
ส่วนที่ 2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2557 – 2560) 
1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณใน             
     ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  - 2560 
 

 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕7 – ๒๕๖0)  

อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้  รวมทั้ง
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 

ทั้งนี้ เทศบาลต าบลนาคู ได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว   
ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้   

     
1.1.1  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. 2557 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2557 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 24 19.83 
๒. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต 63 33 27.27 
๓. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 5 4.13 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 21 16 13.22 

รวม 121 78 64.46 
 

1.1.2  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. 2558 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2558 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 15 11.27 
๒. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต 63 37 27.81 
๓. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9 3 2.25 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 28 24 18.04 

รวม 133 79 59.39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1.3  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. 2559 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2559 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 15 13.39 
๒. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต 61 30 26.78 
๓. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8 7 6.25 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 25 15 13.39 

รวม 112 67 59.82 
 

1.1.4  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู พ.ศ. 2560 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2560 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามป ี

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตรด์้านโครงสร้างพื้นฐาน 42 - - 
๒. ยุทธศาสตรด์้านคุณภาพชีวิต 52 - - 
๓. ยุทธศาสตรด์้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5 - - 
๔. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารจัดการ 27 - - 

รวม 126 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 การตั้งงบประมาณ 
  

ปีงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 
ประมาณการงบประมาณ 35,878,000.00 37,000,000.00 38,000,000.00 45,000,000.00 

งบประมาณรายรับจริงทั้งสิ้น 36,693,439.50 38,722,899.08 37,322,437.90 - 
งบประมาณรายจ่ายจริงทั้งสิ้น 29,692,023.60 28,977,705.58 32,613,507.49 - 

  
 1.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นในปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่ งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ



แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  121  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  78 โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  64.46 

 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)   
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน  133  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   79  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  59.39 
   

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   112  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   67  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  59.82 
  

➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   126 โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   -       โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  - (ยังไม่ได้ด าเนินการ) 

  
 (2)  เชิงคุณภาพ 

 เทศบาลต าบลนาคู มีการติดตามและประเมินผลการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ดังต่อไปนี้ 
 (2.1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทศบาลต าบลนาคูได้ด าเนินการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงการ
คมนาคมขนส่ง การพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน แก้ปัญหาความจ าเป็นเดือดร้อนของ
ประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง รักษาขุดลอกรางระบายน้ าให้
น้ าไหลได้สะดวก อีกท้ังยังส่งเสริมการพัฒนาระบบน้ าประปาให้มีความสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 43  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 8,685,000
บาท น าไปด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  15  โครงการ
งบประมาณตั้งไว้รวม 5,194,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38  ของจ านวนโครงการในเทศบัญญัติฯ คิด
เป็นร้อยละ 57.55  ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 (2.2)  ด้านคุณภาพชีวิต 
 ส าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นเทศบาลต าบลนาคูได้ด าเนินการการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น ได้แก่ โครงการตามประเพณีเข้าพรรษา สงกรานต์ ลอย
กระทง บุญบั้งไฟ ตลอดจนการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น การสังคมสงเคราะห์อย่าง
ทั่วถึง  เช่น โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ยากจนและผู้ไร้ที่พ่ึง  โครงการอบรมสัมมนาและพัฒนา
สตรี การปอ้งกันยาเสพติดในชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การส่งเสริมสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน เช่น โครงการอบรมแกนน าสุขภาพในชุมชน  โครงการเฝ้าระวัง
โรคติดต่อประจ าถิ่นและโรคติดต่ออุบัติใหม่  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 61  โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้รวม 6,678,360  บาท น าไปด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2559 จ านวน  30  โครงการงบประมาณตั้งไว้รวม 3,045,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 44.77  ของจ านวน
โครงการในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 33.73  ของจ านวนงบประมาณที่น าไปจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
 (2.3)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 เทศบาลต าบลนาคูได้บริหารจัดการขยะและจัดการน้ าทิ้ง น้ าเสีย การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน เช่น โครงการกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก  โครงการกองทุนขยะรีไซเคิล  โครงการส่งเสริมการบ าบัดน้ า
เสียในครัวเรือน  โครงการอบรมการสุขาภิบาลอาหาร แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย 8  
โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 1,610,000 บาท น าไปด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2559 จ านวน  7  โครงการงบประมาณตั้งไว้รวม 260,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 10.44  ของ
จ านวนโครงการในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 2.88  ของจ านวนงบประมาณท่ีน าไปจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 (2.4)  ด้านการบริหารจัดการ 
 ในด้านด้านการบริหารจัดการ เทศบาลต าบลนาคูได้บรรจุโครงการในแผนสามปี พ.ศ.  2559 
ประกอบด้วย 25  โครงการ งบประมาณตั้งไว้รวม 2,579,000 บาท น าไปด าเนินการจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2559 จ านวน  15  โครงการงบประมาณตั้งไว้รวม 521,000  บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.38  ของจ านวนโครงการในเทศบัญญัติฯ คิดเป็นร้อยละ 5.77  ของจ านวนงบประมาณท่ีน าไป
จดัท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 
2.  ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 1.  ศักยภาพของผู้น าชุมชน  ผู้น าภายในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการรับข้อมูลข่าวสาร   มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างถูกต้อง  สามารถน าข้อมูลที่มีอยู่และได้รับจากภายนอกมาถ่ายทอดและ
น าไปใช้ประโยชน์ 
 2.  ความสามัคคีการให้ความร่วมมือของชุมชน  ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานของทางราชการได้เป็นอย่าง 
 3.  สถานที่ตั้งมีเส้นทางคมนาคมผ่านหลายสายเป็นทางผ่านไปได้หลายพ้ืนที่โดยเป็นเส้นทางผ่านไป
จังหวัดมุกดาหาร  จังหวัดสกลนคร  จึงส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
 4.  สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มนาดอน เหมาะแก่การเพาะปลูก พืชทางการเกษตรกรรม
ท าไร่, ท านา   



 5.  มีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ที่โดดเด่น  ประชาชนภายในเทศบาลนาคูมีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม
และมีเอกลักษณ์ในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง  มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีสร้างความสามัคคีและการ
ผสานความร่วมมือของคนในชุมชน 
 6.  การคมนาคมในเขตเทศบาลมีถนนคอนกรีตทุกสาย 
 

 2.2  ผลกระทบ 
 1.  ขาดการวางแผนบริหารการจัดการ    อีกท้ังกระบวนการการมีส่วนร่วมในการวางแผนของ
ประชาชนยังไม่เข้มข้นพอ  
 2.  ที่ดินท าการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องคุณภาพและแร่ธาตุอาหาร อีกท้ัง
เกษตรกรที่ท าการเกษตรจริงมีที่ดินท ากินไม่เพียงพอ 
 3.  ขาดแหล่งกักเก็บน้ า  เกษตรกรขาดแหล่งกักเก็บน้ าที่เป็นระบบท าให้ในหน้าแล้งไม่สามารถท่ีจะ
ท าการเกษตรได้  เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตร 
 4.  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดโอกาสไม่มีแรงกระตุ้นที่จะท าให้ประชาชนรู้จักสร้างโอกาสให้กับตนเอง 
 5.  ผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากขาดระบบการจัดการเรื่องการใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 6.  ขาดกระบวนการทางความคิดในการพ่ึงตนเอง 
 

3.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้  
อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท 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  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา 

๑) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

๒)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุก
โครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

๑)  เทศบาลต าบลนาคูมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด  

๒)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอ
และบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
   แนวทางการแก้ไข   
 (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 
  ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
  ๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตภัยที่เกิดข้ึนเป็น
ประจ าทุกป ี

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 



๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 
๑)  เทศบาลต าบลนาคไูด้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไป

จากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท า
ให้ไม่สามารถด 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 าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
  ๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  แก้ไขปัญหาขยะไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น 

๒)  ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอ้ี
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   

๓)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางหอกระจายข่าวมากกว่านี้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อยๆ  

๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 


