
ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 

 1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 
  1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งบงประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ   (พ.ศ. 2557 -2560) 
      1.1.1  การตั้งบงประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2557  
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ

ตามแผนด าเนิงาน 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ไม่

ด าเนินการ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณการ 

เบิกจ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
    สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม 

91 6 2.81 3 1.40 3 1.40 686,000 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 61 42 13.20 18 5.65 24 7.54 3,943,388.86 
 
3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 8 3 0.12 1 0.04 2 0.08 280,000 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง –  
   การบริหาร 

25 6 0.77 4 0.51 6 0.77 220,298 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 9 1 0.04 1 0.04 1 0.04 35,780.58 

 
รวมทั้งสิ้น 194 58 16.17 27 13.91 36 18.55 4,885,567.44 
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    1.1.2  การตั้งงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2558  
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ

ตามแผน
ด าเนินงาน 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ไม่

ด าเนินการ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณการ 

เบิกจ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน     
    สาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคม 

50 9 18 6 66.67 3 22.22 1,039,975 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 62 53 85.48 33 62.26 20 37.74 7,457,386.74 
 
3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 8 1 12.50 1 100 - - 28,886 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง –  
    การบริหาร 

27 11 40.74 5 45.45 6 54.55 241,413 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6 2 33.33 1 50 1 50 38,573.40 

 
รวมทั้งสิ้น 153 76 48.36 46 59.46 30 40.54 8,806,234.13 
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   1.1.3  การตั้งงบประมาณ  และการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2559 
 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ
ตามแผนพัฒนา 

 
จ านวนโครงการ

ตามแผน
ด าเนินงาน 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ไม่

ด าเนินการ 

 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

 
งบประมาณการ 

เบิกจ่ายจริง 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯ 52 2 3.84 2 3.84 0 0 859,000 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา    
   วัฒนธรรม  ประเพณี  และ  กีฬา 22 12 54.54 9 40.90 3 13.63 4,985,457.29 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 2 22.22 1 11.11 1 11.11 23,970 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

19 9 47.36 6 31.57 3 15.78 310,230.40 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม  และ
สาธารณสุข 

15 8 53.33 5 33.33 3 20 201,330 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และการ
จัดการบ้านเมืองที่ดี 

22 12 54.54 6 27.27 6 27.27 1,138,381 

รวม 139 45 32.37 
 

29 20.56 16 21.58 7,518,368.69 
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๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู ้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ ่ งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการ
ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั ้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพได้ดังนี้   

(1)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑53  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  27 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  41.31 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  และสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  ๑53  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔6  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  70.38 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  และสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  
    

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   139  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔5  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  62.55 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  และสามารถด าเนินการได้ใน
อัตราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    โครงการที่บรรจุในแผน     จ านวน   139  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน     45  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  62.๕5 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 
เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์  และสามารถด าเนินกาในอัตราที่
เท่ากับปีงบประมาณที่ผ่านมา    

   (๒)  เชิงคุณภาพ  
   เทศบาลได้ด าเนินการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชนโดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาล
ในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้  
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ  
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้งพ้ืนฐาน  สาธารรูปโภค  
สาธารณูปการและการคมนาคม  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับ  พอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ  34.65  
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ  
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พอใจ  
คิดเป็นร้อยละ  77.43 
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมของ  
เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์
และประเด็นการพัฒฯ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  พบว่า  ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  พอใจ  
คิดเป็นร้อยละ  63.17 
        ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ
มาก  ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 
 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

  ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผล
จากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
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๔.  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
๖.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
๗.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน  
๑๐. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง 
๑๑. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
๑๓. ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนที่ 
๑๔. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑๖. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
๑๗. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑๘. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑๙. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล  
๒๐. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก  

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมขึ้น มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนน AC  ในเขตเทศบาล 

ทั้งหมด 
๒. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน  
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๒ ผลกระทบ 
  ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้ตามที่
ประชาชนต้องการ  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล  ดังนี้  
  ๑. การก่อสร้างถนนเพ่ิมขึ้นในเขตเทศบาล  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด   
ท าให้เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ ท้าว ปาก  เป็นต้น 
  ๓. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ     
ท าให้ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
  ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็น
พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ    
  

๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
      ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  

13 



อุปสรรค 
๑) การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ  

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2) 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. ๒๕๕๘ 
   ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ  
ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่าย  
   อุปสรรค 

๑) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
และความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒) เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่  
เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
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    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังใน  
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                                

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ  
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด   
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค -บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ าทุกปี 

(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) เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงิน  
อุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  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 าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ  
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังใน  
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ให้สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
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๔) เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละ  
ด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น  
๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี  

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
๔) เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอประจายข่าวมากกว่ านี้และ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  
๕) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความ  

สะดวก  รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
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