สวนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
ขึ้นมา เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
และ(พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อัน มีลั กษณะเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมขององคกรปกครองสว น
ท องถิ่ น เป น แผนที่ ส อดคล องกั บ แผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นา อัน มีลัก ษณะเปน การกําหนดรายละเอีย ด
แผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป โดยเทศบาลไดใชแผนพัฒนา
สามปเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป การจายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ขอใหหนวยงานอื่นมาดําเนินงานให รวมทั้งวางแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามโครงการที่กําหนดไวในแผนพัฒนาสามป
ทั้งนี้ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณดังกลาว ตาม
แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการ
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพทันสมัย
โปรงใส ประชาชนเขามามีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

ป ๒๕๕๗
โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

7

7

29

22
8

8
26
8
4
16

21
8
4
13

56

48

154

131
85.06

ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการ
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตรการสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพทันสมัย
โปรงใส ประชาชนเขามามีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติการ
ทองเที่ยวและสิ่งแวดลอม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรสงเสริมการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
๔. ยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชีวิต

ป ๒๕๕๘
โครงการ
(เปาหมาย)

ผลการ
ดําเนินงาน

9

6

17

12
6

9
27
9
4
14

15
8
4
14

47

42

136

107
78.67
ป ๒๕๕9

โครงการ
(เปาหมาย)
11
38
9
47

ผลการ
ดําเนินงาน
5
13
9
20

๕. ยุทธศาสตรการสงเสริม นันทนาการและกิจกรรมเด็กเยาวชน

10

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการคมนาคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารใหมีประสิทธิภาพทันสมัย
โปรงใส ประชาชนเขามามีสวนรวมภายใตหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น
คิดเปนรอยละของยุทธศาสตรการพัฒนา

10
17

6
5
10

68

29

210

97
46.19

การ
ดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

การ
ดําเนินงาน
จํานวน
โครงการ
รอยละ

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)
แผนพัฒนา แผนการ
เทศ ดําเนิน แผนพัฒนา แผนการ
เทศ ดําเนิน
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ การ
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ การ
๒๕๕๗
๒๕๕๗
๒๕๕๗ ไดจริง
๒๕๕๘
๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ไดจริง
179
154
154
131
๒๖๓
179
179
107
-

86.03

86.03 73.18

-

68.06

68.06 40.68

ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙)
แผนพัฒนา แผนการ
เทศ ดําเนิน แผนพัฒนา แผนการ
เทศ ดําเนิน
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ การ
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ การ
๒๕๕๘
๒๕๕๘ ๒๕๕๘ ไดจริง
๒๕๕๙
๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ไดจริง
179
136
136
107
210
210
210
97
-

75.97

75.97 59.77

-

๑๐๐

๑๐๐

สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เทศบาลไดดําเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาดังนี้
ผลการดําเนินงาน
(ตารางเปรียบเทียบ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐)
การ
แผนพัฒนา แผนการ
เทศ ดําเนิน แผนพัฒนา แผนการ
เทศ
ดําเนินงาน
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ การ
สามป
ดําเนินงาน บัญญัติ
๒๕๕๙
๒๕๕๙ ๒๕๕๙ ไดจริง
๒๕๖๐
๒๕๖๐ ๒๕๖๐
210
210
210
97
233
13๕
13๕
จํานวน
โครงการ
รอยละ

-

๑๐๐

๑๐๐

46.19

-

๑๐๐

100

๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่ เทศบาลได ดํา เนิ นการจัดทําแผนพั ฒ นาขึ้น มาเพื่ อใชเ ปน เครื่องมื อในการพัฒ นา
เทศบาลใหบรรลุเปาหมายที่วางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน
ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต อ งดํ า เนิ น การกํ า หนดแนวทาง วิ ธี การในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการ

46.19

ดําเนิน
การ
ไดจริง
ยังไมได
ดําเนิน
การ

พัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบใน
ที่เ ปด เผยภายในสิบ ห าวั นนั บ แต วัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคม
ของทุกป
ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนําไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไดดังนี้
(๑) เชิงปริมาณ
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน ๑๗9 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน ๑31 โครงการ
คิดเปนรอยละ 73.18
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ขึ้น
ไปของแผนและสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 179 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 107 โครงการ
คิดเปนรอยละ 59.77
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
เทศบาลสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงครอยละ ๕๐ ขึ้น
ไปของแผนแตไมสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผน จํานวน 210 โครงการ
สามารถดําเนินการได จํานวน 97 โครงการ
คิดเปนรอยละ 46.19
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖1)
เทศบาลไมสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอย
ละ ๙๐ ขึ้นไปของแผนและไมสามารถดําเนินการไดในอัตราที่เพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖1)
โครงการที่บรรจุในแผน
จํานวน 210 โครงการ
คาดวาจะสามารถดําเนินการได จํานวน 210 โครงการ
คิดเปนรอยละ 100

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)
เทศบาลจะดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคมากกวารอยละ ๙๕
ขึ้ น ไปของแผนและสามารถดํ า เนิ น การได ใ นอั ต ราที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับปงบประมาณที่ผานมา
(๒) เชิงคุณภาพ
เทศบาลไดดําเนินการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด
ตอประชาชนโดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความ
พึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของเทศบาลใน
ภาพรวม ซึ่งเทศบาลไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปไดดังนี้
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต อ ผลการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตําบลศรีสุนทรในภาพรวม
ตามยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ พบวาประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเปนรอยละ
๖๔.๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู
ในระดับพอใจถึง รอยละ ๖๐.๓๗ ความพอใจของประชาชนมากกวา
ปที่ผานมาเล็กนอยที่ ๔.๑๕ ซึ่งประเมินไดวาควรจะมีบริหารจัดการ
ดําเนิน งานใหประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกวานี้ ความพึงพอใจ
นาจะอยูที่รอยละ ๘๐
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใน ระดับพอใจ คิดเปนรอยละ 49
ระดับพอใจ
- พอใจ
รอยละ 49
- พอใจมาก
รอยละ 41.12
- พอใจมากที่สุด รอยละ 6.2
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประชาชนมี ค วามพึง พอใจอยู ใ น ระดั บพอใจ คิด เปน ร อยละ
58.67
ระดับพอใจ
- พอใจ
รอยละ 58.67
- พอใจมาก
รอยละ 35.33
- ไมพอใจ
รอยละ ๖
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คาดวาจะสามารถทําใหประชาชนเกิด
ความพึงพอใจมาก รอยละ ๗๐ ขึ้นไป
๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ไดรับหรือผลที่สําคัญ
ตามที่เทศบาลไดดําเนินงานตางๆ ตั้งแตมีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพื่อแกไข
ปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อใหความเปนอยูของประชาชน
ดีขึ้น ซึ่งผลจากการดําเนินงานของเทศบาลนั้น ผลที่ไดรับมีดังนี้

๑. ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒. ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓. ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔. ไมมีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่
5. เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน
6. ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
7. ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องที่อยูอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง
8. ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย
9. ปญหาไขเลือดออกลดลง
๑0. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกตอง
๑1. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการสาธารณสุข
๑2. ประชาชนไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันภัย
๑3. ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ของเทศบาล
14. ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของเทศบาลดวยความสะดวก
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลที่คาดวาจะไดรับเพิ่มขึ้น มีดังนี้
14.๑ ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสําหรับในการสัญจรไปมา
14.2 ประชาชนไดรับการฝกอบรมอาชีพเพื่อนําไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได
ใหกับครัวเรือน
14.3 ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ําเพิ่มมากขึ้น
14.4 การกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานของเทศบาลปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถดําเนินการ
ไดตามที่ประชาชนตองการเฉลี่ย ๓ ป รอยละ ๗๓.๓๓ ซึ่งการดําเนินงานนั้นก็สามารถสงผลผลกระทบตอ
พื้นที่ในเขตเทศบาล ดังนี้
๑. การกอสรางถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาล ทําใหการระบายน้ําไดชาเกิดน้ําทวมขังในบาง
จุด ทําใหเทศบาลตองเรงกอสรางคูระบายน้ําเพิ่มขึ้นเพื่อแกไขปญหาดังกลาว
๒. การพัฒนาเจริญขึ้นทําใหการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปดวย สงผลใหเกิดเปน
ชุมชนแออัด กอใหเกิดโรคระบาด
๓. เมื่ อ ประชาชนเพิ่ มมากขึ้น แต ห นว ยบริการดา นสาธารณสุขมีไม เพีย งพอตอความ
ตองการ ทําใหไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ
๔. การกอสรางคูระบายน้ําในชุมชนสามารถระบายน้ําได แตผลกระทบคือปลายทางที่
เปนพื้นที่การเกษตรไดรับความเสียหาย เพาะปลูกไมได เปนแหลงสะสมเชื้อโรคตางๆ
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๖๐
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ปญหา
๑) เจาหนาที่ยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาที่ควร
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก

ดําเนินการได

๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะสามารถ

อุปสรรค
๑) การขาดความรู เ รื่ องของระเบีย บ กฎหมาย อี ก ทั้ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ องใช
เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
๒) เทศบาลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ
ประชาชน
๓) เทศบาลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาที่
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การดําเนินงานของเทศบาลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาสามป กลาวคือ
ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปมาพิจารณาดําเนินการ
๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ ในแผนพัฒนาสามป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
มากที่สุด
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจั ดให มีส ถานที่ในการใหบ ริการประชาชนอยางพอเพีย ง เชน มีจุด
บริการและเกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ปญหา
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา คือ ไมมีในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒) เทศบาลไมสามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตรการพัฒนา
๓) เทศบาลไมสามารถดําเนินการไดครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย
อุปสรรค
๑) เทศบาลตํ าบลศรีสุนทรมีงบประมาณไมเพีย งพอตอการดําเนิน งานแกไข
ปญหาและความตองการของประชาชนในชุมชนไดทั้งหมด
๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการดําเนินการตามภารกิจแตละดานบางรายการ
ยังไมเพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทําใหตองโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจายรายการใหม

 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป
๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต
ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับความเดือดรอน
มากที่สุด เชน การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา การขาดแคลนน้ําในการอุปโภค-บริโภค และปญหาวาต
ภัยที่เกิดขึ้นเปนประจําทุกป
(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรจั ดให มีส ถานที่ในการใหบ ริการประชาชนอยางพอเพีย ง เชน มีจุด
บริการและเกาอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาที่คอยใหคําแนะนําที่ดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล
๓) เจาหนาที่เทศบาลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางเทศบาลกับประชาชน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณที่ดีใหเกิดขึ้นกับเทศบาล
 ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปญหา
๑) เทศบาลตําบลศรีสุนทรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลนอยกวาปที่ผานมา ซึ่งไมไดรับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไวในงบประมาณ
รายจายประจําป ทําใหไมสามารถดําเนินการโครงการไดทั้งหมด
๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานยังมีไมเพียงพอตอการ
ดําเนินการ
๓) ชุมชนในเขตเทศบาลมีปญหาที่จะตองแกไขอยูเปนจํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
อุปสรรค

๑) อํานาจหนาที่มีขอจํากัดทําใหไมสามารถดําเนินการได
 แนวทางการแกไข
(๑) การดําเนินงานของเทศบาล
๑) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปน
กรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามปและใหมีความสอดคลองกัน
๒) การจัดทําแผนพัฒนาสามปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการ
คลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต
ละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

ชองทาง

(๒) การบริการประชาชน
๑) ควรปรับปรุงระบบทอระบายน้ํา แกไขปญหาขยะไมใหสงกลิ่นเหม็น
2) เทศบาลควรจัดประชาสัมพัน ธขาวสารตางๆ ใหมากขึ้น และหลากหลาย

3) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการของเทศบาล

