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โดยเทศบาลตำบลป่าปอ้ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม่ 

ส่วนที่ ๒ 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) 
 

๑.  สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ  และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๑.๑  สรุปสถานการณ์พัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ตามที่เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  และแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) อันมีลักษณะเป็น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่
ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็น
ประจำทุกปี  โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  การจ่าย
ขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาดำเนินงานให้  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้
มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  
 

ทั้งนี้ เทศบาลได้ดำเนินการตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว ตามแผนพัฒนาซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2557 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ได้บรรจ ุ

ในเทศบัญญตัิฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

โครงการ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ได ้

บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 23 3 1,210,000 13.04 3 1,204,000 100 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

17 3 30,000 17.65 3 0.00 100 

3. ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

16 5 902,000 31.25 1 455,000 20 

4.ย ุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

33 26 373,000 78.78 24 339,305 92.31 

5.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

52 15 2,219,940 28.85 14 1,656,010.65 93.33 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

23 7 124,000 30.43 3 42,800 42.86 

7.ย ุทธศาสตร์การพัฒนาการบร ิหารจ ัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

49 13 1,246,000 26.53 13 1,002,098.41 100 

รวม 213 72 6,104,940 33.80 58 4,699,214.06 66.67 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2558 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ได้บรรจ ุ

ในเทศบัญญตัิฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

โครงการ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ได ้

บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 49 8 1,559,300.00 16.33 8 2,288,800.00 100.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

20 8 377,700.00 40.00 3 146,350.05 37.5 

3. ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

20 5 1,020,000.00 25.00 4 1,040,450.00 80.00 

4.ย ุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

38 29 516,000.00 76.32 24 568,900.00 82.76 

5.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

54 29 2,416,940.00 53.70 22 8,384,902.82 75.86 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

24 11 290,000.00 45.83 5 151,500.00 45.45 

7.ย ุทธศาสตร์การพัฒนาการบร ิหารจ ัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

42 18 1,091,000.00 42.86 8 753,390.00 44.44 

รวม 247 108 7,270,940.00 43.72 74 13,334,292.87 68.15 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2559 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ได้บรรจ ุ

ในเทศบัญญตัิฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

โครงการ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ได ้

บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 42 12 7,091,200.00 28.57 7 1,349,600.00 58.33 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

13 6 230,000.00 46.15 2 23,050.00 33.33 

3. ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

14 4 1,000,000.00 28.57 3 905,850.00 75.00 

4.ย ุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

36 28 501,000.00 77.78 23 440,350.00 82.14 

5.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

47 27 2,427,900.00 57.45 14 1,747,317.70 51.85 

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

20 11 322,000.00 55.00 4 58,900.00 36.36 

7.ย ุทธศาสตร์การพัฒนาการบร ิหารจ ัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

39 18 1,215,620.00 46.15 14 762,661.00 77.76 

รวม 211 106 12,787,720.00 50.24 67 5,287,728.70 63.21 
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ยุทธศาสตร์ 

ปี  2560 
การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

โครงการ 
ตาม 

แผนพัฒนา 

โครงการ 
ที่ได้บรรจ ุ

ในเทศบัญญตัิฯ 

งบประมาณ 
ที่ตั้งไว ้
(บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

โครงการ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

งบประมาณ 
ที่ได้ 

เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่ได ้

บรรจุไว้ในเทศบัญญัติฯ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 137 15 2,692,900.00 1095    
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 

24 4 100,000.00 16.67    

3. ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 

27 12 380,000.00 44.44    

4.ย ุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื ้นฟูและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

39 13 401,000.00 33.33    

5.ย ุทธศาสตร ์การพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของ
ประชาชนและกลุ่มด้อยโอกาสในสังคม 

62 26 10,623,667.00 41.94    

6.ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบภายในชุมขน และ
การสร้างความร่วมมือในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

32 12 392,000.00 37.50    

7.ย ุทธศาสตร์การพัฒนาการบร ิหารจ ัดการ
บ้านเมืองที่ดีด้วย นวัตกรรมบริหารที่เหมาะสม 

54 16 964,173.00 29.63    

รวม 375 98 15,553,740.00 16.13    



 
 

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

โดยเทศบาลตำบลป่าปอ้ง  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม่ 

๑.๒  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำ
แผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖   ข้อ ๒๙  และระะเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๑๓   โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธ ีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   
 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถนำไปปฏิบติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   

(๑)  เชิงปริมาณ 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน  213  โครงการ 
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้     จำนวน    58  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  27.23 

 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน  247  โครงการ 
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้     จำนวน   74  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  29.96 
 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   211  โครงการ 
สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้     จำนวน    67  โครงการ    
คิดเป็นร้อยละ  31.75 
 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  โครงการที่บรรจุในแผน    จำนวน   375  โครงการ 
 คาดว่าจะสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้  จำนวน     70  โครงการ    
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 (๒)  เชิงคุณภาพ  
 เทศบาลได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน  โดยเทศบาลตำบลป่า
ป้องได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ทราบถึงศักยภาพของตนเองว่าได้
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่เป็นอย่างไร  อันนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้มีการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ  และทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ  รายละเอียดดังนี้ 

 
    ➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ด้าน คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 
1.ด้านการบริหารจัดการ 137 150 91.33 
2.ด้านการบริหารงานบุคคล 149 165 90.30 
3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 190 190 77.37 
4.ด้านการบริการสาธารณะ 205 205 89.13 

คะแนนรวม 4 ด้าน 710 710 93.38 
   
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ด้าน คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 
1.ด้านการบริหารจัดการ 120 165 72.73 
2.ด้านการบริหารงานบุคคล 158 180 87.78 
3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 158 220 72.72 
4.ด้านการบริการสาธารณะ 196 260 75.38 

คะแนนรวม 4 ด้าน 633 825 76.73 
 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ด้าน คะแนนที่ได ้ คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 
1.ด้านการบริหารจัดการ 142 170 83.53 
2.ด้านการบริหารงานบุคคล 126 180 70.00 
3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 164 195 84.10 
4.ด้านการบริการสาธารณะ 263 295 89.15 

คะแนนรวม 4 ด้าน 695 840 82.73 
 
➢ ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
คาดว่าจะสามารถประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ไม่ต่ำกว่าร้อย  80 
๒.  ผลท่ีได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
๒.๑  ผลที่ได้รับหรือผลที่สำคัญ 
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 ตามท่ีเทศบาลได้ดำเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  ซึ่งผลจาก
การดำเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   
(๑)  ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน 
(๒)  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน 
(๓)  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
(๔)  ไม่มีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนที่   
(๖)  เด็กๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
(๗)  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยัชีพทุกคน 
(๑๐) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงแข็งแรง 
(๑๑) ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธาณะภัย 
(๑๓) ไม่มีเกิดอาญชญากรรมการในพ้ืนที่ 
(๑4) ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
(๑5) ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
(๑6) ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการป้องกันภัย 
(๑7) ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
(18) ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่าง ๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวกสำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ผลทีค่าดว่าจะไดร้ับเพ่ิมขึน้ มีดังนี้ 
(๑)  ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นสำหรับในการสัญจรไปมา  
(๒)  ประชาชนได้รับบริการเกี่ยวกับบริการสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน  
(๓)  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
(๔)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีระบบระบายน้ำเพ่ิมมากข้ึน 
(๕)  การกำจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(6)  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ลดภาวะซึมเศร้า และรู้สึกตัวเองมีคุณค่าเพ่ิมมากข้ึน 
 
๒.๒  ผลกระทบ 
 ในการดำเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  สามารถดำเนินการได้ตามที่
ประชาชนต้องการเฉลี่ย ๓ ปี  ร้อยละ 66.01  ซึ่งการดำเนินงานนั้นก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อชุมชนในเขต
เทศบาล  ดังนี้ 
 (๑)  การก่อสร้างถนนเพ่ิมข้ึนในเขตเทศบาล  ทำให้การระบายน้ำได้ช้าเกิดน้ำท่วมขังในบางจุด ทำให้
เทศบาลต้องเร่งก่อสร้างรางระบายน้ำเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 (๒)  การพัฒนาเจริญขึ้นทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย  ส่งผลให้เกิดเป็นก่อให้เกิดโรค
ระบาด เช่น  ไข้เลือดออก  เป็นต้น 
 (๓)  เมื่อประชาชนเพิ่มมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้
ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 (๔)  การก่อสร้างทางระบายน้ำในชุมชนสามารถระบายน้ำได้  แต่ผลกระทบคือปลายทางที่เป็นพื้นที่
การเกษตรได้รับความเสียหาย  เพาะปลูกไม่ได้  เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่างๆ   
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๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนิงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข   
       ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 
  ปัญหา 
๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  ชุมชนในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจำนวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถดำเนินการได้  
6)  เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7)  เทศบาลตำบลป่าป้อง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล
น้อยกว่าปีที่ผ่านมา  ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้ งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการโครงการได้ท้ังหมด 
 
อุปสรรค 
๑)  การขาดความรู้เรื ่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการทำงานมีไม่
เพียงพอและไม่ทันสมัย  ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  
๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  อำนาจหน้าที่มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้   
3)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการ
มากเกินไป  ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่    
4)  เทศบาลไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 
➢ แนวทางการแก้ไข   
  (๑)  การดำเนินงานของเทศบาล 
๑)  การจัดทำแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนา
สามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การดำเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/
กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาดำเนินการ  
๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ำประปา   
6)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ
ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
7)  ควรพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  เช่น  การแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ำประปา  การขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาวาตะภัยที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี    
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(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ  
สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  รวดเร็ว
และถูกต้อง  ในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับเทศบาล  
 6)  เทศบาลควรจัดประชาสัมพันธ ์ข ่าวสารต่างๆ ผ ่านทางหอประจายข่าวมากกวานี ้และ
ประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ 
 
 


