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ส่วนท่ี ส่วนท่ี ๒๒  

 

 
 

๑.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๑.๑ สรุปสถานการณ์พัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามท่ี เทศบาลต าบลท่าไม้    ไ ด้ด า เนินการ จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนา                            

(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  
ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  โ ดย
เทศบาลฯ ได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการท่ีขอให้หน่วยงานอื่นมาด าเนินงานให้  รวมท้ังวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
โครงการท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

 
ท้ังนี้ เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ด าเนินการต้ังงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว  ตาม

แผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้       
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 50 22 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 6 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 - 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 9 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนา  
    บุคลากรท้องถิ่น 

29 
 

17 

รวมทั้งสิ้น 147 66 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  44.90 

 
 
 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๗ 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการการ
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 50 22 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 10 6 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 - 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 14 9 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและการพัฒนา  
    บุคลากรท้องถิ่น 

29 
 

17 

รวมทั้งสิ้น 147 66 
คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  44.90 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ    
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน 
เทศบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 42 8 19.05 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 50 31 62.00 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา  
    ความสงบเรียบร้อย 

10 10 100 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 1 50.00 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี  
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

14 14 100 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการบริหารและ 
    การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

29 18 62.08 

รวม 147 82 55.78 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕9 

โครงการ
(เป้าหมาย) 

ผลการ 
การด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 69 31 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 52 23 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 14 7 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 3 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 16 6 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
   การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

37 
 

21 

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 190 91 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน 

แผนพัฒนาสามปี 
บรรจุใน 

เทศบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 69 31 39.13 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 52 23 44.23 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษา 
    ความสงบเรียบร้อย 

        14 
 

7 50.00 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและ   
    ทรัพยากรธรรมชาติ 

2 
 

3 100 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

16 
 

6 37.50 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง 
   การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

37 
 

21 56.75 

             คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา 190 91 47.89 
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   ผลการด าเนินงาน  

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กับ ๒๕๕๘)  
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามปี 
๒๕๕๗ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๗ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๗ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

147 82 82 66 224 89 89 103 

ร้อยละ - 55.78 55.78 44.90 - 39.73 39.73 45.98 
 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๘ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๘ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๘ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

224 89 89 103 190 85 85 91 

ร้อยละ - 39.73 39.73 45.98 - 44.73 44.73 47.89 
ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เทศบาลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กับ ๒๕๖๐) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๕๙ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๕๙ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๕๙ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
๒๕๖๐ 

แผนการ
ด าเนินงาน 
๒๕๖๐ 

เทศ
บัญญัติ 
๒๕๖๐ 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

190 85 85 91 -   ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 44.73 44.73 47.89 -    
 
๑.๒ การประเมินผลการน าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้ ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมื อในการพัฒนา

เทศบาลฯ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท า
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็น
ผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบใน
ท่ีเปิดเผย 
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบ
วันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

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

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)    
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  147   โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน  66  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.90 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 40 สามารถ

ด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา     
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)   
โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน  224  โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   103  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  45.98 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ร้อยละ 40 สามารถ

ด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา   
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน   จ านวน   ๘๔  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   ๔๖  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  ๕๔.๗๖ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 4๐ ขึ้นไป

ของแผนและสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ
ท่ีผ่านมา  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

    โครงการท่ีบรรจุในแผน    จ านวน   190  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   85  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.73 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

เทศบาลจะด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์มากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปของแผน
และสามารถด าเนินการได้ในอัตราท่ีเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
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   (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน
โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิง
คุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  ซึ่งเทศบาลได้ด าเนินการประเมิน
ความพึงพอใจสรุปได้ดังนี้ 

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/

กิจกรรมของเทศบาลต าบลท่าไม้ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ท่ีดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗  พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจคิดเป็นร้อยละ  ๖๔.๕๒  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจถึง  ร้อยละ  
๖๐.๓๗  ความพอใจของประชาชนมากกว่าปีท่ีผ่านมาเล็กน้อยท่ี  ๔.๑๕  ซึ่งประเมิน
ได้ว่าควรจะมีบริหารจัดการด าเนินงานให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากกว่านี้  
ความพึงพอใจน่าจะอยู่ท่ีร้อยละ  ๘๐  

     ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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. ๒๕๕๙ 
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. ๒๕๖๐  คาดว่าจะสามารถท าให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมาก  
ร้อยละ  ๗๐ ขึ้นไป 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
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๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ต้ังแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจากการ
ด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลท่ีได้รับมีดังนี้   

๑.  ประชาชนมีน้ าประปาท่ีมีคุณภาพใช้ทุกครัวเรือน 
๒.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
๓.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
๔.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นท่ี   
5.  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบ้ียยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคงแข็งแรง 
8. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณภัย 
9. ไม่มีเกิดอาชญากรรมการในพื้นท่ี 
10. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
๑1. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการท่ีถูกต้อง 
๑2. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
๑3. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
๑4. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
15. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับเพิ่มข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนท่ีมีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา  
2. มีสนามกีฬาท่ีได้มาตรฐานให้กับเยาวชนในชุมชน 
๓. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน 
๔. ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ าเพิ่มมากขึ้น 
๕. การก าจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
6. ประชาชนมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถด าเนินการได้

ตามท่ีประชาชนต้องการเฉล่ีย ๓ ปี  ร้อยละ ๗๓.๓๓  ซึ่งการด าเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบาลฯ  ดังนี้ 

 ๑. การก่อสร้างถนนเพิ่มขึ้นในเขตเทศบาลฯ  ท าให้การระบายน้ าได้ช้าเกิดน้ าท่วมขังในบางจุด ท าให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ าเพิ่มข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

 ๒. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 
ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  โรคมือ เท้า ปาก  เป็นต้น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 ๓. เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้ไม่ได้
รับความสะดวกในการใช้บริการ 

 ๔. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นท่ี
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเช้ือโรคต่างๆ    
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๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผา่นมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าท่ีควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตหน้าท่ีของเทศบาลต าบลท่าไม้ท่ีจะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการ

ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลต าบลท่าไม้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลต าบลท่าไม้ สมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าท่ี      

 แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนนิงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควร
จะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ี  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  

การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้ ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลท่าไม้ กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ปัญหา  1)การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลท่าไม้ ยังมีบางโครงการ/กิจกรรมท่ีไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  คือ  ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

๒)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๓)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีต้ังไว้ในเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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อุปสรรค 
๑)  เทศบาลต าบลท่าไม้ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของประชาชนในชุมชนได้ท้ังหมด  
๒)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ต้ังงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยัง

ไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และต้ังจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนนิงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านท่ี
จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    

๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  เช่น  
การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปญัหาวาตภัยท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    
๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาลต าบลท่าไม้ 
๓)  เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลท่าไม้ ควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลต าบลท่าไม้ กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาลต าบลท่าไม้  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ปัญหา 

๑)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนท่ัวไป
จากรัฐบาลน้อยกว่าปีท่ีผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามท่ีต้ังประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ท าให้
ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่าไม้ มีปัญหาท่ีจะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก 

อุปสรรค 



แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลต าบลท่าไม้  อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

๑)  อ านาจหน้าท่ีมีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   
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            แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การด าเนนิงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 (๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า  ให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อป้องกัน

ไม่ให้ส่งกล่ินเหม็น 
๒)  ควรปรับสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้

เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี   
๓)  เทศบาลต าบลท่าไม้ ควรจัดให้มีแผ่นพับ  โปสเตอร์ ใบปลิวฯ เพื่อให้บริการประชาชน 

รวมถึงปรับปรุงระบบกระจายเสียงตามสาย ให้สามารถประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
5) ปรับปรุ ง ส่ืออิ เลคทรอนิคส์  ให้มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ  เพื่อ ใช้ในกา ร

ประชาสัมพันธ์  และน าเสนอผลงานของเทศบาลต าบลท่าไม้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว 
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