๑๙

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2557-2560
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ชลประทานและพัฒนาแหล่งน้า
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้าง
สังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนที่มี
คุณภาพ
5. ยุทธศาตร์การบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ
2559
จานวนโครงการตาม จานวนโครงการ
เทศบัญญัติ
ที่เบิกจ่าย
๑๙
๑๐

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิชยก
รรมและการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาตร์การพัฒนา ด้านศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ
2560
จานวนโครงการตาม
จานวนโครงการ
เทศบัญญัติ
ที่เบิกจ่าย
๒๔
กาลังดาเนินการ

-

-

-

กาลังดาเนินการ

๒๙

๒๙

๔๘

กาลังดาเนินการ

๑

๑

๒

กาลังดาเนินการ

-

๒

๔

กาลังดาเนินการ

ปีงบประมาณ
2557
จานวนโครงการ จานวนโครงการ
ตามเทศบัญญัติ
ที่เบิกจ่าย
๑๘
18
15
15

ปีงบประมาณ
2558
จานวนโครงการตาม จานวนโครงการ
เทศบัญญัติ
ที่เบิกจ่าย
11
11
26
26

3

3

10

10

๑

1

-

-

2

2

-

-

9

๙

33

33

๒๐
2.2 ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2557-2560
การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น้าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้าในพื้นที่
ประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด้าเนินการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นให้
เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด
และจ้าเป็นที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพื่อก้าหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามปี
๒. งานด้ านสาธารณู ป โภค และสาธารณู ป การ ให้ ส้ ารวจข้ อ มู ล แหล่ งน้้ า โดยระบุ พิ กั ด ที่ ตั้ งทาง
ภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบ้ารุงรักษาหรือ
ซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนส้ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานสูบน้้าด้วยไฟฟ้าสภาพเครื่ องสูบน้้า
สถานี สู บ น้้ า คลองส่ งน้้ า หากจ้ าเป็ น ต้อ งซ่ อมแซม ให้ บรรจุไว้ในแผนพั ฒ นาสามปี (การระบุ ที่ ตั้งพิ กัด ทาง
ภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้้าเพื่อป้องกันการด้าเนินการในพื้นที่ซ้าซ้อน และ
เตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของส้านักงาน
งบประมาณ
๓. งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรน้าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผน
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑.งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส้าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมีรายได้เพียงพอ
กับรายจ่าย และส้าหรับกลุ่มที่ไม่มีรายได้ควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการมี
งานท้าเพื่อให้สามารถด้ารงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
๒. งานด้านส่งเสริอาชีพ
(๑) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการจัดท้า
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการคาดการของผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก้าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี นอกจากนี้ยั งควรให้ความส้าคัญในเรื่องของคุณ ภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้สู งอายุ
เช่นกัน
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส้าคัญในการจ่ายเบี้ยความพิการให้
คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้พิการ
(๓) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส้าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พิจารณาว่าเด็กได้รับ อาหารเสริม(นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
ก้าหนดไว้ในแผนพัฒ นาสามปี นอกจากนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท้าแผนพัฒ นาเด็กและ

๒๑
เยาวชนในท้องถิ่น พิจารณานาแผนงาน/โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม
(๔) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย

๓.งานด้านการศึกษา ให้ความส้าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริมให้มีศูนย์การ
เรียนรู้ชมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๑. งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒ นา
ศักยภาพผู้น้าชมชน สนับสนุนการจัดท้าระบบข้อมูล ข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
เพื่อการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
๒. งานด้ านการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ให้ น้ าข้อ มู ล การเกิ ด สาธารณภั ย ในท้ อ งถิ่ น เช่ น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า
ภัย จากอากาศหนาว ภัย จากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์ ห าแนวทางป้องกัน หรือลดความ
สูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงจาก
สาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และก้าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปี
๓.งานด้านการรักษาความสงบเรียบรอย ให้ส้ารวจจุดที่มักเกิดเหตุร้าย ภัยอันตรายจากกลุ่มมิจฉาชีพ
และหามาตรการป้องก้นเพื่อลดจ้านวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น ส้าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิ ดให้ ส้ ารวจสภาพความสมบู รณ์ ของการใช้งาน หากจ้าเป็นต้องซ่อมแซมขอให้ เร่งด้าเนินการบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปี
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๑. งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อ
เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้ส้ารวจจุดหาบเร่แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรน
เพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจส้ารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และ
เตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย
๓. งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และ วิถี
ชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชน เพื่อขายผลผลิตการเกษตรและกลุ่มอาชีพ

๒๒
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
งานด้านการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ้ารุงรักษาป่าและน้้า ควรเป็นการ
ร่วมมือกันด้าเนินการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อให้เกิดผลส้าเร็จอย่างยั่งยืน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมปัญญาท้องถิ่น
งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งหมด สร้างเป็น
องค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิดแปลงเป็นจุดเด่นให้แก่
ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น โดยประสานความร่วมมือ ข้อตกลง MOU จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

๒.๓ สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณพ.ศ.(2557-2560)
การวิเคราะห์ศักยภาพ
เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลต้าบลท่าม่วง
เป็ น การประเมิน ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อ จ้ากัดเป็นสภาวะแวดล้ อมภายนอกที่มีผ ลต่อการพั ฒ นา
ท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลต้าบลท่าม่วงในภาพรวม ดังนี้
จุดแข็ง (S = STRENGTH)
- ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้ น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิด
และการก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากร เทศบาลต้าบลท่าม่วง มีบุคลากรและอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
- งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่สูงมาโดยเฉพาะการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนต้นทุนอื่นๆขึ้นอยู่กับท้องตลาด
- เทคนิคการท้างานส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการท้างานในระดับสูงนัก
- งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้า หนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคม
และการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้า หนดนโยบายการพัฒนาในด้านการ
ท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
- ด้านการบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก้า หนดนโยบายการพัฒนาในด้านตาม
แผนการกระจายอ้านาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ

๒๓
- มีศูนย์บริการประชาชนประชาชน บริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกวันตลอด ๒๔
ชั่วโมง และมีการจัดตั้ง อปพร.ดูแลงานจราจรให้แก่โรงเรียน
- มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน
- มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท้าให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว
- มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่ าท่องเที่ยวให้ความสนใจ เช่น วัดป่าสักดารามมี
พระธาตุพนมจ้าลอง วัดเหนือมีโบสถ์ที่เก่าแก่ เป็นต้น
จุดอ่อน (W= WEAKNESS)
- โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง เทศบาลไม่สามารถด้าเนินโครงการได้
- มีจ้านวนโครงการจ้านวนมากและมีงบประมาณไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง
- ระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและความยากจนไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนประชาชนให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน
ประชาชนยังสนใจและมีความจริงใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
- ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน
- ประชาชนยังไม่สนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดให้ความ ช่วยเหลือ
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง
- ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถิ่น
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
- ประชาชนได้รั บ ผลประโยชน์ จ ากการท่ องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่ องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้ านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด
- ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการการรับผิดชอบร่วมมือกันในการบริหาร
- ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการประกอบอาชีพเสริมได้ค่อนข้างน้อยเนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง
ด้านการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ในจังหวัด
โอกาส (O= OPPORTUNITY)
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ให้การสนับสนุนการด้าเนินงานของท้องถิ่น ไม่ว่า
จะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
- พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- การแก้ไขปั ญ หาความยากจนเป็ น ยุท ธศาสตร์การพัฒ นาจังหวัดร้อยเอ็ด โอกาสที่จะได้ขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณมีมาก

๒๔
- ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นการท่ อ งเที่ ย วและการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้ อ ม เป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
- ยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

อุปสรรคหรือข้อจากัด (T= THREAT)
- โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยี สู ง หรือความช้า นาญเป็ นพิเศษ เทศบาลต้าบลท่าม่วงยังไม่มีความ
ช้านาญและบุคลากร
- งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนไม่เพียงพอ การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจนเป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การด้าเนินงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้าในการท้างาน
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
- การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หลายๆส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
- การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตส้า นึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล
จึ งเป็ น งานที่ ค่อ นข้ างจะคาดเดาผลงานได้ ย าก ขาดการบู รณาการและการประสานงานที่ ดีในหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
- ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจายผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว
ยังไม่ทั่วถึง

