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ส่วนที่  ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT  ANALYSIS) ของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  จากการศึกษาสภาพทั่วไปของเทศบาลต าบลปุาซาง   ได้น ามาก าหนดประเด็นเพ่ือการ
วิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง  โดยอาศัยเทคนิค    SWOT  analysis การวิเคราะห์
จุดแข็ง  (Strength - S)  จุดอ่อน (Weakness - W)  อันเป็นปัจจัยภายในหรือสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล  
(Internal Factors)   และการวิเคราะห์ถึงโอกาส  (Opportunity - O)   และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  
(Threat - T) อันเป็นปัจจัยภายนอกหรือสภาวะแวดล้อมภายนอก  (External Factors)  ซึ่งรายละเอียดเป็นไป
ตามตารางการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
 

ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายในของเทศบาลต าบลป่าซาง 
 

ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการคมนาคมสายหลักเชื่อมโยง 
  สามสาย คือ ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  106 ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข  1032 และ 1156 

- ถนน คสม./คสล. ครอบคลุมเกือบ 
  ทุกพ้ืนที่ 
- มีประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้านและ 
  ประปาภูมิภาค 
- ทุกบ้านเรือนมีไฟฟูาใช้ 
- ไฟฟูาสาธารณะเกือบทุกสาย 
- มีแหล่งน้ าที่เพียงพอ 
- มีโทรศัพท์สาธารณะและคลื่น  

โทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 
- มีพนังกันตลิ่งที่มีความสามารถปูองกัน

ความเสียหายจากอุทกภัย 
 
 
 
 
 
 
 

- การให้บริการด้านการขนส่ง 
สาธารณะ  ยังครอบคลุมไม่ทั่วถึง            
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1032 

- ถนน คสม./คสล. บางสายขาดท่อ 
  ระบายน้ า 
- การคมนาคมถนน สะพานบางสายยัง  
คับแคบ ไม่สะดวกเท่าที่ควร 

- การจัดการแหล่งน้ ายังไม่ดีพอและ 
  เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
และการขยายตัวของชุมชน 

- น้ าบาดาลมีฟลูออไรด์มาก 
- ไฟฟูาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ยังไม่             
  ครอบคลุมทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะถนน        
  ตัดใหม ่
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

2. ด้ าน เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 
 

 
 
 

 

- เป็นฐานการผลิตพืชเศรษฐกิจที่ 
  ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล าไย              

ข้าว กระเทียม 
- มีการอุดหนุนกลุ่มอาชีพชุมชน 
- มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม              

คือ  เมืองเก่าเวฬุคาม/วัด 
- เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน ฐาน 
  การผลิตด้านหัตถกรรมที่ส าคัญโดย  

เฉพาะอย่างยิ่งหัตถกรรมผ้าทอ   
  ผ้าบาติก  จักรสาน 
- เป็นแหล่งชุมชนและแหล่งเศรษฐกิจ 

ของอ าเภอปุาซาง 
- การคมนาคมขนส่ง สะดวก รวดเร็ว 
 
 
 

- พืชผลทางการเกษตรราคาตกต่ า 
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดการ 
  บริหารจัดการทางด้านการตลาดอย่าง 
เป็นระบบ 

- ขาดตลาดกลางการเกษตร 
- ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจ   
  ชุมชนขาดความรู้ด้านการผลิต     
การตลาดสู่มาตรฐานสากล  และไม่
นิยมสร้างมูลค่าเพ่ิม  

- กลุ่มอาชีพขาดความเข้มแข็งและยั่งยืน 
- ไม่มีตลาดรองรับสินค้าพ้ืนเมืองที ่
แน่นอน 

- งบประมาณไม่เพียงพอในการขุดค้น 
ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เวฬุคาม 

- การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
ยังไม่ทั่วถึง 

 
 

3. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 

 

- มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม   
  ประเพณเีก่าแก่ประชาชนมีวิถีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  สงบสุข น่าอยู่
น่าอาศัย 

- มีวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นที่มีค่า 

- เป็นเมืองเก่าเวฬุคาม และ 
  ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อผู้สูงอายุ    
  เดก็ คนพิการและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เอดส์ 
- เป็นสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 
 
 
 
 

- จ านวนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  
  เพ่ิมข้ึน 
- ประชาชนขาดความรู้และโอกาส 
  การเข้าถึงฐานความรู้ทางด้าน    
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ 

- ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจ 
  ด้านศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์เมืองเก่า 
เวฬุคาม เท่าที่ควร 

- งบประมาณในการบริหารจัดการมี 
จ านวนจ ากัด 

- ควรส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมเมือง 
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมคนท้องถิ่นของเทศบาลมากข้ึน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

4. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

- ประชาชนมีความตระหนักถึง 
  ความส าคัญต่อการจัดการทรัพยากร  

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- เทศบาลให้ความส าคัญต่อการจัดการ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง 
  แวดล้อม 
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแม่น้ าไหล 
  ผ่าน 3 สาย คือ แม่น้ าปิง, แม่น้ าทา 

และแม่น้ ากวง 
- มีการศึกษาและออกแบบระบบบ าบัด 

น้ าเสียรวมและเตรียมการเพ่ือรองรับ
การขยายตัวของชุมชนเมืองในอนาคต 

- มีบ่อขยะรองรับขยะมูลฝอยในพ้ืนที่        
ไม่เพียงพอ 

 
 
 
 

- ขาดระบบการจัดการทรัพยากร 
  ธรรมชาติในชุมชนที่ดี 
- ใช้งบประมาณในการบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก 

- ประชาชนที่มีความรู้ ความเข้าใจ          
เรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมมีน้อย 

- ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะในการจัดท า 
สวนสาธารณะเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม 

- ขาดระบบการคัดแยกขยะที่ดี 
 

5.  ด้านการศึกษาและ
การกีฬา 

 

-ประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา 
และการกีฬามากขึ้น 
-เทศบาลมีการส่งเสริมด้านการศึกษา 
และกีฬาเป็นอย่างดี 
-มีสนามกีฬาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาล 
-มีชมรมกีฬาพนักงานลูกจ้างและ 
ประชาชนของเทศบาล 
-มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของเทศบาล 
-มีการอุดหนุนสถานศึกษาในการจัดการ 
เรียนการสอน 
-มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีของ 
ชุมชน 
-มีห้องสมุดเทศบาลต าบลปุาซางและ
แหล่งเรียนรู้ชุมชน 
 
 
 
 

- สถานที่และอุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอ  
ต่อความต้องการของประชาชนและ
ชุมชน 

- สนามกีฬายังไม่มีสนาม อุปกรณ์กีฬา 
และอัฒจันทร์ที่ได้มาตรฐาน 

- ชุมชนต้องการที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจ าหมู่บ้านและที่ท าการชุมชน            
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน 
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ปัจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

จุดแข็ง 
(Strength) 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

6. ด้านสาธารณสุข 
 

- ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายและ
จิตที่ดี 

- ไม่มีโรคระบาดในเขตเทศบาล 
- มีการระงับและปูองกันโรคติดต่ออย่าง

ทันท่วงที 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อเรื่อง

สุขภาพ อนามัยมากขึ้น 
- มีการอุดหนุนงบประมาณหน่วยงาน

สาธารณสุขในเขตเทศบาล 
- มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสาธารณสุข

ของเทศบาล 
- มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินของ

เทศบาลในการบริการประชาชน 
 
 
 

- มีบุคลากรด้านสาธารณสุขน้อย 
- งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

7. ด้านการเมือง –  
   การบริหาร 

- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
  บริหารงานมากขึ้น 
- ประชาชนให้ความส าคัญต่อ 
  การเมืองระบอบประชาธิปไตย 
- ไม่มีคดีอาชญากรรมร้ายแรงเกิดข้ึน 
  ในชุมชน 
- ปัญหายาเสพติดลดลง 

-  - มีระบบการตรวจสอบการทุจริตและ 
     ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

- มีศูนย์บริการประชาชนรับเรื่องราว  
ร้องทุกข์ 

 
 

- การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจการ 
  ของเทศบาล 
- ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความ 
  เข้าใจเกี่ยวกับกิจการของเทศบาล 
- ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบัน ท าให้การบริหารงานมีข้อจ ากัด
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกของเทศบาลต าบลป่าซาง 

 
ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 
โอกาส 

(Opportunity) 
อุปสรรค 
(Threat) 

1. การเมือง 
 
 

- มีการแข่งขันทางการเมืองไม่มาก        
ไม่มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์          
ในท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

- การเมืองระดับชาติไม่มีเสถียรภาพ
ส่งผลต่อการเมืองท้องถิ่น 

 

2. เศรษฐกิจ - ผลผลิตล าไยซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่
ส าคัญและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
เป็นอย่างมากมีโอกาสสูงที่จะขยายตลาด
ไปยังต่างประเทศ 

- ตลาดรองรับพืชเศรษฐกิจมีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากการท า FTA 

- มีเสรีทางการค้าเพ่ิมข้ึน ท าให้เราต้อง         
เร่งพัฒนาสินค้าและบริการให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้ 

- มีการขยายพ้ืนที่ปลูกล าไยไปใน
หลายจังหวัด  รวมทั้งประเทศจีน            
ที่เป็นคู่แข่งทางการค้าล าไย 

- ผลกระทบจากการเปิดเสรีทาง   
การค้า (FTA)  และการค้า (WTO)   
ของจีนส่งผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะกระเทียม หอมแดง 

- เศรษฐกิจภายในไม่สามารถควบคุม
ได้ 

- ระบบเศรษฐกิจข้ึนอยู่กับการเมือง
มากเกินไป 

- รายได้เท่าเดิมแต่สินค้าและบริการ      
มีราคาแพงขึ้นส่งผลให้การออมลดลง 

- พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ า
เนื่องจากมีคู่แข่งมากข้ึน เช่น ล าไย 
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ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

โอกาส 
(Opportunity) 

อุปสรรค 
(Threat) 

3. สังคม  - เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และข้อมูล
ข่าวสารที่เปิดกว้าง 

- สังคมมีความเอ้ืออาทร  ดูแลคนใน
ครอบครัว ผู้สูงอายุ 

- ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่มีความรู้ 
ความสามารถ 

- ปัญหาโรคเอดส์อยู่ในระดับสูง        
การแพร่ระบาดของยาเสพติดมี
ประชากรวัยพึ่งพิงสูงเป็นข้อจ ากัด 
ด้านการพัฒนา 

- เป็นสังคมแห่งการแข่งขันในทุก ๆ 
ด้าน ท าให้ขาดความรักความอบอุ่น
ในครอบครัว 

- ปัญหายาเสพติดยังไม่หมดสิ้นไป 
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดคุณธรรม 

จริยธรรม  
 
 
 

4. นโยบายรัฐบาล/
กฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- นโยบายการพัฒนาของรัฐบาลแก้ไข
วิกฤติทางการเมืองและการบริหาร              
ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความ
เข้มแข็งให้กับสังคมบนพ้ืนฐานของ
คุณธรรม ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติ
เสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่น
ของประชาคมระหว่างประเทศ และสร้าง
ความเข้มแข้งและพัฒนาศักยภาพของ
กองทัพ  

- บริหารงานโดยเน้นหลักคุณธรรม โปร่งใส  
สุจริต  และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสมานฉันท์สามารถ
ปูองกัน บรรเทาและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ
ของชาติ โดยน้อมน าแนวทาง
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

 
 
 
 
 
 
 

- ภารกิจถ่ายโอนยังไม่ประสบความ 
ส าเร็จเท่าที่ควร ติดขัดที่วิธีการ 
กระบวนการท างาน 

- ระเบียบ วิธีปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลง 
ไม่ชัดเจน 

- กฎหมายบางฉบับเป็นอุปสรรคต่อ
การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่น 
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ปัจจัยภายนอก 

(External Factors) 

 
โอกาส 

(Opportunity) 

 
อุปสรรค 
(Threat) 

5. เทคโนโลยี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการส่งเสริมทางด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 

- มีการจัดตั้ง IT CITY เป็นประโยชน์             
ต่อการพัฒนาทางด้านการเรียนรู้           
ส าหรับเด็กและเยาวชน 

- มีความรู้ ความเข้าใจและเท่าทัน
เหตุการณ์โลก 

- การท างาน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

- ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้   
ความเข้าใจถึงฐานความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อ          
การพัฒนาด้านต่าง ๆ  

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ             
ด้านเทคโนโลยีสูง 
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 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

ล าดับที่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

1 ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์  ม.4 ต.ปากบ่อง 530,000.00 

2 เสริมไหล่ทาง ซอย  8 ชุมชนปุาซางงาม  ม.1 ต.ปุาซาง (ตรงข้ามคลีนิคหมอสุนทร ) 40,000.00 

3 ก่อสร้างถนนซอยหลังโรงเรียนบ้านปุาซาง  ซอยก้างปลา   280,000.00 

4 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนสายอู่นครพิงค์ ม.2 ต.ปุาซาง  504,000.00 

5 ก่อสร้างถนนคสล.ซอย 4 ม.2 ต.ปากบ่อง  162,000.00 

6 ก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังพ่อบ้าน หนองหอย ม.5 ต.ปุาซาง  295,000.00 

7 วางท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าข้างถนนสายไปบ้านสจ.ชุมชนหนองหอย                   
ม.5 ต.ปุาซาง  

464,000.00 

8 ก่อสร้างท่อระบายน้ า/รางระบายน้ า ขนาด 0.40*100 ม. ชุมชนสบทา ม.1  395,000.00 

9 ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.ซอยข้างพ่อบ้าน  ชุมชนหนองสะลีก ม.3 ต.ปากบ่อง  330,000.00 

10 ขยายเขตไฟฟูาสายดอนนา-บ้านล้อง เพิ่มเติมจากเดิม  ม.2 ต.ปุาซาง 50,000.00 

11 ขยายเขตไฟฟูาบ้านฉางข้าวน้อยเหนือ  ม.3 เชื่อมบ้านหนองหอย ม.5 ต.ปุาซาง 60,000.00 

12 ขยายเขตไฟฟูาบ้านสันนา หน้ามณีนาคเสนรีสอร์ท ม.1 ต.ปุาซาง 200,000.00 

13 ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า ถ.สายหลังบ้าน สจ.ทรงศักดิ์ วังธิยอง 38,000.00 

14 ขยายเขตไฟฟูาสายปุาสัก - สันนา ม.1 ต.ปุาซาง 300,000.00 

15 วางท่อประปา ม.1 ชุมชนอินทขิล ม.1 ต.ปุาซาง 300,000.00 
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ล าดับที่ โครงการ งบตาม
ข้อบัญญัติ 

16 ก่อสร้างถังประปา คสล.ขนาดความจุ 30 ลบ.ม. ชุมชนฉางข้าวน้อยเหนือ                  
ม.3 ต.ปุาซาง 

567,000.00 

17 ขุดลอกล าเหมืองข้างร้านเล็ก(โฟโต้) ชุมชนพานิชฯ  ม.1 ต.ปุาซาง    63,000.00 

18 วางท่อส่งน้ า/รางส่งน้ า ส าหรับการเกษตร บ้านฉางข้าวน้อย ม.4 ไป บ่อขยะ 768,000.00 

19 เทลาน คสล.บริเวณอาคารอเนกประสงค์ บ้านสบทา ข้างพระธาตุ (ธาตุกุด)             
ชุมชนสบทา ม.1 ต.ปากบ่อง 

412,600.00 

20 ปรับปรุงสนามกีฬาต าบลปากบ่อง (ปรับพื้นที่ วางท่อระบายน้ า) ม.5 ต.ปากบ่อง 
และติดตั้งไฟแสงสว่าง (สปอร์ตไลท์) ส่องสนามให้สว่าง 

664,000.00 

21 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดท่าต้นงิ้ว  ม.2 ต.ปากบ่อง 220,000.00 

22 เจาะบ่อบาดาลบริเวณสนามกีฬาเทศบาลต าบลปุาซาง 191,700.00 

23 เสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านดอนนา ม.2 ต.ปุาซาง 210,000.00 

24 ขยายเขตไฟฟูา ซอย 6 เชื่อม ซอย 5 ชุมชนหนองผ า ม.4 ต.ปากบ่อง 50,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 

25 โครงการข่วงคนเตียวเวียงปุาซาง 50,000 
26 โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ 60,000 
27 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี 30,000 
28 โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมงกุฎราชกุมาร 
10,000 

29 โครงการปุาซางเมืองน่าอยู่  เปิดประตูสู่อาเซียน 60,000 
30 โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติด 78,000 
31 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและอ านวย การปูองกันและแก้ไข

ปัญหา ยาเสพติด 
20,000 

32 อุดหนุน สภ.ปุาซาง  -โครงการศึกษาเพ่ือต่อต้าน การใช้ยาเสพติดในเด็กและ 
นักเรียน (ครู D.A.R.E) 

24,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

33 โครงการส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 280,000 
34 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 250,000 
35 โครงการประเพณีสงกรานต์ 200,000 
36 โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 25,000 
37 อุดหนุนจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาววัดบ้านก้อง 150,000 
38 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ 100,000 
39 โครงการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ไปเช้า - เย็นกลับ 100,000 
40 โครงการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข แบบ ABC 15,000 
41 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่เยาวชนและ ประชาชน 20,000 
42 ครอบครัวเข้มแข็ง 40,000 
43 อุดหนุน โรงเรียน สพฐ. ในเขตเทศบาล จ านวน 5 แห่ง ๆ ละ  

5,000.-บาท 
25,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

44 โครงการจัดท าปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพลดโลกร้อน 10,000 
45 ก่อสร้าง/ปรับปรุงบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย 310,000 
46 โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

47 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 560,000 

48 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 196,000 
49 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสานสายในชุมชน 10,000 

50 ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของเทศบาล 30,000 
51 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาการ 20,000 
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ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

52 ส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น 18,000 
53 ทัศนศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 30,000 
54 ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ 140,000 
55 กีฬาชุมชนสัมพันธ์ ต้านยาเสพติดต าบลปุาซาง 250,000 
56 การแข่งขันกีฬาเด็ก และเยาวชน 70,000 
57 กีฬาประชาชนและเทศบาลสัมพันธ์ 100,000 
58 อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น จ.ล าพูน (โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

แห่งชาติ ภาค 5 "หริภุญไชยเกมส์") 
30,000 

59 โครงการเข้าค่ายเด็กและ เยาวชน 50,000 
60 โครงการหนูน้อยเรียนรู้ สู่โลกกว้าง 35,000 
61 สภาเด็กและเยาวชน 20,000 
62 วันเด็กแห่งชาติ 120,000 
63 อุดหนุนโรงเรียน(อาหารกลางวัน สพฐ) 1,440,000 
64 ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ 655,200 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข   

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

65 โครงการรณรงค์เฝูาระวัง และปูองกันโรคไข้หวัดนก 20,000 
66 โครงการมหกรรมการรณรงค์ สร้างเสริมสุขภาพและปูองกันโรค           

ภาคประชาชนแบบบูรณาการเทศบาลต าบลปุาซาง 
50,000 

67 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ 30,000 
68 โครงการปูองกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในชุมชน 200,000 
69 โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน 150,000 
70 โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 670,000 
71 บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ 40,000 
72 สบทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ 250,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 

ล าดับ
ที ่

โครงการ งบประมาณ 

73 โครงการจัดท าแผนชุมชน/แผนพัฒนาสามปีเทศบาล 60,000 
74 รัฐพิธีและประเพณีต่างๆ 30,000 
75 วันเทศบาล (24 เม.ย.) 50,000 
76 เทศบาลพบประชาชน 50,000 
77 จ้างที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาวิจัยประเมินผลฯ 20,000 
78 โครงการจัดท ารายงานกิจการประจ าปีของเทศบาล 20,000 
79 โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเทศบาล 30,000 
80 โครงการ "วันท้องถิ่นไทย" 20,000 
81 อุดหนุนส านักงานท้องถิ่น จ.ล าพูน (โครงการศูนย์ประสานงานของ อปท.             

จ.ล าพูน) 
32,000 

82 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.ปุาซาง 149,000 
83 ฝึกอบรมตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 110,000 
84 ต่อเติม ดัดแปลง ปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลต าบลปุาซาง/อาคารศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/ อาคารศูนย์แสดงสินค้าหัตกรรมฯ 
200,000 

85 ปรับปรุงและพัฒนางานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  LTAX3000  
และ LTAX GIS 

20,000 

86 เลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล/เลือกตั้งซ่อม 100,000 
87 ปลูกต้นไม้สัญลักษณ์ประจ า หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบลเฉลิมพระเกียรติ 30,000 
88 หมู่บ้านประชาธิปไตย (โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง) 50,000 
89 รณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน 20,000 
90 โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ 1,024,070 
91 ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงให้กับ จนท.และอปพร. 20,000 
92 กิจกรรมวันอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (วัน อปพร.) 20000 
93 โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. 100,000 
94 เผยแพร่กฎหมายแก่ประชาชน 20,000 
95 รณรงค์ปูองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 15,000 
96 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอปุาซาง 10,000 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560)  เฉพาะปีงบประมาณ 2558 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 
จ านวน

โครงการที่ยัง
ไม่ได้

ด าเนินการ 
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

88 39,368,300.00 24 7,094,300.00 19 4,590,352.89 ( 6 ) 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 8 504,000.00 5 210,000.00 2 52,750.00  

3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต 28 1,739,000.00 14 1,327,000.00 10 1,108,218.00  

4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 11 7,100,000.00 3 470,000.00 2 458,000.00  

5. การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา 22 4,254,200.00 18 3,774,200.00 17 2,149,031.24  

6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 10 1,345,000.00 8 1,410,000.00 6 1,208,359.00  

7. การพัฒนาด้านการเมือง-การบริหาร 47 5,108,000.00 24 2,200,070.00 21 749,134.27  

  214 59,418,500.00 96 16,485,570.00 77 10,315,845.40 
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  1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งหมด 88  โครงการ  

จ านวนเงิน 39,368.300.-บาท  ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  24  โครงการ จ านวนเงิน 7,094,300.-บาท       
คิดเป็นร้อยละ  27.27  ของจ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา  
ได้ดังนี ้

1. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะในท้องถิ่น 
2. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน 

ทางเท้า รางระบายน้ า 
3. มีการก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ 
4. มีการปรับปรุง พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค 

 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 
                        โครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทั้งหมด  8   โครงการ   จ านวนเงิน  504,000.-บาท  
ได้ด าเนินการไปทั้งสิ้น  5  โครงการ  จ านวนเงิน  210,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 62.50  ของจ านวน
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งประเมินประสิทธิภาพผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี้ 

1. มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้และ
สามารถพ่ึงตนเองได ้

2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 
 
3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

                       โครงการพัฒนาด้านสังคม และวัฒนธรรม ทั้งหมด  28  โครงการ จ านวนเงิน 1,739,000.-
บาท  ได้ด าเนินการไปท้ังสิ้น 14  โครงการ  จ านวนเงิน  1,327,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ  50 ของโครงการ
พัฒนาด้านสังคม  ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
2. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. มีการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล 
5. มีการส่งเสริมดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาล 
7. มีการปูองกันและรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 
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4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 11  โครงการ จ านวนเงิน  
7,100,000.- บาท ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  3  โครงการ  จ านวนเงิน  470,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 
42.86 ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนา  ได้ดังนี ้

1. มีการสร้างองค์ความรู้และจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2. มีการสร้างเครือข่ายดูแล เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 

โครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ทั้งหมด 22 โครงการ จ านวนเงิน 4,254,200.- 
บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  18 โครงการ  จ านวนเงิน  3,774,200.-บาท คิดเป็นร้อยละ  81.82                 
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
2. มีการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 
6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 
 โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ทั้งหมด  10 โครงการ จ านวนเงิน 1,345,000.- บาท 

ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  8  โครงการ  จ านวนเงิน  1,410,000 .-บาท  คิดเป็นร้อยละ 80  ของจ านวน
โครงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข ซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา ได้ดังนี ้

1. มีการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
4. มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 

 
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 โครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารทั้งหมด 47  โครงการ จ านวนเงิน 5,108,00.- 

บาท  ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น  24  โครงการ  จ านวนเงิน  2,200,070.-บาท คิดเป็นร้อยละ 51.06               
ของจ านวนโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารซึ่งประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาได้ดังนี้ 

1. มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

2. มีการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในองค์กร 
3. มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 
4. มีการปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น 
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5. มีการพัฒนาประชาธิปไตยและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
6. มีการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยการลงพื้นที่จาการลงพ้ืนที่ประชาคมจัดท า

แผนพัฒนาชุมชนและแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา  มีปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมชุมชน หน่วยงาน
ราชการ องค์กรภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พยายามเสนอโครงการของตนให้
บรรจุในแผนพัฒนาของเทศบาลเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุ
โครงการไว้ในแผนพัฒนาไว้ก่อนโดยหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้กับทางเทศบาลภายหลัง  อีกทั้งโครงการ 
ที่น าเสนอบางโครงการยังมีความซับซ้อนกัน และเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ จ าท าให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ตามความต้องการที่เสนอมาจากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท าให้ทราบถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง ซึ่งสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
แผนพัฒนา ดังนี้  โครงการที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ประชาชนขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชาคม ประชาชนไม่ค่อยให้
ความร่วมมือใน การเสนอโครงการ/กิจกรรม มีผู้ร่วมประชาคมน้อย ผู้น ายึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลัก            
ไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือบางชุมชนประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม 
โดยยึดผู้น าว่าอย่างไรก็เห็นด้วยแล้วแต่ผู้น า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  และการ
เสนอโครงการ/กิจกรรมไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 

 
2. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการตามแผนพัฒนา 

เนื่องจากเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด  โดยงบประมาณส่วนหนึ่งต้องน าไปใช้จ่ายในส่วนของรายจ่าย
ประจ า ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ประกอบกับจ านวนโครงการตามแผนพัฒนามีจ านวนมาก
จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ให้กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็น
เร่งด่วนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก่อน ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการต่างๆ 
ตามแผนพัฒนาได้ทั้งหมด 

 
3. ปัญหาการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ทุกประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว 
รวมทั้งประเทศไทย ดังนั้นการจัดเก็บภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเปูาหมาย งบประมาณ
ที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับ
จัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาลต าบลปุาซาง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ ท าให้โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการต้องชะลอ
การด าเนินการหรือยกเลิกการด าเนินการไป เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
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ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
จากปัญหาเกี่ยวกับการท าแผนพัฒนาและปัญหาการจัดสรรงบประมาณข้างต้น  สามารถที่จะแก้ไข

ปัญหาให้ลดน้อยลงได้ด้วยการคัดสรรโครงการที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีให้มีจ านวนโครงการลดน้อยลง 
เลือกสรรเฉพาะโครงการที่สามารถจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการได้จริง รวมทั้งบรรจุโครงการที่คาดว่า
สามารถหางบประมาณจากแหล่งงบประมาณอ่ืน ที่ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปีได้เพียง
เท่านั้น  ไม่บรรจุโครงการที่คาดว่าไม่สามารถหางบประมาณสนับสนุนการด าเนินการได้จริง  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น              
การบรรจุโครงการใดๆ ก็ตามต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชน  นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของ
รัฐบาลอ านาจหน้าที่ของเทศบาล และประโยชน์สุขที่จะได้รับของประชาชนเป็นส าคัญ และหากเมื่อด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามปีไปสักระยะ  หากโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปีงบประมาณนั้น  ยังมี
โครงการพัฒนาที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่จ านวนมาก  ก็ให้ด าเนินการปรับ แก้ไขแผนพัฒนาสามปี  
โดยให้ยกเลิกโครงการพัฒนาที่คาดว่าจะไม่มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการ ก็จะช่วยแก้ไขปัญหาจ านวน
โครงการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณในการด าเนินการตามโครงการพัฒนาได้ 

ส่วนปัญหาเรื่องการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล  เป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานประสบ 
เทศบาลต าบลปุาซาง  ได้แก้ไขปัญหาโดยการคัดเลือกโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการโครงการตาม
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อีกครั้ง  โดยเลือกด าเนินการโครงการพัฒนา
ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน  และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยส่วนรวมในล าดับ            
ต้น ๆ  มาด าเนินการก่อน ส่วนโครงการพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการให้ยกไปด าเนินการในปีงบประมาณถัดไป
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