
 

๓๔๓๔  

ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ 

– ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะ

เป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่อง

และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้

แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่ง

สามารถสรุปได้ดังนี้       

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ

(เป้าหมาย) 

ผลการการ

ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๙ ๔ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๑ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๙ ๗ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๒๘ ๗ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ๒๔ ๑๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๕ ๑๕๙ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๙๐.๘๖ 



 

  

 
 

 

๓๕ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ

(เป้าหมาย) 

ผลการการ

ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๙ ๔ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๑ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๙ ๗ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๒๘ ๗ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ๒๔ ๑๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๕ ๑๕๙ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๙๐.๘๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม

ปี 

บรรจุในเทศ

บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑ ๐ ๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔ ๔ ๑.๗๑ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑ ๐.๔๓ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๐ ๙ ๓.๘๕ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๙ ๘ ๓.๔๒ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ๑๘ ๗ ๒.๙๙ 

รวม ๒๖๓ ๒๓๔ ๘๘.๙๗ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕๕๘ 

โครงการ

(เป้าหมาย) 

ผลการการ

ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ - 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๙ ๔ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๒๐ ๑ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๙ ๗ 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๒๘ ๗ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ๒๔ ๑๐ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗๕ ๑๕๙ 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๙๐.๘๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน

แผนพัฒนาสาม

ปี 

บรรจุในเทศ

บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 

ของโครงการที่

ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑ ๐ ๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ๔ ๔ ๑.๗๑ 

๓. ยุทธศาสตรด์้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ๓ ๑ ๐.๔๓ 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาสังคม ๑๐ ๙ ๓.๘๕ 



 

๕. ยุทธศาสตรด์้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ๙ ๘ ๓.๔๒ 

๖.  ยุทธศาสตร์ด้านๆ อื่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายรัฐ ๑๘ ๗ ๒.๙๙ 

รวม ๒๖๓ ๒๓๔ ๘๘.๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 

   ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  

การ

ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๕๘ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๕๘ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๕๘ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๕๙ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๕๙ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

จ านวน

โครงการ 

๒๕๕ ๒๑๑ ๑๕๙ ๑๓๔ ๒๖๓ ๒๖๓ ๒๓๔ ๒๐๘ 

ร้อยละ - ๘๒.๗๕ ๖๒.๓๕ ๕๒.๕๕ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ

ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๕๙ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๕๙ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๕๙ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๕๙ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๕๙ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

จ านวน

โครงการ 

๒๖๓ ๒๖๓ ๒๓๔ ๒๐๘ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๔๒ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๘๘.๙๗ ๘๘.๘๙ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๑๖ 



 

     ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ

ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๖๐ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๖๐ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๖๐ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 

สามป ี

๒๕๖๑ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

๒๕๖๑ 

เทศ

บัญญัติ 

๒๕๖๑ 

ด าเนิน 

การ 

ได้จริง 

จ านวน

โครงการ 

๒๕๗ ๒๕๗ ๒๕๗ ๒๔๒ ๒๕๕ ๒๕๕ ๒๓๕ ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๔.๑๖ - ๑๐๐ ๙๒.๑๖  

๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้

บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า

แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ

จัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด 

 

 

๓๘ 

แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน

และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 



 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  ๕๙ โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๙๐.๘๖ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด า เนินการได้ ในอัตราที่ เ พ่ิมขึ้น เมื่ อ เปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑๗๕  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๓๔  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๑๙.๔๓ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของ

แผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

 

 

๓๙ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๐ ขึ้น

ไปของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 



 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   ๘๔  โครงการ 

    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๕๐  โครงการ    

    คิดเป็นร้อยละ  ๕๙.๕๒ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่ เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  

 เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อ

ประชาชนโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า

ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาล

ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมของเทศบาลต าบลลิ้นฟ้าในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ

พอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาผลการประเมิน

ความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  ๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชน

มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อยที่  ๔.๑๕  ซึ่งประเมินได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการ

ด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  ความพึงพอใจน่าจะอยู่ที่

ร้อยละ  ๘๐  

 

 

 

 

๔๐ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจ คิดเป็นร้อยละ 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. ๒๕๖๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  ๖๘.๔๒   

ระดับพอใจ .  

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  ๗๑.๙๓   

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๖๗   

ระดับพอใจ   

- พอใจสูงสุด   ร้อยละ  

- พอใจต่ าสุด ร้อยละ  ๖๕.๕๓  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

-  มาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก

การด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 

๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 

๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 

๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   

๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 

๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 

๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 

๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 

๑๓. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพ้ืนที่ 



 

 

๔๑ 

๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 

๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 

๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 

๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 

๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 

๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขต 

เทศบาลทั้งหมด 

๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  

๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 

๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพ่ิมมากข้ึน 

๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๒.๒ ผลกระทบ 

 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่

ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต

เทศบาล  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท า

ให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน

แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ   

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ 



 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

 

๔๒   

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีใน

การท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   

๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข    

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี  กล่าวคือควรจะ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   

๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   

(๒)  การบริการประชาชน 

 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 



 

 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

 

๔๔ 

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  

  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลลิ้นฟ้ามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      

    แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    



 

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็น

ประจ าทุกป ี

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 

๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 

๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

 

 

๔๕ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลลิ้นฟ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุน

ทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 

๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  

๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 

๑)  อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   

  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   



 

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการคลังใน

การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้าน

ที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 

๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   

๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกวานี้และ

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 

 
 

**************************************** 


