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ส่วนที่ 2
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลในปี พ.ศ. 2558 ว่าเทศบาลได้นาโครงการไปสู่
การปฏิบัติมากน้อยเพียงใดบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ สรุปผลการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
สถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพการ
พัฒนา จากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยเทคนิค SWOT Analysis ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strenght)
ปัจจัยภายในของเทศบาลเมืองบ้านพรุ มีข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของทรัพยากรการบริหารการ
พัฒนาเทศบาลที่สนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) ด้านบุคลากร เทศบาลมีบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญในหน้าที่ โดยมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และมีวิสัยทัศน์ในการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น
2) ด้ านวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อาคาร สถานที่ เทศบาลมี เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ เครื่อ งจั ก รกล ในการ
ดาเนินงานอยู่ในระดับเป็นที่น่าพึงพอใจโดยมีเครื่องจักรกลในการดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสถานที่
และไฟฟ้า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ซึ่งสามารถขยายผลโดยการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น การสร้างโรงงานเผาขยะมูลฝอยซึ่ง
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้สานักงานโดยได้นาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
ดาเนินงาน
3) ด้านการบริหารจัดการ เทศบาลมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงจากประชาชน ตลอดจนในการบริหารจัดการ เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการทางการเมืองการปกครองอย่างกว้างขวาง ทั้งการจัดให้ มีคณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการ
แผนพัฒนาเทศบาลที่มาจากภาคประชาชน คณะกรรมการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เป็นต้น ทาให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
4) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ในระดับที่ดี โดยประชาชนในเขตเทศบาลประกอบอาชีพภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ พนักงาน
ลูกจ้างองค์กรภาครัฐ เอกชน และอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยรวมประชาชนมีฐานะความเป็นอยู่ ในระดับที่ดี และ
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ตลอดจนเทศบาลมีทุนทางสังคมที่ดีทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เทศบาลได้พัฒนาสวนสาธารณพรุค้างคาว เป็นตลาดน้า ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สามารถขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เป็นตลาดกลางในการจาหน่ายสินค้าของประชาชน
การศึกษา มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่ ของรัฐ และเอกชน
จานวน 4 แห่ง เทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ กในพื้นที่ จานวน 4 แห่ง ซึ่งสามารถรองรับการขยายการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต นอกจากนั้นยังมีอุทยานการเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านพรุ (TK park บ้านพรุ) เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยสาหรับเยาวชนและประชาชน
การเรียนรู้ทางด้านการเมืองของประชาชนโดยเทศบาลมีพัฒนาการมาจากสุขาภิบาลในปี พ.ศ.
2508 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตาบลในปี พ.ศ. 2537 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ในปี พ.ศ.
2545 ซึ่งทาให้เอื้อต่อการบริหารการพัฒนาของเทศบาลเป็นอย่างดี
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2. จุดอ่อน (Weakness)
ปั จ จั ย ภายในที่ เป็ น ข้ อ เสี ย เปรี ย บหรื อ เป็ น จุ ด ด้ อ ยของทรั พ ยากรการบริ ห ารการพั ฒ นา
เทศบาลซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่ขัดขวางมิให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจ การรวมกลุ่มกิจกรรมทางด้านอาชีพในชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ยังมี
น้อย ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่มอาชีพมีน้อย และสร้างรายได้ไม่มากพออีกทั้ง ยังขาด
การพัฒนากระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการส่งเสริมด้านการตลาด ประชาชนส่วนมากมีฐานะความเป็นอยู่
ที่ดี การประกอบอาชีพจึงมุ่งไปสู่ความเป็นปัจเจก การเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการ เจ้าของคนเดียว
และการที่ที่ตั้งเทศบาลอยู่ใกล้เขตนครหาดใหญ่แม้จะมีข้อดีหลายประการ แต่ทาให้มีข้อจากัดในการประกอบ
กิจการ ร้านค้า บางประเภท โดยประชาชนส่วนใหญ่จะเดินทางไปจับจ่ายใช้สอยในตัวเมือง
2) ด้านสังคม การขยายตัวของเมืองหาดใหญ่ ทาให้ประชาชนอพยพ ย้ายที่อยู่อาศัยมาอยู่ใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านพรุมากขึ้น เกิดกิจการร้านค้าด้านการบริการ เช่น สถานีบริการน้ามัน ธนาคาร ร้านเสริม
สวย ร้านแต่งผม ร้านน้าชา ร้านคาราโอเกะ ร้านรับซื้อของเก่า ตลอดจนได้เกิดแหล่งมั่วสุมอบายมุขต่าง ๆ ขึ้น
ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขต ก่อให้ เกิดปัญ หาทางสั งคมต่าง ๆ เช่น ปัญ หาการพนัน ปัญ ห ายาเสพติด
ค่านิยมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย ปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะ แรงงานต่างด้าว ปัญหาอาชญากรรม ปัญหามล
ทัศน์ ในที่ ส าธารณะและที่ ของการรถไฟจากการบุก รุกใช้เป็ น ที่อ ยู่อาศั ย และตลาดนั ด ตลอดจนการเปลี่ ย น
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนจากสังคมแบบชนบทแบบเครือญาติ มาสู่สังคมคนเมือง
3) ด้ า นการเมื อ งการปกครอง ขาดบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการพัฒนาในบางด้าน ซึ่งสามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาได้น้อย และวัฒนธรรมองค์กรบาง
ประการเป็นอุปสรรคในการบริหารการพัฒนาและการประสานการบริหารการพัฒนาเทศบาล
4) ด้านงบประมาณ เทศบาลมีรายได้จากการจัดเก็บ จากการจัดสรร และเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลน้อยลง โดยสามารถจัดสรรงบประมาณเพื่อดาเนินการในงบพัฒนาน้อยลง
3. โอกาส (Opportunity)
ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสหรือเงื่อนไขที่เอื้ออานวยต่อการบริหารการพัฒนาเทศบาลให้
บรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) ด้านเศรษฐกิจและสังคม การที่ที่ตั้งเทศบาลอยู่ใกล้เขตนครหาดใหญ่ ศูนย์กลางธุรกิจการค้า
และการบริการของภาคใต้ มีข้อดีหลายประการซึ่งเอื้อต่อการพัฒ นา โอกาสในการประกอบกิจการประเภท
บริการ เช่น ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านโทรศัพท์ เป็นต้น โดยเทศบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน
มากขึ้น พื้นที่เทศบาลมีโครงข่ายการจราจรเชื่อมโยงทาให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง
2) ด้านการเมืองการปกครอง นโยบายของรัฐในการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในด้านบุคลากร การงบประมาณ และการบริหารจัดการ
3) ด้านเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของประเทศ ซึ่งเทศบาล
สามารถนามาใช้สนับสนุนในการดาเนินงานของเทศบาลได้เป็นอย่างดี
4. ภาวะคุกคามหรืออุปสรรคข้อจากัด (Threat)
ปั จ จั ย ภายนอกที่ เป็ น ภาวะคุ ก คาม หรือ เงื่อ นไขที่ เป็ น ข้ อ จ ากั ด ต่ อ การบริ ห ารการพั ฒ นา
เทศบาล มิให้การดาเนินงานบรรลุผลสาเร็จ ได้แก่
1) ด้ านเศรษฐกิ จ ราคาสิ น ค้ า เกษตรตกต่ า โดยเฉพาะยางพารา ซึ่ งเป็ น อาชี พ หลั ก ของ
ประชาชน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น การขึ้นราคาของสินค้าและบริการมีแนวโน้มว่าจะไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ราคา
น้ามัน อาหาร และของใช้ในชีวิตประจาวันต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่า
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2) ด้านสังคม ปัญหาสังคมต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะมูลฝอย มลภาวะที่เพิ่มมาก
ขึ้น การระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ เป็นต้น ตลอดจนปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้
3) ด้านการเมืองการปกครอง ระเบียบ กฎหมายบางอย่างล้าสมัย ไม่เหมาะสมกับสภาวะกาล
สถานการณ์ความเป็นจริงทางสังคม เป็นอุปสรรคต่อการนาไปสู่การปฏิบัติ และการสร้างนวัตกรรม ใหม่ ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่เป็ นการกระจายอานาจอย่างแท้จริง เช่น กรณี ดาเนินโครงการที่เป็น
ปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ไม่มีระเบียบหรือหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยกาหนดวิธี
ปฏิบัติไว้ หรือกรณีมีระเบียบสั่งการหรือหนังสือซักซ้อมการปฏิบัติงาน
ที่ล้าสมัยหรือไม่เหมาะสม เช่น
ภารกิจที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ของท้องถิ่นในลักษณะบังคับให้ปฏิบัติ ขณะที่ปัจจุบันหน่วยตรวจสอบมีการใช้อานาจ
ดุลยพินิจในทางบริหารมากขึ้น ทาให้ เทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสุ่มเสี่ยงต่อการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้
เทศบาลต้องดาเนินการตามความต้องการของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในโครงการที่ ไม่ใช่ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เทศบาลเมือ งบ้ านพรุ ได้ ป ระกาศใช้ แผนพั ฒ นาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) เพื่ อใช้ เป็ น
แนวทางในการพั ฒ นา และใช้เป็ น กรอบในการจั ดท างบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 255 8 ผลการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ดังนี้
ตารางแสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2.การพัฒนาการศึกษา
3.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาสังคม
6.การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
7.พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
รวม

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
168 708,836,700
23 61,000,000
58 385,370,000
35
35

17,385,960
7,843,600

34
41

15,385,960
8,583,600

34
41

9
99
11

1,100,000
46,528,000
937,010,000

9
87
16

1,100,000
26,488,000
27,800,000

9 1,100,000
87 26,508,000
16 142,800,000

41

93,585,335

17

3,661,000

398 1,812,289,595

227 144,018,560

17

15,385,960
8,583,600

3,661,000

262 583,408,560

เทศบาลเมืองบ้านพรุ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ ประจาปี 2558 โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ใช้จ่ายเงินสะสม และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และได้นาไปจัดทาเป็นแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวน 122 โครงการ งบประมาณ
74,566,208 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ ดังนี้

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ตารางแสดงจานวนโครงการและงบประมาณตามแผนการดาเนินงานประจาปี 2558
ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2.การพัฒนาการศึกษา
3.การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
5.การพัฒนาสังคม
6.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
7.พัฒนาด้านการบริหารจัดการ
รวม

โครงการ
18
12
10
2
52
3
25
122

งบประมาณ
ตามแผนฯ
29,588,648
15,802,960
2,175,000
100,000
6,573,000
247,000
20,079,600
74,566,208

รายงานสรุปผลดาเนินการตามแผนของเทศบาลเมืองบ้านพรุ ปีงบประมาณ 2558
(จัดประเภทโดย ยุทธศาสตร์)
ได้ตั้งงบประมาณ

ได้ตั้งงบประมาณ

รวม

แต่ยังไม่ดาเนินการ/ยกเลิก (x2)

และดาเนินการแล้ว (x3)

(x1+x2+x3)

ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ (x1)

ยุทธศาสตร์

จานวน
โครง
การ

คิด
เป็น

งบตามแผน
(บาท)

ร้อย
ละ

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

จานวน
โครง
การ

คิด
เป็น

งบตามแผน
(บาท)

ร้อย
ละ

คิด จานวน คิด
เป็น โครง เป็น
การ
ร้อย
ร้อย
ละ
ละ

งบตามแผน
(บาท)

คิด จานวน
เป็น โครง
การ
ร้อย
ละ

จานวน
งบประมาณ

150

89.29

679,248,052

95.83

2

1.19

5,490,827.72

0.77

16

9.52

24,097,820.28

3.40

168

708,836,700

23

65.71

1,583,000

9.11

4

11.43

6,223,355.68

35.80

8

22.86

9,579,604.32

55.10

35

17,385,960

3. การพัฒนาด้าน
สาธารณสุข
4. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

25

71.43

5,668,600

72.27

4

11.43

1,246,830.00

15.90

6

17.14

928,170.00

11.83

35

7,843,600

7

77.78

1,000,000

90.91

2

22.22

100,000.00

9.09

0

0.00

0.00

0.00

9

1,100,000

5. การพัฒนาสังคม

47

47.47

39,955,000

85.87

23

23.23

4,309,418.00

9.26

29

29.29

2,263,582.00

4.86

99

46,528,000

8

72.73

936,763,000

99.97

3

27.27

247,000.00

0.03

0

0.00

0.00

0.00

11

937,010,000

16

39.02

73,505,735

78.54

13

31.71

13,397,621.50

14.32

12

29.27

6,681,978.50

7.14

41

93,585,335

276

69.35

1,737,723,387

95.89

51

12.81

31,015,052.90

1.71

71

17.84

43,551,155.10

2.40

398

1,812,289,595

1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. การพัฒนาการศึกษา

6. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการ
รวม

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ผลการดาเนินงานแผนพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ประจาปี พ.ศ. 2558 สรุปได้ ดังนี้
โครงการ/กิจ กรรมในแผนพัฒ นาปี 2558 มีทั้งสิ้น 398 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
1,812,289,595 บาท ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 122 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 74,566,028
บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 71 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 43,551,155.10 บาท ยังไม่ดาเนินการ/ยกเลิก
51 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 31,015,052.90 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 276 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 1,737,723,387 บาท สามารถจาแนกรายละเอียดโดยจัดประเภทตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ดังนี้
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ/กิจ กรรมในยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาโครงสร้างพื้ น ฐาน มี ทั้ งสิ้ น 168 โครงการ/
กิจ กรรม งบประมาณ 700,836,700 บาท ได้ ตั้ งงบประมาณด าเนิ น การทั้ งหมด 18 โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณ 29,558,648 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 24,097,820.28
บาท ยั งไม่ ด าเนิ น การ 2 โครงการ/กิ จ กรรม งบประมาณ 5,490,827.72 บาท ยั งไม่ ได้ ตั้ งงบประมาณ
ดาเนินการ 150 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 679,248,052 บาท
2. การพัฒนาการศึกษา
โครงการ/กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา มี ทั้ งสิ้ น 35 โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณ 17,385,960 บาท ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 12 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
15,802,960 บาท ด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ 8 โครงการ/กิ จ กรรม งบประมาณ 9,579,604.32 บาท ยั งไม่
ดาเนิ น การ 4 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 6,223,355.68 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 23
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 1,583,000 บาท
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีทั้งสิ้น 35 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 7,843,600 บาท ได้ ตั้งงบประมาณด าเนิ นการทั้ งหมด 10 โครงการ/กิ จกรรม งบประมาณ
2,175,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 928,170 บาท ยังไม่ดาเนินการ 4
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 1,246,830 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 25 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 5,668,600 บาท
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจ มีทั้งสิ้น 9 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 1,100,000 บาท ได้ ตั้ งงบประมาณด าเนิ น การทั้ งหมด 2 โครงการ/กิ จ กรรม งบประมาณ
100,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ - บาท ยังไม่ดาเนินการ 2 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 100,000 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 7 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
1,000,000 บาท
5. การพัฒนาสังคม
โครงการ/กิ จ กรรมในยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาสั ง คม มี ทั้ ง สิ้ น 99 โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณ 46,528,000 บาท ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 52 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
6,573,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 2,263,582 บาท ยังไม่ดาเนินการ
23 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 4,309,418 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 47 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 39,955,000 บาท
6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม มีทั้งสิ้น 11 โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ 937,010,000 บาท ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการทั้งหมด 3 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
247,000 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ - โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ - บาท ยังไม่ดาเนินการ 3 โครงการ/
กิจกรรม งบประมาณ 247,000 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ 8 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
936,763,000 บาท
7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
โครงการ/กิจกรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ มีทั้งสิ้น 41 โครงการ/
กิ จ กรรม งบประมาณ 93,585,335 บาท ได้ ตั้ ง งบประมาณด าเนิ น การทั้ ง หมด 25 โครงการ/กิ จ กรรม
งบประมาณ 20,079,600 บาท ดาเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 6,681,978.50 บาท
ยังไม่ดาเนินการ 13 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 13,397,621.50 บาท ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณดาเนินการ
16 โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 73,505,735 บาท
แผนภูมิแสดงจานวนโครงการและร้อยละของผลการนาแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
3. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ทาการประเมิน โดยการวัด ระดับความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดาเนินงานของ
เทศบาลเมืองบ้านพรุในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ทาการวัด
scale 5 ระดับ (5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 =ปานกลาง, 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด) หรือที่เรียกว่าวัด
เจตคติตามเทคนิคของ ลิเคร์ท (Likert technique) โดยใช้เกณฑ์ประเมิน(แปลผล) ดังนี้
มากที่สุด
= 4.21 – 5.00
มาก
= 3.41 – 4.20
ปานกลาง
= 2.60 – 3.40
น้อย
= 1.81 – 2.60
น้อยที่สุด
= 1.00 – 1.80
ทาการเก็บข้อมูล จากประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยจากบุคคลภายใน ได้แก่คณะ
ผู้บริหาร พนั กงาน และพนั กงานจ้าง และเก็บข้อมูลจากบุคคลภายนอก ได้แก่คณะกรรมการชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 182 คน แยกเป็นเพศชาย 30 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50
เพศหญิง 152 คน คิดเป็นร้อยละ 83.50 ปรากฏผลดังนี้
ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจแยกตามขั้ น ตอนและกระบวนการพั ฒ นา และแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
1. ความพึงพอใจในขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนา
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน
8. การตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม

ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
3.17 ปานกลาง
3.24 ปานกลาง
3.14 ปานกลาง
3.13 ปานกลาง
3.04 ปานกลาง
3.13 ปานกลาง
3.15 ปานกลาง
3.09 ปานกลาง
3.15 ปานกลาง

จากตารางข้ า งต้ น พบว่ า ความพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง โดยพึ ง พอใจการ
ประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม การเปิดโอกาส นาไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนและประโยชน์ที่ได้รับ
ตามลาดับ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
2. ความพึงพอใจในยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านพรุ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาการศึกษา
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
3.27 ปานกลาง
3.46 มาก
3.53 มาก

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.04 ปานกลาง

5. การพัฒนาสังคม

3.19 ปานกลาง

6. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

3.24 ปานกลาง

7. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

3.25 ปานกลาง

จากตารางข้างต้นพบว่า ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง ถึงระดับมาก โดยพึงพอใจการ
พัฒนาการศึกษา และการพัฒนาด้านสาธารณสุข ในระดับมาก และพึงพอใจการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐาน
การพั ฒ นาด้านการบริห ารจั ด การ การพั ฒ นาด้านสิ่ งแวดล้ อม การพั ฒ นาด้านสั งคม และการพั ฒ นาด้าน
เศรษฐกิจ ในระดับปานกลาง ตามลาดับ
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังนี้
1. ให้เทศบาลให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการทางานให้บริการชุมชน และ
สังคม
2. เทศบาลควรให้ความสาคัญกับการสานต่อโครงการแก้ปัญหาคนว่างงาน ส่งเสริมอาชีพ
สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้มากขึ้น แก้ปัญหาในการประกอบอาชีพของประชาชนให้มากขึ้น
3. ควรจัดทาโครงการศึกษาดูงานให้กับกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในพื้นที่ ในการศึกษาดูงานที่อื่นที่
ประสบความสาเร็จ
4. ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ดีขึ้น และจัดให้มีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
5. ดูแลถนนกาญจนวนิชให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
6. ฉีดพ่นยากาจัดลูกน้ายุงในพื้นที่
7. ควรมีการเก็บถังขยะไปทาความสะอาดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ควรจัดบริการสาธารณะให้ทั่วถึง ไม่ควรจากัดอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพราะจะทาให้กลุ่ม
อื่นเสียโอกาสในการพัฒนา

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลเมืองบ้านพรุ
9. ให้ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนพาดทางรถไฟถนนคลองยาใต้ คลองยาเหนือ และ
ถนนชุมแสง
10. ให้ปรับปรุงการจัดเก็บขยะมูลฝอยไม่ให้มีขยะตกค้าง
11. ให้ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณทางแยก ทางร่วมในเขต
12. ส่งเสริมประชาชนในการเล่นกีฬาให้มากขึ้น
13. ให้เทศบาลกวดขันในการจัดระเบียบร้านขายของริมถนน ทางเท้า

