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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ.2557-2560) 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2557 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง  พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

87 62,988,820.00 16 4,328,000.00 7 1,321,969.54 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

17 3,610,000.00 6 300,000.00 3 164,585.02 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

26 2,780,000.00 16 1,655,000.00 12 1,451,170.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

15 19,550,000.00 3 150,000.00 1 99,980.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

29 26,626,000.00 16 888,000.00 13 767,024.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

17 1,650,000.00 6 1,170,000.00 6 1,022,134.27 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

56 16,886,600.00 24 4,373,700.00 18 1,708,402.75 

รวม 247 134,091,420.00 87 12,864,700.00 60 6,535,265.58 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2558 

 

ยุทธศาสตร ์
แผนการด าเนนิการ อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง  พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 88 39,368,300.00 24 7,094,300.00 19 4,590,352.89 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

8 504,000.00 5 210,000.00 2 52,750.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

28 1,739,000.00 14 1,327,000.00 10 1,108,218.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11 7,100,000.00 3 470,000.00 2 458,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

22 4,254,200.00 18 3,774,200.00 17 2,149,031.24 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

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

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

47 5,108,000.00 24 2,200,070.00 21 749,134.27 

รวม 214 59,418,500.00 96 16,485,570.00 77 10,315,845.40 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2559 

 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

80 48,679,500.00 36 12,981,200.00 10 3,419,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

9 1,481,000.00 5 195,000.00 4 179,086.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

25 21,994,400.00 22 21,788,400.00 14 15,306,209.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 6,005,000.00 5 1,020,000.00 3 661,644.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

31 32,836,800.00 24 3,634,150.00 12 1,494,958.54 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

8 1,300,000.00 7 1,335,000.00 6 925,367.50 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

37 9,490,100.00 26 3,447,482.00 21 1,306,715.75 

รวม 200 121,786,800.00 125 44,401,232.00 70 23,292,980.79 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2560 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนพัฒนา อนุมตัิงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ฯ 

39 14,026,400.00 24 7,596,400.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

13 487,000.00 10 280,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และวัฒนธรรม 

32 22,334,800.00 30 21,954,800.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

7 1,390,000.00 7 1,125,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการกีฬา 

22 3,243,000.00 21 3,007,200.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ระบบสาธารณสุข 

8 1,400,000.00 8 1,352,000.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง-การบริหาร 

30 6,068,200.00 25 3,169,200.00 0 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

รวม 151 48,949,400.00 125 38,484,600.00 0 
 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(๑)  เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   247  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน     87  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  35.2๒ 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕8 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8– ๒๕60) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   214  โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน     96  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.86 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕9 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕9– ๒๕61) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   200   โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน    125  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  62.50 
 

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60– ๒๕62) 
โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   151   โครงการ 
สามารถด าเนินการได้     จ านวน    125  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  82.78 

 เทศบาลสามารถน าโครงการในแผนพัฒนามาด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของแผนและสามารถ
ด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา     
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.25๖๑ – 256๔) เทศบาลต าบลปุาซาง 

(2) เชิงคุณภาพ 
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปุาซาง จากการลงพ้ืนที่ประชาคมจัดท าแผนพัฒนา

ชุมชนและแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา    มีปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กร
ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในพ้ืนที่ พยายามเสนอโครงการของตนให้บรรจุในแผนพัฒนา
ของเทศบาลเป็นจ านวนมาก แม้จะทราบว่าเทศบาลมีงบประมาณจ ากัด แต่ก็อยากให้บรรจุโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาไว้ก่อนโดยหวังว่าจะมีงบประมาณอุดหนุนให้กับทางเทศบาลภายหลัง  อีกทั้งโครงการที่น าเสนอบาง
โครงการยังมีความซับซ้อนกัน และเกินศักยภาพของเทศบาลที่จะด าเนินการได้ จ าท าให้ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
ความต้องการที่เสนอมา    จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปุาซาง ซ่ึงสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 
1. ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านมา พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าแผนพัฒนา ดังนี้  โครงการ
ที่เสนอเข้าบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลมีจ านวนมากเกินไป ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการประชาคม ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือใน การเสนอ
โครงการ/กิจกรรม มีผู้ร่วมประชาคมน้อย ผู้น ายึดความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักไม่รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือบางชุมชนประชาชนยังไม่มีความเข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม โดยยึดผู้น าว่าอย่างไรก็เห็น
ด้วยแล้วแต่ผู้น า การด าเนินงานตามแผนพัฒนาไม่เป็นไปตามล าดับขั้นตอน  และการเสนอโครงการ/กิจกรรมไม่
ครอบคลุมทุกภารกิจ 

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. ปัญหาการถ่ายโอนงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล 
ด้วยในปีงบประมาณที่ผ่านมา  ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ชะลอตัว ดังนั้นการจัดเก็บ

ภาษีต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาลจึงไม่เป็นไปตามเปูาหมาย งบประมาณที่แต่ละหน่วยงานตั้งแต่ระดับกระทรวง 
กรม กอง รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ จึงได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยตามไปด้วย เทศบาล
ต าบลปุาซาง  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายที่วางไว้ ท าให้โครงการพัฒนาหลาย ๆ โครงการต้องชะลอการด าเนินการหรือยกเลิกการด าเนินการไป 
เนื่องด้วยขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
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2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560    

  2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ     

 ตามที่เทศบาลต าบลปุาซางได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 
2560 เพ่ือแก้ไขปัญหาของประชาชนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
ที่ตั้ง ตามนโยบายของผู้บริหารในการพัฒนา ดังต่อไปนี้     

    1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
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 
1. มีการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ให้มีรายได้และ

สามารถพ่ึงตนเองได ้
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล 
3. มีการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 
3. การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรม และคุณภาพชีวิต 

1. มีการส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่น 
2. มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
3. มีการบูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุในท้องถิ่น 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาในเขตเทศบาล 
5. มีการส่งเสริม  ดูแล  สุขภาพอนามัยของประชาชน 
6. มีการปูองกันและควบคุมโรคภายในเขตเทศบาล 
7. มีการปูองกันและรณรงค์แกไ้ขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาล 

 
4. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. มีการสร้างเครือข่ายดูแล เฝูาระวังและปูองกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
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5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา 
1. มีการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค  
2. มีการพัฒนาบุคลากร ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น 
3. มีการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการในท้องถิ่น 

 
     6. การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข 

1. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข 
2. มีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข 
3. มีการปูองกันและควบคุมโรคระบาด 

 
     7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

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

ประชาชน 
   
    2.2 ผลกระทบ 

  ในการด าเนินงานของเทศบาลต าบลปุาซาง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 - 2560  การลง
พ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาของประชาชนเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขและสนองความต้องการของประชาชน  ทาง
เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านเสนอผู้บริหาร    และได้ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซางเพ่ือบรรจุ โครงการต่างๆ  ไว้ในแผนพัฒนา และเป็นข้อมูลในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี   แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละปีก็ไม่ได้รับการแก้ปัญหาได้ครบทุก
ปัญหา  ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด แต่ทางผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยปัญหานั้นๆ การที่งบประมาณมีอยู่อย่าง
จ ากัดและภายใต้ระเบียบข้อบังคับท าให้การพัฒนาท้องถิ่นท าได้ไม่เต็มที่จึงท าให้เกิดความไม่เข้าใจถึงบทบาท
หน้าที่ของเทศบาลจากประชาชนบางส่วน   
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 3. สรุปปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  
     ข้อมูลจากการสอบถามผู้น าท้องถิ่นของเทศบาลต าบลป่าซาง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ได้แก่ มีโครงการใน
การพัฒนาจ านวนมาก แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ การพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม ไม่ได้
พิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วน การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา ส่วนใหญ่ไม่มองภาพรวมเทศบาล แต่จะ
เสนอเฉพาะความจ าเป็นของชุมชนตนเองท าให้เกิดความขัดแย้งในการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการด าเนินการพัฒนายังไม่เพียงพอต่อการให้บริการขาดบุคลากรที่ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และผู้บริหาร 
สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ท างานโดยขาดการประสานงานที่ดี ท าให้เกิดความล่าช้า 

  ผู้น าท้องถิ่น ได้เสนอแนะแนวทางส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง และการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลปุาซาง ได้แก่ การเร่งท าความเข้าใจกับประชาชนเพ่ือให้เกิดความสนใจ
ในการจัดท าแผนพัฒนาร่วมกับเทศบาลอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบ
เพ่ือค้นหาปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน ควรจัด
ประชุมประชาคม พบปะประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกปี เพ่ือรับทราบถึงปัญหา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ แนวคิดต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้กับประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง และจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้น าชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบอย่าง
ทั่วถึง จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อย่างสม่ าเสมอ 
ด าเนินการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานให้เพียงพอต่อปริมาณบุคลากร และต่อปริมาณ
งาน และผู้บริหารควรติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้า  

 ข้อมูลจากการสอบถามประชาชนในเขตเทศบาลต าบลป่าซาง 

  ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ การพัฒนาบางด้านยังไม่
ตรงตามความต้องการของชุมชน ไม่เป็นไปตามล าดับและกระจุกตัวอยู่เฉพาะบางหมู่บ้านประชาชนไม่ให้ความ
สนใจในการจัดท าแผนพัฒนา ขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตามแผนชุมชน ขาดการประสานงานที่ดี
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน ขาดการวางแผนที่ดี การท างานล่าช้า การบริการสาธารณะที่เทศบาลได้
ด าเนินการ ไม่มีคุณภาพ ช ารุดเสียหาย และไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ครอบคลุม ครบทุกหมู่บ้าน  และการประชาสัมพันธ์กิจกรรม แผนงานหรือ
โครงการต่างๆ ของเทศบาล ยังไม่ทั่วถึง 

  ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน ได้แก่  การจัดหางบประมาณให้
เพียงพอ กระจายการพัฒนาให้ทั่วถึงทุกชุมชน จัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน 
ผู้บริหารท างานด้วยความโปร่งใส ด าเนินการตามนโยบาย ให้ความส าคัญและเร่งด าเนินการตามที่ให้ไว้แก่
ประชาชน มีการก าหนดนโยบาย แผนงาน หรือกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมการลงพ้ืนที่ต้องคอยชี้แนะ และตอบข้อ
สงสัยด้วยความเต็มใจ และข้อมูลที่ให้แก่ประชาชนต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงด้วย ควรมีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการร่วมเสนอโครงการพัฒนา และหลังจากการท าแผน
แล้วเทศบาลควรต้องจัดสรรงบประมาณลงสู่พ้ืนที่อย่างทั่วถึง และโดยเร็ว เพราะหากมีการท าแผนพัฒนาทุกๆ ปี 
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แต่โครงการไม่ได้รับการตอบสนอง จะท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่าย ขออะไรก็ไม่ได้รับการพิจารณา และ
บางครั้งอาจน าไปเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืน ที่ได้รับการพัฒนา ท าให้ประชาชนไม่อยากร่ วมเสนอแนวทางการ
พัฒนา และอาจน าไปสู่ความไม่สามัคคีระหว่างชุมชนได้และมีระบบการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
การด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
   

  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลปุาซาง เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความพึง
พอใจทั้งสองฝุาย โดยยึดหลักตามกระแสพระราชด ารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และยึดหลักความโปร่งใสและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจตรวจสอบเพ่ือค้นหาปัญหาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้
การแก้ไขปัญหา รวดเร็ว ตรงตามความต้องการของประชาชน   
 2. การจัดประชุมประชาคม พบปะประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือรับทราบถึงปัญหา 
ความต้องการ และข้อเสนอแนะ แนวคิดต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชน เสนอโครงการ/กิจกรรม  ที่เกิดประโยชน์
ต่อชุมชน เพื่อน ามาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน เป็นการวางแผนการพัฒนา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาพ้ืนที่  เป็นการบริการในเชิงรุก การสะท้อนปัญหา ๒ ทาง  เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส คล่องตัว และรวดเร็ว เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและการแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ให้ตรงตาม
เปูาหมายและความต้องการ  ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพ
แผนชุมชน ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนาภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนา
จังหวัด ด้วยการบูรณาการร่วมกันทั้ง ภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. การจัดประชุมประชาคมต าบล โดยการแต่งตั้งคณะท างานร่วมกัน ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน เพ่ือสรุปผลจากการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่ประชนชนแต่ละหมู่บ้านเสนอเข้ามาเพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก่อนที่จะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการชุด
ต่าง  ตามระเบียบฯ ต่อไป 
 4. การประชาสัมพันธ์การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้กับประชาชนและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  และ
จัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้กับผู้น าชุมชน เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
 5. การแต่งตั้งผู้แทนกลุ่ม/องค์กรในชุมชน เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 6. จัดส่งเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติ อย่าง
สม่ าเสมอ 
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