดี 

77 21,050,001.56 9 1,995,000.00 7 1,171,000.00 

6. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

กีฬา และนันทนาการ 

17 1,602,390.00 4 280,000.00 4 280,000.00 

7. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม 

22 9,232,250.00 2 600,000.00 2 600,000.00 

รวม 280 117,787,114.22 76 19,252,000.00 64 18,971,000.00 
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๒ –ใ ไ  ุ  ๚ แ แล๚ ู ๚้  ไ แ ๙ึแ๚๒๚้ ใ       -    

                          

                

                          

                      

         

                          

                           

                      

                       

     

                          

                    

                      

                        

         

                          

                   

           

   

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  ปี  พ.ศ.  2557 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสามป ี

บรรจุในเทศ

บัญญัต ิ

(น าไปปฏิบัต)ิ 

คิดเปน็ร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๖๐ ๑๔ ๖.๖ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมฯ ๒๓ ๑๘ ๘.๕ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ฯ ๑๘ ๔ ๑.๙ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสังคม ๒๘ ๑๖ ๗.๖ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๕๒ ๖๘ ๓๒.๒ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ ๑๓ ๒ ๐.๙ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๑๗ ๑ ๐.๕ 

รวม ๒๑๑ ๑๒๓ ๕๘.๒ 
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ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณ  ปี  พ.ศ.  2557 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

งบประมาณที่

เบิกจ่าย 

คิดเปน็ร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕,๖๑๗,๐๖๒.๖๖ ๔๓.๐๒ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  ประเพณีวัฒนธรรม และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑๑,๗๕๑,๑๘๙.๔๐ ๓๒.๓๗ 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนฯ ๓๓๔,๕๐๐.๐๐ ๐.๙๒ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวสัดิการสังคม ๓๔๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๙๔ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ด ี ๓,๒๑๖,๓๘๗.๕๖ ๘.๘๖ 

๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว  กีฬาและนันทนาการ ๒๗.๓๙๐.๐๐ ๐.๐๘ 

๗.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๕,๐๑๑,๙๕๕.๐๐ ๑๓.๘๑ 

รวมทั้งสิ้น ๓๖,๓๐๑,๒๓๗.๖๒ 100 
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ทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

จ านวน 

โครงการ 
คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 
64.0 20.25 62,854,407.50 51.26 28.0 15.30 24,531,807.50 45.25 18.0 14.06 15,826,266.94 48.47 18.0 14.06 15,826,266 48.47 18.0 14.17 15,826,266.94 48.51 

2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 

ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

30.0 9.49 13,035,940.00 10.63 20.0 10.93 11,985,240.00 22.11 13.0 10.16 8,333,740.00 25.52 13.0 10.16 8,333,740 25.52 13.0 10.24 8,333,740.00 25.54 

3 .ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างความเขม้แข็งของระบบ

เศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหา

ความยากจน 

21.0 6.65 1,598,400.00 1.30 9.0 4.92 698,400.00 1.29 4.0 3.12 71,630.00 0.22 4.0 3.12 71,630.00 0.22 4.0 3.15 71,630.00 0.22 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสวัสดกิารสังคม 
57.0 18.04 17,649,770.00 14.39 35.0 19.13 2,826,920.00 5.21 20.0 15.62 610,375.00 1.87 20.0 15.62 610,375.00 1.87 20.0 15.75 610,375.00 1.87 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารจดัการที่ด ี
106.0 33.54 23,367,072.22 19.06 80.0 43.72 12,342,772.22 22.76 62.0 48.44 6,003,723.74 18.39 62.0 48.44 6,003,823.74 18.39 61.0 48.03 5,973,723.74 18.31 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

กีฬาและนนัทนาการ 
17.0 5.38 1,127,485.00 0.92 6.0 3.28 199,685.00 0.37 6.0 4.69 195,485.00 0.60 6.0 4.69 195,485.00 0.60 6.0 4.72 195,485.00 0.60 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
21.0 6.65 2,994,600.00 2.44 5.0 2.73 1,634,600.00 3.01 5.0 3.91 1,613,000.00 4.94 5.0 3.91 1,613,000.00 4.94 5.0 3.94 1,613,000.00 4.94 

รวม 316.0 
 

122,627,674.72 
 

183.0 
 

54,219,424.72 
 

128.0 
 

32,654,220.68 
 

128.0 
 

32,654,320 
 

127.0 
 

32,624,220.68   
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล

ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาใหก้ับประชาชน  ในการจัดท า

แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง

ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน

เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ

เชงิคุณภาพได้ดังนี้ 
 

(๑)  เชิงปริมาณ 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๒๑๒    โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน    ๖๙    โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  ๓๒.๕๕ 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  ไม่สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์

รอ้ยละ ๕๐ ขึน้ไปของแผนพัฒนาได้     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๒๐๘  โครงการ 

สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๑๒๓  โครงการ    

    คิดเป็นรอ้ยละ  ๖๗.๒๑ 

เทศบาลต าบลรูสะมิแล  สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  

ร้อยละ ๖๗ ขึ้นไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อ

เปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน     โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน     โครงการ    

    คดิเป็นร้อยละ   

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ 

ขึน้ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

    โครงการที่บรรจใุนแผน    จ านวน   ๘๔  โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๕๐  โครงการ    

    คดิเป็นร้อยละ  ๕๙.๕๒ 

เทศบาลจะด าเนนิงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณที่ผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  

 เทศบาลได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ

ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจ

ท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม              

ซึ่งเทศบาลได้ด าเนนิการประเมนิความพงึพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลรูสะมิแล ในการพัฒนาและส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการ

พัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึง
พอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความ

พอใจของประชาชนมากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่า

ควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี ้ 

ความพึงพอใจนา่จะอยู่ที่รอ้ยละ  ๘๐  
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     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจ  คดิเป็นร้อยละ  ๕๓.๒๘   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๕๖.๙๗   

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๒.๑๙   

     ระดับพอใจ  (ตามประเด็นการพัฒนา)  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ ๕๔.๑๔   

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๕๑.๑๙  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมาก คดิเป็นร้อยละ ๖๘.๔๒   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึง   

      พอใจมาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรอืผลที่ส าคัญ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชน                

ดีขึ้น  ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมีถนนใชใ้นการสัญจรไปมาได้สะดวก 

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพืน้ที่   

๖.  เด็กๆ ได้รับการศกึษาทุกคน 

๗.  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  ผูป้่วยเอดส์  ได้รับเงนิช่วยเหลือเบีย้ยังชีพทุกคน 

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลอืในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
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๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลอืจากสาธารณภัย 

๑๓. ไม่มเีกิดอาชญากรรมการในพื้นที่ 

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 

๑๖. ขยะในชุมชนมวีิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

๑๙. ประชาชนได้มีสว่นร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึน้ มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขต 

เทศบาลทั้งหมด 

๒. มีส านักงานแห่งใหมเ่พื่อรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับ 

ครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมรีะบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 

๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้

ตามที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อ

ชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด 

ท าให้เทศบาลตอ้งเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มขึน้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าใหก้ารขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อใหเ้กิดโรคระบาด เชน่  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใชบ้ริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แตผ่ลกระทบคือปลายทางที่เป็น

พืน้ที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชือ้โรคต่างๆ    
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 

๑)  เจ้าหนา้ที่ยังขาดความรูค้วามเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช ้ เทคโนโลยีในการท างานมีไมเ่พียงพอและไม่ทันสมัย   

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมคีวามต้องการซึ่งความตอ้งการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อี กทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  

เทคโนโลยีในการท างานมไีม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   

๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควร

จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เชน่  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   

(๒)  การบรกิารประชาชน 

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอีเ้พียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้ าแนะน าที่ด ี   

 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 ๓)  เจ้าหนา้ที่เทศบาลควรยิม้แย้ม  แจม่ใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
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  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมบีางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้อง

กับแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  คือ  ไม่มใีนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้

ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจา่ย  

  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา

และความตอ้งการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตัง้งบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตัง้จ่ายรายการใหม่      

    แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายใหส้ามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละดา้นที่จะต้องด าเนนิการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจา่ยรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก

ที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่

เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบรกิารประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการ

และเก้าอีเ้พียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้ าแนะน าที่ด ี   

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
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๓)  เจ้าหนา้ที่เทศบาลควรยิม้แย้ม  แจม่ใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึน้กับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ใน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช ้ เทคโนโลยีในการท างานยังมไีม่เพียงพอตอ่การด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมปีัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมคีวามต้องการซึ่งความตอ้งการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 

๑)  อ านาจหนา้ที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็น

กรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและใหม้ีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการ

คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายใหส้ามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่

ละดา้นที่จะต้องด าเนนิการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจา่ยรายการใหม่ 

(๒)  การบรกิารประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้สง่กลิ่นเหม็น 

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอีเ้พียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจา้หนา้ที่คอยใหค้ าแนะน าที่ด ี  

๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี้

และประชาสัมพันธ์ขา่วบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 


