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ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่เทศบาลตาบลศรีบัวบานได้มีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี
อันมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด อาเภอและแผนชุมชน กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
ลาพูน และนโยบายการพัฒนาเทศบาลของคณะผู้บริหาร โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบใน
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีมาโดยตลอด
ทั้งนี้ เทศบาลได้ดาเนินการตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวตามแผนพัฒนาซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา แผนดาเนินงาน
การตั้ง
สามปี
(โครงการ)
งบประมาณ
(โครงการ)
รายจ่าย
ประจาปี 2557
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
20
16
7,928,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
21
11
1,662,250
และแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภคและ
การเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านรายได้ภาคเกษตรกรรม
19
9
790,000
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
8
2
450,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ
41
40
5,644,320
วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
14
7
220,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม
62
35
3,104,000
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การ
29
26
2,868,800
บริหาร
รวมทั้งสิ้น
214
146
18,974,670
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
แผน
การตั้ง
สามปี
ดาเนินงาน
งบประมาณ
(โครงการ)
(โครงการ)
รายจ่าย
ประจาปี 2558
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
16
16
2,250,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคขั้น
18
9
2,880,000
พื้นฐานและแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านรายได้ภาค
16
9
730,000
เกษตรกรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6
3
570,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
33
38
5,503,160
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
15
6
210,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม
52
38
3,072,000
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
26
24
4,361,500
การบริหาร
รวมทั้งสิ้น
182
143
19,576,660
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561)
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
แผน
การตั้งงบประมาณ
สามปี
ดาเนินงาน
รายจ่าย
(โครงการ) (โครงการ) ประจาปี 2559
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
18
8
1,950,000
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคขั้น
19
1
250,000
พื้นฐานและแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านรายได้ภาค
19
9
700,000
เกษตรกรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
6
3
500,000
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
33
19
3,658,360
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
17
6
2,369,000
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม
56
30
2,806,000
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
26
10
819,000
การบริหาร
รวมทั้งสิ้น
194
86
13,052,360
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา
แผน
การตั้งงบประมาณ
สามปี
ดาเนินงาน
รายจ่าย
(โครงการ) (โครงการ) ประจาปี 2559
(บาท)
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
19
6
1,870,000.00
2. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคขั้น
29
6
1,337,000.00
พื้นฐานและแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร
3. ยุทธศาสตร์ด้านรายได้ภาค
16
11
1,070,000.00
เกษตรกรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
7
4
620,000.00
5. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา
37
20
4,041,300.00
ศิลปะ วัฒนธรรม
6. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
22
6
280,000.00
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพสังคม
58
30
19,009,600.00
สาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
30
11
1,345,400.00
การบริหาร
รวมทั้งสิ้น
218
94
29,573,300.00
1.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาล
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ซึ่งในการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่า
ด้ ว ยการจั ด ท าแผนขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้ อ 29 และระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดย
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาเป็ น ผู้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ซึ่ ง
คณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้ บริ ห ารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บ ริ ห ารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
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1.2.1 เชิงปริมาณ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)
โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จานวน 210 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 22 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 10.48
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จานวน โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน โครงการ
คิดเป็นร้อยละ
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จานวน 194 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 86 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 44.33
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)
โครงการที่บรรจุไว้ในแผน จานวน 218 โครงการ
สามารถดาเนินการได้
จานวน 94 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 43.12
1.2.2 เชิงคุณภาพ
เทศบาลต าบลศรี บั ว บาน ได้ แ ปลงแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับประชาชนในตาบลศรีบัวบาน สามารถสรุปผลการดาเนินงานจาแนกเป็นยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
เป็นการพัฒนาและ ปรับปรุงระบบการคมนาคมให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับความสะดวก
และปลอดภัยในการคมนาคม มีจานวนโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด 18 โครงการ
จานวนโครงการ
ที่ดาเนินการแล้วทั้งสิ้น 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การคมนาคม
(ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้า)
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
เป็นการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวกับระบบด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด 19 โครงการ จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 1
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.26 โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้า
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรายได้ภาคเกษตรกรรม
เป็ น การพัฒ นาและส่ งเสริ มความรู้ด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เกษตรกรมีการเพิ่มผลผลิ ตทาง
การเกษตร ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ จัดหาแหล่งจาหน่ายสินค้าทางการเกษตร มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผน
ทั้งหมด 19 โครงการ จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.37 โดย
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มต่างๆ ในตาบล มีโครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนทั้งหมด 6 โครงการ จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ ทั้งสิ้น 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00
โดยครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
- การส่ งเสริ มและพัฒ นาศักยภาพกลุ่ มอาชีพ กลุ่ มแม่บ้าน กลุ่ มเกษตรกรให้ มีความเข้มแข็ง
- การประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและนันทนาการ
เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับชั้นให้ทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐาน
ส่งเสริมและบารุงศาสนา อนุรักษ์และร่วมสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผน
ทั้งหมด 33 โครงการ จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.57 โดย
ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
- การส่งเสริมและพัฒนาจัดการศึกษาในท้องถิ่น
- การส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูสถานที่สาคัญในเขตเทศบาล
- การสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- การส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาในท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
เป็ น การพัฒ นาเพื่อ บ ารุ ง รั กษาทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มในชุ มชนให้ มีค วามอุ ด ม
สมบูรณ์มีการบริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด 17 โครงการ จานวน
โครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.29 ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
- การสร้างจิตสานึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียรวม
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพสังคม สาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต
เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ให้มีคุณภาพมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนในท้องถิ่นมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตแจ่มใส
สามรถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด 56 โครงการ จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.57 ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
- การส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ความยั่งยืน
- การส่งเสริมสวัสดิการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่น
- การส่งเสริม พัฒนาระบบสาธารณสุข
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8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
เป็นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามหลัก
ประชาธิปไตยและการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาลตาบลศรีบัวบานให้สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนทั้งหมด 26 โครงการ จานวนโครงการที่
ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 38.46 ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
- การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเทศบาล
- การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเทศบาลให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
2. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
เทศบาลได้ดาเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพื่อแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงในการพัฒนาเพื่อให้ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลจากการดาเนินงานของเทศบาลนั้น ผลได้รับมีดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประชาชนมีไฟฟ้าและน้าประปาใช้ทุก
ครัวเรือน เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย มีไฟส่องสว่างเกือบทุกเส้นทางทาให้
ประชาชนมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น มี ก ารพั ฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น ที่
สาธารณะ
2. ด้ า นเศรษฐกิ จ และการท่ อ งเที่ ย ว มี ก ารส่ ง เสริ ม พั ฒ นาอาชี พ และเศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ
สนับสนุนกิจกรรมของประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน อีกทั้งส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการให้มีอาชีพและรายได้ ส่งเสริ มให้ประชาชน
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จาหน่ายพืชผักปลอดภัยเพื่อการเป็นตาบลเกษตรแบบยั่งยืน
3. มีสนามกีฬากลางแจ้งบริเวณสานักงานเทศบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกาลังกาย
และมีสุขภาพที่ดีถ้วนหน้า
4. มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องโดยจัดทาโครงการเผยแพร่ความรู้ใ นการดูแล
ตนเอง ส าหรับ ผู้ป่ วยที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งทีมงานสาธารณสุขของ
เทศบาล ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านม้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบลบ้านหนองหล่ม โรงพยาบาลลาพูน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ออกเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อให้ความรู้และคาปรึกษา และมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคติดต่อ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่
5. มีการจัดให้บริการรับส่งผู้ป่วยตลอด 24 ชม. เพื่อบริการประชาชนในเขตเทศบาล
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6. ให้การสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงโดยจัด ให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ในชุมชน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการในชุมชนโดยชุมชน(ศูนย์ CLC) ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
7. ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง โดยจัดโครงการให้ครอบครัวมีการทากิจกรรม
ร่วมกันในวันหยุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และอบอุ่นเพื่อลดปัญหาเรื่องการมั่วสุมและ
ปัญหายาเสพติด
8. มีการสรรหาเครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออานวยความสะดวก และบริการสาธารณะแก่ประชาชน
ได้แก่ รถขยะ รถกระเช้า รถประชาสัมพันธ์ รถตู้พยาบาล
9. ไม่มีคดีอาชญากรรมในพื้นที่
10. มีการแก้ไขปัญหาสาธารณะภัย อย่างทันท่วงที
11. ประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการรับบริการของเทศบาลตาบลศรีบัวบานใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.70
2.2 ผลกระทบ
3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2560
ปัญหา/อุปสรรค
1. เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องของระเบียบ กฎหมาย
2. เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัยเท่าที่ควร
3. ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอานาจหน้าที่ของเทศบาลเท่าที่ควร
4. งบประมาณมีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน
5. ประชาชนยังขาดการมีส่วนรวมในการทากิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล
แนวทางแก้ไข
1. สร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่เรื่องของระเบียบ กฎหมาย โดยการส่งเข้ารับ
การอบรม
2. มีการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทางานให้เพียงพอและทันสมัย
พัฒนาระบบสื่อสารให้มีความรวดเร็วมากขึ้น
3. ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจแก่ ป ระชาชนเรื่ อ งอ านาจหน้ า ที่ ข องเทศบาลให้ ม ากขึ้ น โดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
4. จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นในการแก้ ไ ขปั ญ หา และเพิ่ ม ความคุ้ ม ค่ า ในการใช้ จ่ า ย
งบประมาณ
5. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกระบวนการ เริ่มตั้งแต่รวมคิด ร่วมทา ร่วมดาเนินการ
ร่ว มตัดสิ น ใจและร่ว มตรวจสอบการทางานของเทศบาลในรูปแบบคณะกรรมการต่าง ๆ
ตามที่เห็นสมควร

