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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบ้านธิ
ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
๑.๑.๑ การตั้งงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
ทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกรายละเอียดตาม
แผนงานในแต่ละปีได้ ดังนี้
ยอดรวม
แผนงาน
๑) ด้านการบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
๒) ด้านการบริการสังคม และชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานเคหะ และชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๓) ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
แผนงานการเกษตร
๔) ด้านการดาเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น

๒๕๕๗
(บาท)

๒๕๕๘
(บาท)

๒๕๕๙
(บาท)

๒๕๖๐
(บาท)

๑๕,๙๙๓,๒๒๐ ๑๖,๘๒๓,๔๑๐ ๑๗,๘๔๖,๐๔๒ ๑๖,๕๙๔,๒๐๐
๑,๖๐๗,๘๔๐ ๑,๖๙๕,๕๖๐ ๑,๙๓๑,๕๘๐ ๑,๖๘๙,๒๐๐
๕,๐๖๑,๑๒๐
๒,๗๒๖,๙๘๐
๑,๓๙๗,๓๙๐
๓,๑๐๓,๕๘๐
๒๖๖,๐๐๐
๑,๔๗๐,๐๐๐

๖,๒๐๓,๖๖๐ ๑๐,๘๓๑,๓๗๕ ๑๕,๕๐๑,๙๐๐
๒,๓๗๒,๗๔๐ ๒,๒๙๑,๗๐๔ ๒,๕๔๐,๕๐๐
๑,๕๑๔,๔๒๐ ๑,๘๔๐,๒๔๐ ๑,๗๘๘,๙๐๐
๘,๑๐๑,๑๒๐ ๘,๐๓๖,๔๙๖ ๗,๑๒๔,๒๐๐
๒๐๖,๐๐๐
๒๒๖,๐๐๐
๒๖๑,๐๐๐
๒,๔๔๐,๐๐๐ ๒,๓๒๕,๐๐๐ ๒,๒๖๕,๐๐๐

๖,๗๓๘,๐๐๐
๖๘๙,๓๖๐

๖,๕๑๐,๐๐๐
๙๘๖,๕๖๐

๖,๐๕๔,๔๐๐
๙๒๕,๕๔๔

๖,๙๔๖,๕๑๐

๗,๑๔๖,๕๓๐

๖,๖๙๑,๖๑๙ ๒๕,๒๕๖,๖๐๐

๗,๐๓๑,๕๐๐
๙๔๗,๐๐๐

๔๘,๐๐๐,๐๐๐ ๕๔,๐๐๐,๐๐๐ ๕๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘๑,๐๐๐,๐๐๐

ก. ตารางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๖๐ ของเทศบาลตาบลบ้านธิ จ่ายจากรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง
จ่ายจากหมวดภาษีจัดสรร และจ่ายจากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โดยแยกรายละเอียดตามงบประมาณตาม
รายปีได้ ดังนี้
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งบกลาง
งบบุคลากร
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน

๒๕๕๗
(บาท)
๔,๗๒๔,๒๓๓.๔๙
๑๔,๗๙๑,๒๒๓.๐๐
๑๓,๔๓๐,๐๕๔.๓๖
๔,๙๒๔,๘๘๕.๘๐
๒,๑๘๖,๔๙๐.๐๐
๕,๐๕๒,๙๗๑.๐๙

รายจ่ายจริง
๒๕๕๘
(บาท)
๕,๙๑๗,๑๖๗.๘๒
๑๕,๖๓๐,๘๒๕.๐๐
๑๖,๙๗๐,๒๗๘.๘๓
๖,๐๕๒,๓๑๗.๔๙
๑๗,๐๐๐.๐๐
๔,๑๖๖,๒๙๓.๑๙

๒๕๕๙
(บาท)
๖,๐๗๗,๓๒๗.๒๔
๑๗,๐๙๗,๖๘๐.๐๐
๑๘,๐๐๐,๙๙๐.๑๕
๘,๐๑๖,๘๑๑.๕๗
๑๗,๐๐๐.๐๐
๓,๓๙๔,๓๕๘.๗๔

๒๕๖๐
(บาท)
-

รวมจ่ายจากงบประมาณ

๔๕,๑๐๙,๘๕๗.๗๔

๔๘,๗๕๓,๘๘๒.๓๓

๕๒,๕๘๖,๑๖๗,๗๐

-

รายจ่าย

ข. ตารางการเบิกจ่ายงบประมาณจริง ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และคุณภาพ
๑.๒.๑ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ก. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
ผลจากการดาเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ .ศ. ๒๕๕๗ พบว่า มีการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปปฏิบัติจานวน ๑๑๕ โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๖๔.๖๑ ของปี ๒๕๕๗ จากจานวน ๑๗๘ โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๑ ของ ๓ ปี จาก
จานวน ๔๘๑ โครงการ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ (เฉพาะ
งบดาเนินการ และงบลงทุน) ทั้งสิ้น 21,524,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27 ของปี ๒๕๕๗ จากจานวน
117,816,300 บาท และคิดเป็นร้อยละ 8.50 ของ ๓ ปี จากจานวน 253,297,331 บาท
จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวน ร้อยละ
งบประมาณ ร้อยละ
โครงการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
44
38.26 8,188,000 38.04
๒. ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว
5
4.35
430,000
2.๐๐
๓. ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต
12
10.43
340,000
1.58
๔. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8
6.96
1,170,000 5.44
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การบริการ
9
7.83
1,615,000 7.50
สาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพประชาชน
๖. ด้านการศึกษา และกีฬา
17
17.78 3,008,600 13.98
๗. ด้านการเมืองการบริหาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ
13
11.30 1,083,000 5.03
7
6.09
5,690,000 26.43
8. ด้านสวัสดิการสังคม
รวม
115
21,524,600
ค. ตารางแสดงจานวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

52

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบ้านธิ
ข. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ๘ ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการท่องเที่ยว
ด้านสังคม และคุณภาพชีวิต ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพประชาชน ด้านการศึกษา และการกีฬา ด้านการเมือง
การบริหาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ และด้านสวัสดิการสังคม การนายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๑ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ก. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ
ผลจากการดาเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่า มีการนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปปฏิบัติจานวน 104 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 66.24 ของปี ๒๕๕8 จากจานวน 157 โครงการ และคิดเป็นร้อยละ ๑26.82 ของ ๓ ปี
จากจานวน 384 โครงการ มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ
(เฉพาะงบดาเนินการ และงบลงทุน) ทั้งสิ้น ๒๔,๐๕๐,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๕ ของปี ๒๕๕๖ จาก
จานวน ๕๙๗,๕๙๒,๖๐๐ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓ ของ ๓ ปี จากจานวน ๑,๕๗๓,๔๔๘,๔๐๐ บาท
จานวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8
ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จานวน
ร้อยละ
งบประมาณ
ร้อยละ
โครงการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค
33
21.10 8,670,000
20.65
๒. ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
9
5.73
860,000
2.05
๓. ด้านสังคม/ศาสนา/ขนมธรรมเนียมประเพณี
12
7.64
370,000
0.88
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9
5.73
1,350,000
3.22
๕. ด้านการศึกษา และกีฬา
10
6.37
1,760,000
4.19
๖. ด้านระบบสาธารณสุข
18
11.46 5,028,000
11.98
๗. ด้านการเมืองการบริหาร
10
6.37
958,000
2.35
8. ด้านสวัสดิการสังคม
3
1.91
200,000
0.48
รวม
104
66.24 19,196,000 45.73
ข. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 8 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ด้าน
สังคม / ศาสนา / ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้าน
การศึกษา และการกีฬา ด้านสาธารณสุข และด้านการเมืองการบริหาร และด้านสวัสดิการสังคม การนา

53

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบ้านธิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้าน
ต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
๑.๒.๑ การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ก. สรุปการติดตาม และประเมินผลเชิงปริมาณ
ผลจากการดาเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่า มีการนาโครงการ
ตามแผนพัฒนา ๓ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ เฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของเทศบาลตาบลบ้านธิ ไปปฏิบัติ จริง
จานวน ๙๗ โครงการ จากจานวน 1๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓ และจากจานวนโครงการตาม
แผนพัฒนาทั้งสามปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ จานวนทั้งหมด ๓๑๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ มีการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณสาหรับการดาเนินโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ (เฉพาะงบดาเนินการ และงบลงทุน) ทั้งสิ้น เป็น
เงิน 1๗,1๘6,๙๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ ของปี ๒๕๕๙ จากงบประมาณตั้งไว้ตามแผนฯ จานวน
๓๖,๙๕๑,๒๐๐ บาท และคิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของงบประมาณทั้ง ๓ ปี จากงบประมาณตั้งไว้ตามแผนฯ
จานวน ๙๓,๒๗๖,๒๐๐ บาท
สรุปผลการประเมินเชิงปริมาณ ดังนี้
๑) ด้านจานวนโครงการที่สามารถดาเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ ๘๓ อยู่ในเกณฑ์ ดี
๒) ด้านงบประมาณที่สามารถเบิกจ่ายได้จริง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๐ อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง
ข. สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้พิจารณาโครงการ /
กิจกรรมตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลตาบลบ้านธิ และโครงการกิจกรรมตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อดาเนินการติดตามผลการดาเนินงานเชิงคุณภาพ
แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๘ ด้าน ดังนี้
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านธิ ทั้ง ๘ ด้าน
สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดย
สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรม
อันดีงามของประชาชน ตลอดถึงการไขปัญหาของชาติโดยรวม ตามแนวนโยบายของรัฐ และความคุ้มค่า
คุ้มประโยชน์สาธารณะ เป็นเบื้องต้น
๕) โครงการกิจกรรม ควรมุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มหรือชุมชน โดยมีลักษณะ
ของการแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญจากการดาเนินงาน
การนายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลบ้านธิ ทั้ง ๘ ด้าน
สู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานของเทศบาลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดย
สามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

54
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๒.๑.๑ การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติทาได้ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัญหา
และความต้องการของประชาชน มีจานวนมาก จึงมีการพิจารณาโครงการที่มีความสาคัญและยังไม่ได้
ดาเนินการนากลับมาทบทวน เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล และให้เป็นความต้องการของประชาชนโดย
ผ่านกระบวนการประชาคมอย่างแท้จริง
๒.๑.๒ โครงการส่วนใหญ่ (ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา) ที่ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจาก
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามอัตราส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ
(งบประมาณไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามแผนพัฒนาได้ทุกโครงการ)
๒.๑.๓ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ส่วนราชการ และ ชุมชน ได้ร่วมมือ
กันผลักดันให้มีการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาเทศบาลในทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการอื่นๆ นอกเหนือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๑.๔ โครงการและกิจกรรมต่างๆ มาจากปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน (แผนชุมชน) จากการประชุมประชาคม จากแผนอาเภอ แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
แผนพัฒนาชาติ เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลฯ หากไม่มีในแผนพัฒนาเทศบาล
เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาเพิ่มเติมในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนโดยผ่านคณะกรรมการ ตามระเบียบของ
การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และนามาประกอบการจัดสรรงบประมาณ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของกระทรวง กรม อย่างเคร่งครัด
๒.๑.๕ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คานึงถึงงบประมาณ รายได้จริง ที่ได้รับ
การจัดสรร และรายได้จากการจัดเก็บของเทศบาล เพื่อที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณให้ได้ครบทุก
โครงการ หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจานวนโครงการในแต่ละปีที่ต้องใช้งบประมาณไปดาเนินการใน
ภารกิจหลักในการบริการสาธารณะ ซึ่งมีภาระด้านการบริหารทั่วไป ด้านการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีงามของประชาชน ตลอดถึงการไข
ปัญหาของชาติโดยรวม ตามแนวนโยบายของรัฐ โดยมุ่งเน้นถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับกลุ่มหรือ
ชุมชน เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม นาไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเบื้องต้น
๒.๑.๖ การดาเนินงานตามโครงการด้านแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา
ยังมีโครงการที่ดาเนินการไม่แล้วเสร็จให้ทันในปีงบประมาณนั้น โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค แต่สามารถดาเนินการได้ครบทุกโครงการที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี สาเหตุมาจากต้องรองบประมาณที่รัฐบาลต้องอุดหนุนให้ ซึ่งในบางปีรัฐบาลจัดสรรเงินมาให้
ปลายปีงบประมาณ
๒.๑.๗ ด้านผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ การดาเนินงานในแต่โครงการมีการกาหนด
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบ มีคณะกรรมการดาเนินงาน ที่ชัดเจน มีการกาหนดตัวชี้วัด
เพื่อให้สามารถวัดถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการได้ชัดเจน
๒.๑.๘ ด้านคุณภาพของการบริการ การดาเนินงานมีการแต่งตั้ง คณะทางาน ที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการดาเนินโครงการ / กิจกรรม ให้สามารถ
ตรวจสอบ และการดาเนินงานในหลายโครงการพบว่าเทศบาลตาบลบ้านธิ ได้พัฒนาระบบการให้บริการ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว เช่น การจัดเก็บภาษี โดยการใช้ระบบแผนที่เข้ามาช่วย

55

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เทศบาลตาบลบ้านธิ
ในการจัดเก็บ การบริหารจัดการกิจการประปา งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ที่ได้ย้ายสถานที่
ทางานอยู่ใจกลางชุมชน เพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ยิ่งขึ้น
๒.๑.๘ ด้านความคุ้มค่าของภารกิจ การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน มี
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส มีการจัดตั้งคณะกรรมการครบทุกขั้นตอน มีการเสนอยื่นซองการ
ประกวดราคาที่มีความโปร่งใส ไม่มีข้อร้องเรียน บางโครงการสามารถประหยัดงบประมาณได้เป็นจานวน
มาก มีการพิจารณาโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่จากปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นข้อพิจารณา
เบื้องต้น มีการจัดทาทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้สามารถบารุงดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
๒.๑.๙ ด้านความพึงพอใจของประชาชน การดาเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับที่ต่างกัน (จากแบบสอบสอบถามโครงการ) ในการตรวจติดตามไม่
สามารถติดตามได้ทุกโครงการ / กิจกรรม จึงได้สุ่มตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจในการติดตาม ในภาพรวม
ความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.๒ ผลกระทบจาการดาเนินงาน
๒.๒.๑ ผลกระทบด้านการเมือง ในช่วงของการเลือกตั้งจะเป็นช่วงที่มีภาวะของ
ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้สมัคร หรือตัวผู้สมัคร โดยจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่หนึ่ง คือกลุ่ม
เครือญาติของผู้สมัครเอง และกลุ่มที่สอง คือกลุ่มหัวคะแนนที่เป็นกลุ่มฐานเสียง ซึ่งกลุ่มนี้จะมีกลุ่มการเมือง
ระดับชาติเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลัง โดยไม่เปิดเผยชัดเจน ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนใน
ชุมชนระหว่างผู้สมัครกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเครือญาติหากไม่ได้รับการสนับสนุนก็ตัดญาติ หรือไม่คบ
หาสมาคมไปเลยก็มี ร่วมถึงการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายของกลุ่มผู้สนับสนุนทางการเมืองท้องถิ่น ที่เรียนแบบมาจา
การเมืองระดับชาติ การมุ่งเอาชนะทางการเมืองท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของผู้สมัคร และกลุ่ม
ผู้ให้การสนับสนุน ทาให้ทุนทางสังคม และวัฒนธรรมชุมชนลดลง แต่จะสร้างความสัมพันธ์เกื้อกูลระหว่าง
ผู้สมัครตาแหน่งผู้บริการกับสมาชิกสภาฯ เพราะหากเป็นกลุ่มเดียวกันก็จะง่ายเมื่อเข้ามาบริหารจัดการ
๒.๒.๒ ผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน
จะมีความเข้มแข้งมากในกระบวนการของการเลือกตั้ง แต่หลังจากนั้นความเข้มแข็งจะลดลงตามระยะเวลา
ร่วมถึงความขัดแย้งในด้านความสัมพันธ์ ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมในการแสดงออกด้านความคิดเห็นต่อการ
บริหารท้องถิ่น ยังคงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของ ผู้นา เช่น กานัน ผู้ใหญ่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภา กลุ่ม อสม. หรือกลุ่มผู้นาอื่นๆ คอยตัดสินใจแทน และเมื่อมีการประชุมในระดับตาบล
จะมีเฉพาะกลุ่มผู้นาที่เข้าร่วมประชุม มากกว่าประชาชนโดยทั่วไป กล่าวสรุปคือประชาชนโดยทั่วไปยังไม่มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากนัก เมื่อประชาชนต้องการสื่อสิ่งใดมักจะผ่านทางผู้นา ประชาชน
เป็นเพียงผู้รับข้อมูลข่าวสารไม่ถึงขั้นร่วมดาเนินการกับท้องถิ่น
๒.๒.๓ ผลกระทบด้านการจัดบริการสาธารณะ แยกได้ ดังนี้
ก. ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ซึ่งไปสอดคล้องกับ
ภารกิจอานาจหน้าที่ของหลายหน่วยงาน เช่น ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรืองานปกครองอาเภอ ซึ่งในการ
ดาเนินงานประชาชนยังคงมองว่าเทศบาลมีอานาจหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยตรง กรณีเกิดเหตุมักจะโทษเทศบาลที่ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เช่น กรณีการเกิดเพลิงไหม้ หรือคดีอาชญากรรมต่างๆ ซึ่งใน
ความเป็นจริงภารกิจด้านนี้ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย แม้แต่ประชาชนต้องมีส่วนร่วมเป็นหู เป็นตา เพื่อร่วมกัน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพ
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ข. ด้านการเงินการคลังของเทศบาล ผลกระทบด้านการคลังคือการ
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเต็มตามจานวนที่รัฐบาลกาหนด ทาให้เกิดปัญหาในการบริหาร
งบประมาณที่มีอยู่จากัด ในการให้บริการสาธารณะ ทั้งในด้านการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน และการ
พัฒนาด้านคุณภาพ ซึ่งในบางปีงบประมาณรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้น้อยกว่าที่เทศบาลตั้งประมาณ
การรายรับไว้
ค. ด้านภารกิจถ่ายโอน รัฐบาล หรือส่วนราชการอื่น ถ่ายโอนภารกิจให้
เทศบาลดาเนินการ แต่ไม่ได้โอนงบประมาณมาให้ ทาให้เกิดปัญหาในการบริการจัดการ เช่น การถ่ายโอน
ถนนของกรมทางหลวง ทางหลวงชนบท ในแต่ละปีต้องมีการบารุงดูแลรักษา ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการ
ดาเนินงานค่อนข้างสูง และด้วยงบประมาณที่จากัดของเทศบาล จึงไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้ถนนมี
สภาพชารุด เป็นหลุมบ่อ ประชาชนได้รับความเดือนร้อนในการใช้รถใช้ถนน
๒.๒.๓ ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของชุมชน เทศบาลตาบลมีการแบ่งเขต
เลือกตั้งออกเป็น ๒ เขตเลือกตั้ง และมีสมาชิกสภาฯ ได้เขตเลือกตั้ง ๖ คน รวมเป็น ๑๒ คน ในตาบลบ้านธิ
มีจานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการของเทศบาล จานวน ๒๐ หมู่บ้าน ทาให้บางหมู่บ้านไม่มีสมาชิกสภาฯ
หรือคณะผู้บริการ เลขาฯ ที่ปรึกษา ทาให้ประชาชนคิดว่าหมู่บ้านตนอยู่ห่างไกลต่อการปกครอง ไม่มีอานาจ
ต่อรองในการจัดสรรงบประมาณ หรือการพิจารณาโครงการ ประกอบกับบางหมู่บ้านสนับสนุนผู้สมัครที่
สอบตก เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อท้องถิ่น และผลการดาเนินงาน
๓.สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไขปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๗– ๒๕๖๐
การนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ในเกณฑ์ที่ดี ถ้าคิดตามโครงการเฉพาะปีเดียว แต่
ถ้าคิดรวมทั้ง ๓ ปี ถือว่าต้องปรับปรุงแก้ไข สาเหตุเนื่องจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ได้แก่
๓.๑ เรื่องที่ ๑ คือ งบประมาณ เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอที่นาไป
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไว้ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจานวนมาก จึงพิจารณาจัดสรร
งบประมาณให้กับโครงการที่มีความสาคัญและมีความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนก่อน จึงทาให้นาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจานวนโครงการตามแผน พัฒนา
ทั้ง ๓ ปี
๓.๑.๒ เรื่องที่ ๒ คือ โครงการและกิจกรรมด้านแผนงานอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดาเนินการล้าช้า ไม่เสร็จสิ้นทันปีงบประมาณ สาเหตุจากการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐบาล และการดาเนินงานในการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน
รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทันตามห่วงระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ
๓.๑.๓ เรื่องที่ ๓ ความไม่ชัดเจนในแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามภารกิจ
อานาจหน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ เพราะต้องอยู่ในความควบคุมกากับดูแลของรัฐบาล รัฐบาลต้องมี
เสถียรภาพ มีระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
๓.๑.๔ เรื่องที่ ๔ บทบาทของผู้บริหาร – สมาชิกสภาท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัจจัย
ภายในที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร – สมาชิกสภาฯ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาท อานาจหน้าที่ของตน และในระเบียบข้อก ฎหมายที่ต้องถือปฏิบัติ แต่ที่ผ่านมาคณะ
ผู้บริหาร – สมาชิกสภาไม่สนใจที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง และยิ่งในกรณีที่มีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงคณะ
ผู้บริหาร – สมาชิกสภา ที่เข้ามารับตาแหน่งใหม่ ควรมีการบังคับให้เข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรระยะ
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สั้น เพื่อให้คณะผู้บริหาร – สมาชิกสภา ที่เข้ามารับตาแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามระเบียบ
กฎหมายกาหนด
๓.๑.๕ เรื่องที่ ๕ ศักยภาพของบุคลากร พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้างประจา พนักงาน
จ้างภารกิจ ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายที่ตนเองต้องพึ่งปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการทางาน ซึ่งในความเป็นจริงระเบียบข้อกฎหมาย รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ได้มีการ
ออกระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่ต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยอยู่เสมอๆ เจ้าหน้าที่ของรัฐควรต้อง
ทาการศึกษาให้เข้าใจให้ชัดเจน เพื่อให้การทางานไม่มีข้อผิดพลาด ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง และ
องค์กร หรือรัฐบาล ฉะนั้นต้องจัดให้มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนผ่านกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่
๓.๑.๖ เรื่องที่ ๖
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ
เนื่องจากเทศบาลตาบลบ้านธิ ยังไม่มี ระบบเสียงตามสาย มีแต่สถานีวิทยุกระจายข่าว ถ้าประชาชนไม่
เปิดรับฟังก็ไม่สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารได้ต้องขอความร่วมมือหมู่บ้านในการประชาสัมพันธ์ข่าวให้ แต่
บางหมู่บ้านระบบเสียงตามสาย ไม่ครอบคลุม หรือมีการชารุด ไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม เทศบาลต้อง
ดาเนินการจัดให้มีระบบเสียงตามสาย เพื่อการกระจายข่าวให้ได้ครอบคลุมทั่วพื้น
๓.๑.๗ เรื่องที่ ๗
ด้านการวางแผนโครงสร้างองค์การ เทศบาลตาบลบ้านธิมีการ
จัดอัตรากาลังไม่ตรงตามโครงสร้างของเทศบาล ก่อให้เกิดกระทบต่อการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ส่งผลให้การประเมินการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีไม่ผ่านเกณฑ์ ควรมีการแก้ไขปรับปรุง จากอานาจ
หน้าที่ของเทศบาลตาบล
๓.๑.๘ เรื่องที่ ๘ ด้านการประสานแผนโครงการที่เกินศักยภาพ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบของเทศบาลตาบลบ้านธิ มีพื้นที่ค่อนข้างกว้าง มีพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการอื่น เช่น กรมป่า
ไม้ กรมเจ้าท่า กรมธนารักษ์ กรมทางหลวง ทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฯลฯ การ
ดาเนินงานตามโครงการต่างไม่สามารถดาเนินการได้โดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ต้องได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่ ทั้งที่โครงการเหล่านั้นต้องรีบดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในเขต
พื้นที่ บางโครงการก็ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะเจ้าของพื้นที่ไม่อนุญาต ทั้งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่
เคยเข้ามาดาเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเลย

