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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาเทศบาลในปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2557
…………………………..

3.1 สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของเทศบาลตําบลสันป่าตองด้วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง ( Strengts : S )
1. องค์กรมีการแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างอย่างชัดเจน
2. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีขององค์กรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม่
3. มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งเสริมในด้านการศึกษาต่อ การจัดการฝึกอบรมและ
ส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรม
4. องค์กรมีครุภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์สําหรับการดําเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานและป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการดําเนินงาน
5. ระบบสาธารณูปโภคของเทศบาลมีความพร้อมในการรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6. ในเขตเทศบาลมี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ เป็ น ศู น ย์ ก ลางการค้ า การเงิ น และธนาคาร
ในอําเภอสันป่าตอง
7. เป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่าง ๆ และการให้บริการทางการแพทย์ทั้งของเทศบาลและของเอกชน
(คลินิก)
8. มีเส้นทางผ่านไปยังอําเภอต่าง ๆ ในสายใต้ของจังหวัดเชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
9. ประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
10.ประชาชนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติ และท้องถิ่น
จุดอ่อน ( Weaknesses : W )
1. รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองเป็นสัดส่วนที่น้อย เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐ และ
งบประมาณรายจ่ายที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
2. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร บางโครงการไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าและประโยชน์
หลากหลายที่ประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน
3. การจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วน บนถนนสายเชียงใหม่ - ฮอด ช่วงที่เป็นย่านการค้า ถนนคับแคบ
การจอดรถข้างถนนไม่เป็นระเบียบ
4. สภาพพื้นที่บางแห่ง เป็นที่ลุ่มมักมีน้ําท่วมขังและน้ําเน่าเหม็น ส่งกลิ่นรบกวนในช่วงฤดูฝนอีกทั้ง
รางระบายน้ําในเขตเทศบาลยังสร้างไม่ทั่วถึง
5 เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ให้ความสนใจวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่น ปัญหาของกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ที่มีค่านิยมทางวัตถุ ติดยี่ห้อหรือนิยมในสิ่งของฟุ่มเฟือย
6. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ยังไม่เข้มแข็งพอสําหรับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรีและไม่ได้รับความสนใจจาก
กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง
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7. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่
8. ประชาชนยังขาดความตระหนักและความเข้าใจปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
ที่ตามมา ยังมองเป็นเรื่องไกลตัว โดยเฉพาะมักมีการเผาเศษใบไม้ หญ้าแห้ง และขยะ
โอกาส ( Opportunities : O )
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะที่ชัดเจน
2. รัฐบาลมีนโยบายนําประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างสมบูรณ์ โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง
3. มีทําเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ด้านเศรษฐกิจดี เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่ และมีถนนผ่าน
ไปยังแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
4. สามารถพัฒนาเป็นสถานที่แวะพักนักท่องเที่ยว และแหล่งจําหน่ายสินค้าชุมชน
5. เป็นศูนย์กลางการค้าขายและการคมนาคมขนส่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสายใต้ ของ
จังหวัดเชียงใหม่
ข้อจํากัด ( Threats : T )
1. ภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มทวีความรุนแรง
2. ปัญหายาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นและผู้ใช้แรงงาน
3. มลภาวะอากาศเป็นพิษ (หมอกควันช่วงฤดูแล้ง)
4. นักท่องเที่ยวที่ใช้เส้นทางถนนเชียงใหม่ - ฮอด ไม่ค่อยแวะพักเพราะใกล้เมืองเชียงใหม่ และไม่มี
สิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว
5. ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ ทําให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
6. มีประชากรแฝงที่เข้ามาทํางานและใช้ชีวิตเป็นจํานวนมากจึงมีการใช้ทรัพยากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น ส่งผล
ให้เกิดปัญหามลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
7. การเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ของภาครัฐ กลุ่มองค์กร กลุ่ม
ผู้ประกอบการ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างที่ควรจะเป็นทั้ง
ด้านโอกาส ผลกระทบ
ประเด็นท้าท้าย
•
•
•
•
•
•

การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ
การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยธรรมชาติ น้ําท่วม
การบริหารและจัดการทรัพยากรน้ํา
การขจัดความยากจน การสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
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• การแก้ไขปัญหาหมอกควัน ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กที่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
• การเตรียมความพร้อม สร้างองค์ความรู้ให้ทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน ถึงผลกระทบและโอกาสจาก
AEC อาทิ โอกาสทางการส่งสินค้า/บริการไปขายในประเทศอาเซียน
การประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ประเมินผล 2 ลักษณะ คือ
1. ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ โดยดําเนินการดังนี้
เปรีย บเที ย บจํ านวนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่อยู่ในแผนพัฒ นาประจํ าปี กั บ แผนงาน/
โครงการและงบประมาณที่ดําเนินการจริงในปี พ.ศ. 2557 ตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
ตําบลสันป่าตองสามปี พ.ศ. 2557 - 2559
2. ประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตําบลสันป่าตอง เน้นความสําคัญ
โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.6 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
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จํานวนโครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี ๒๕๕7–๒๕๕9
โดยเปรียบเทียบแผนปี ๒๕๕7 กับจํานวนโครงการที่ดําเนินการจริง ปี ๒๕๕7
จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี
(ปี ๒๕๕7)

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง
(ปี ๒๕๕7)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
ท่อ รางระบายน้ํา ไฟกิ่งสาธารณะและพัฒนาระบบจราจร
๑.๒ แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ําและก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน ชุมชน
๑.๓ แนวทางพัฒนา การปรับปรุงที่ดินสาธารณะประโยชน์

18
13

12
9

1

1

4

2

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการทํามาหากินของประชาชน

10
10

6
6

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการสร้างสุขภาพ บริโภคอาหาร
ปลอดภัย
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬา การออกกําลังกาย และ
นันทนาการ
๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม อันดีงาม
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

40
13

29
6

7

6

13

11

7

6

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ของประชาชนเพิ่มมากขึ้น
๔.๒ แนวทางการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์

34
5

28
2

14

๑3

๔.๓ แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

15

13

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
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จํานวนโครงการ
ในแผนพัฒนาสามปี
(ปี ๒๕๕7)

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินการจริง
(ปี ๒๕๕7)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดหาสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ สวนสุขภาพ
๕.๒ แนวทางการพัฒนา รณรงค์ปลูกจิตสํานึกของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดการทิ้ง ขยะมูลฝอย

7
3

4
2

4

2

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่งคง
๖.๑ แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖.๒ แนวทางการพัฒนา ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

10
3
7

5
1
4

119

84

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

รวม

- โครงการในแผนพัฒนาสามปี ( ปี ๒๕๕7 ) จํานวน 119 โครงการ
- โครงการที่นําไปดําเนินการจริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 จํานวน 84 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 70.59
หมายเหตุ

โครงการที่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการ ปี พ.ศ. ๒๕๕7 (ข้อมูล ณ 30 เมษายน ๒๕๕7)
๑. โครงการที่อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. ๒๕๕7
๒. โครงการที่สภาเทศบาลตําบลสันป่าตองได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจําปี ๒๕๕7
๓. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปี ๒๕๕7
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2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ได้ดํา เนิน การตามยุท ธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือมีการพัฒนาระบบ
สาธารณู ปโภค สาธารณูป การ ทําให้ป ระชาชนได้รั บความสะดวกรวดเร็ วในการสัญจร ซ่ อม/ปรับ ปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านและก่อสร้างรางระบายน้ํา ทั้งขุดลอกคูคลองระบายน้ํา ให้ไหลสะดวกในช่วงที่ฝนตกหนัก และ
ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้อยู่ในสภาพดี ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันดูแลซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะที่ชํารุดส่องสว่างสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2.2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ได้ดําเนิน การตามยุทธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ มีการส่งเสริมอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยส่ ง เสริ ม และให้ ค วามรู้ ด้ า นวิ ช าการ ปั จ จั ย การผลิ ต ในเรื่ อ งการปลู ก ลํ า ไย
การปลูกข้าวให้เกษตรกร เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพและได้ปริมาณเพิ่มขึ้น สามารถจําหน่ายได้ราคาดี และเปิด
โอกาสให้ประชาชน มีสถานที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในชุมชนของตนเองโดยเทศบาลได้สร้างซุ้มและจัดตลาด
นัดคนเดินทุกวันศุกร์บริเวณกาดสลีบัวตอง และในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานข้าวเหนียวสันป่าตอง และเทศบาลได้
สนับสนุนให้จัดซื้อวัสดุหรือสินค้าที่ผลิตภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ของประชาชนในพื้นที่ และร่วมกับ
ส่วนราชการและองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น จัดงานต่าง ๆ เช่น วันข้าวเหนียวสันป่าตอง มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ ของดีศรีสันป่าตอง เป็นต้น ฯลฯ
2.3 ด้านการพัฒนาสังคม
ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือเทศบาลมีศูนย์บริการ
สาธารณสุขเพื่อให้บริการประชาชน โดยจัดแพทย์จากโรงพยาบาลมาทําการตรวจรักษาให้แก่ประชาชนทุกวัน
พฤหัสบดี และมีการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อ จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.)อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ส่ ง เสริ ม ให้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้มีสื่อในการเรียนรู้ที่ทันสมัย สําหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลได้พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
ทุกระดับ และส่งเสริมจารีตประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นที่ได้สืบสานกันมายาวนานของแต่ละชุมชน
โดยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกฝังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักและรักษาไว้ให้คงอยู่
สืบไป โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น และ
ประชาชนในพื้ น ที่
ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ในด้านส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ โดยการสร้างสถานที่ออก
กํา ลัง กาย และได้จ้า งผู้นํา ในการเต้น แอโรบิก สัป ดาห์ล ะ 3 วัน สร้า งลานกีฬ าต้า นยาเสพติด ส่ง เสริม
กิจกรรมกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันและระหว่างชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาล การจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ ปรับปรุงบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ การจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน
กลุ่มสตรี กลุ่ มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเยาวชน ขึ้ นในเทศบาล และส่งเสริ มสนับสนุนงบประมาณให้แก่
หน่วยงานราชการอื่น ในการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
เป็นต้น ฯลฯ
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2.4 ด้านการเมืองการบริหาร
ได้ดํา เนิน การตามยุท ธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา มีการจัดฝึกอบรมผู้นํา
ชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และทัศนศึกษาให้แก่ผู้นําชุมชน การพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําสตรี การส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุโดยจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ และการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่โดยการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานจัดให้มีการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งอุปกรณ์ และบุคลากรให้พร้อมกับ การปฏิบัติห น้าที่
ในการให้บ ริการประชาชน จัด ให้มีก ารฝึก อบรมพัฒ นาประสิท ธิภ าพพนักงาน/ลูก จ้า ง และจัดให้มีบ ริการ
Internet ตําบลไว้คอยบริการประชาชน ในการค้นคว้าข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ณ สํานักงานเทศบาล
2.5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา คือ การปรับ ปรุงภูมิทัศน์
ตามสถานที ่ส าธารณะต่า ง ๆ ในเขตเทศบาลให้ม ีค วามสวยงาม และจัด ให้ม ีส ถานที ่พัก ผ่อ นหย่อ นใจ
ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกําลังกาย
ร่วมกับชุมชน เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อร่วมในการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย
และปัญหาหมอกควันพิษ ซึ่งเป็นปัญหาสําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสํานึกและ
ความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการขยะรีไซเคิล เป็นต้น ฯ
2.6 ด้านความมั่งคง
ได้ดํา เนิน การตามยุทธศาสตร์ คือ การป้องกัน และแก้ไขปัญ หายาเสพติด เช่น โครงการ
ศูน ย์ป ระสานงานป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด โครงการติด ตั้ง กล้อ งวงจรปิด (CCTV) และการทํา ให้
ประชาชนมีค วามปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน เช่น โครงการฝึก อบรม อปพร. โครงการให้ค วามรู้
ประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นต้น
3. ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามปี
1) หน่ ว ยงานผู้ รั บ ผิ ดชอบโครงการพั ฒ นาไม่ ส ามารถกํ าหนดห้ ว งระยะเวลาในการดํ าเนิ นโครงการ
ที่แน่นอนได้ และการปฏิบัติตามกิจกรรมของโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด
2) ปัญหาพื้นที่คาบเกี่ยวของหน่วยงานข้างเคียง เช่น เขตทางหลวง เขตชลประทานในเขตเทศบาลหรือ
บริเวณพื้นที่รกร้างว่างเปล่า เช่น บริเวณบ้านพักป่าไม้เป็นทรัพย์สินของกรมป่าไม้ เทศบาลไม่สามารถเข้าไป
ดําเนินปรับปรุง ก่อสร้างหรือจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่เหล่านั้นได้
3) ปัญหาการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนที่เสนอโครงการตามแผนชุมชนแต่ไม่สามารถดําเนินการได้
เนื่องจากต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการจํานวนมาก จึงต้องเปลี่ยนโครงการที่เทศบาลสามารถจัดสรรได้ตาม
สถานการคลัง
4) ขาดการติดตามและประเมินผลรายโครงการ ควรให้แต่ละกองงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ได้ดําเนินการ แล้วสรุปผลการประเมินโครงการให้งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนทุกครั้ง เพื่อรวบรวมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาในภาพรวมของเทศบาลต่อไป

