ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
2.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
จุดแข็ง Streng - S
1. เทศบาลตาบลงิมมีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนที่สามารถติดต่อกันได้ทั่วเขตเทศบาล
มีแหล่งน้าธรรมชาติไหลผ่าน มีบุคลากรที่มีความสามารถในการออกแบบก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษา โครงสร้างพื้นฐาน
2. พื้นที่เทศบาลติดกับแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และ
ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรทาให้เกิดการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว จึงเกิดการ
ร่วมตัวเพื่อจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยเทศบาลได้สนับสนุนทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพ ทาให้ประชาชน
มีรายได้เพิ่มขึ้น
4. เทศบาลตาบลงิมได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทศบาลมีงบประมาณและบุคลากรที่พร้อมจะดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ และ
บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
5. เทศบาลตาบลงิมได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ โดยได้กาหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยมี
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง
6. เทศบาลตาบลงิมให้ความสาคัญในการส่งเสริมการศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อมของเด็กก่อน
ปฐมวัย สูร่ ะดับ ประถมศึกษาพร้อมทั้งมีปัจจัยด้านงบประมาณ แผนงานจัดการศึกษา และบุคลากร
7. ความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเป็นไปในลักษณะที่เสริม
ประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้
การเมืองภายในเทศบาลมีความเข้มแข็ง ในด้านผู้บริหารได้เน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม
โดยยึดหลักคิดการทางานเชิงรุกที่เน้นผลงานเป็นหลัก การกาหนดแผนงาน โครงการ และ
เปูาหมายการทางาน เป็นการกาหนดร่วมกันของทุกฝุาย
จุดอ่อน Weakness – W
1. ประชาชนในพื้นที่ทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงทาให้แหล่งน้าที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ประชาชนมีน้า
บริโภคไม่เพียงพอ
2. ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรและการเก็บของปุาขาย เศรษฐกิจดีเฉพาะฤดูเก็บ
เกี่ยว แหล่งธรรมชาติไม่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
3. ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมยังไม่ได้มาตรฐานทาให้เป็นที่รู้จักน้อย ในการ
จาหน่ายขาดการประสานงานระหว่างกลุ่มอาชีพและไม่มีตลาดรองรับ
4. เทศบาลตาบลงิมยังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทางในการดาเนินงานที่ผ่านมา
ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น การดาเนินงานที่ผ่านมาก็ไม่สามารถประเมินผลงานของ
กลุ่มเปูาหมาย และการดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง การดาเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม
จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานสูง เช่น การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก
การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอดมลพิษก็มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างและปฏิบัติการสูง และที่
สาคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร เช่น การคัด
แยกขยะของครัวเรือน

5. ยังปรากฏการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม การไม่รู้สิทธิของตนเอง ประชาชนยังมีทัศนคติต่อผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้พิการ ในส่วนของการเสริมสร้างสุขภาพ ยังขาดแคลนผูเ้ ชี่ยวชาญในการฝึกสอนกีฬา เยาวชนยังขาดความสนใจ
ในหลักธรรมคาสอนของศาสนา
6. ในด้านการเมืองประชาชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมี
ความเข้าใจในการเมืองการปกครองน้อยการบริการประชาชนยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
บริหารงาน เช่น ยานพาหนะ อุปกรณ์ซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และเครื่องใช้สานักงาน ที่จะใช้
ในการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
7. ประชาชนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่ควร มีการเผาเศษ
วัชพืชทาให้เกิดปัญหาหมอกควัน ภาวะโลกร้อน
โอกาส Opportunities - O
1. พื้นที่ของเทศบาลมีขนาดเล็ก ทาให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานดาเนินการได้ครอบคลุมเกือบทุก
พื้นที่ จึงส่งผลให้ความจาเป็นในการด้านก่อสร้างลดลง และคงเหลือเพียงภาระการบารุงรักษาให้
คงสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ซึ่งภาระในการบารุงรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มาก ทาให้สามารถซ่อม
บารุงให้มีสภาพใช้งานได้ดี
2. หน่วยงานอื่นให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพระดับห้าดาว ได้เข้ามาพัฒนา
ฝีมือให้แก่กลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
3. กฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ให้
อานาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น การทางานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เทศบาลตาบลงิมมีสถาบันการศึกษา และสถาบันทางศาสนา ที่สามารถรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต รัฐบาล
ให้ความสาคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. โรงเรียนเทศบาลตาบลงิม มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจะ
นาไปสู่ความร่วมมือในการจัดการศึกษาให้ประสบผลสาเร็จ
ข้อจากัด/อุปสรรค Threats – T
1. ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควัน ไฟปุา มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น แต่มี
งบประมาณในการเตรียมความพร้อมและการปูองกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ
2. จากสถานการณ์ทางการเมือง ไม่มีความเป็นเอกภาพและมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้นโยบาย
ขาดความต่อเนื่อง ภาวะเศรษฐกิจตกต่าส่งผลให้ราคาผลผลิตการเกษตรตกต่าตามด้วย ทาให้เกิด
ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
3. การขยายเขตบริการไฟฟูาอยู่ในอานาจหน้าที่ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ตามอานาจหน้าที่ของ
เทศบาลไม่สามารถเข้าไปดาเนินการได้ สามารถดาเนินการเพียงการให้การสนับสนุนงบประมาณ
เท่านั้น
4. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม
ขยะและมลพิษได้ การบุกรุกพื้นที่ปุาทาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทาให้สภาพอากาศไม่ตรง
ตามฤดูกาล นอกจากนี้ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้สึกรักท้องถิ่นและธรรมชาติ ยังสร้าง
มลพิษแก่สิ่งแวดล้อมและยังไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร
5. การจัดสรรงบประมาณโดยรัฐบาลยังขาดความแน่นอน ทาให้ไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ใน
ระยะยาว ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ทาให้ไม่มี
อิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๓.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
จานวน
โครงการ
ที่ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

๘
๓
๒
๑

๕๓.๑๔
๒๑.๕๓
๑๔.๒๙
๗.๑๔

๙,๒๐๑,๐๐๐
๗,๗๘๙,๔๒๕.๐๐
๑๘,๐๗๑,๙๘๗.๐๐

๑๘
๑๖
๓๖

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
สานักปลัด
กองศึกษา, กองช่าง

รวม
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
๒.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการ
๒.๒ แนวทางการพัฒนาการค้าและการลงทุน
๒.๓ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

๑๔

๓๑

๓๕,๐๖๒,๔๑๒.๐๐

๗๐

๑
-

๑
-

๓๒,๐๐๐.๐๐
-

๐.๑
-

รวม
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาชีพและรายได้

๑

๑

๓๒,๐๐๐.๐๐

๐.๑

๓.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และกระจายรายได้

๒
-

๓
-

๕๐,๐๐๐.๐๐
-

๐.๑
-

๒

๓

๕๐,๐๐๐.๐๐

๐.๑

ยุทธศาสตร์/แนวทาง
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนาคมนาคมและการผังเมือง
๑.๒ แนวทางการพัฒนาแหล่งน้า
๑.๓ แนวทางการพัฒนาบริการไฟฟูาสาธารณประโยชน์
๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
๑.๕ แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่

๓.๒ แนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์
รวม

กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ,สานักปลัด

กองสวัสดิการฯ ,สานักปลัด
สานักปลัด

ยุทธศาสตร์/แนวทาง

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละของ
ที่ดาเนินการ
โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

ร้อยละของ
งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๔.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ

-

-

-

-

๔.๒ แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
๔.๓ แนวทางการพัฒนาบ้านสวยเมืองสะอาด
๔.๔ แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์จากัดขยะ

๒
๑

๓
๒

๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๐.๓
๐.๒

รวม
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคมเข้มแข็ง
๕.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
๕.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
๕.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการสังคม
๕.๔ แนวทางการพัฒนาผู้ดอ้ ยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและ

๓

๕
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๕.๕
แนวทางการพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕.๖ แนวทางการพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๕.๗ แนวทางการพัฒนาการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
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เยาวชน

2.๓ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตเทศบาลตาบลงิม จะพัฒนาในเรื่องของการศึกษา
ด้านอาชีพการลงทุน ด้านสุขภาพอนามัย และด้านสวัสดิการสังคม ซึ่งเทศบาลได้จัดทาโครงการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มเปูาหมายอย่างทั่วถึง และได้ผลการตอบรับเป็นอย่างดี
โครงการที่ได้จัดทา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ การดูแลให้
ความสาคัญแก่ผู้สูงอายุ การดูแลเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเทศบาลมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกรการุณยมิตร
เทศบาลตาบลงิม การจัดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา การส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ ที่
เสนอโครงการมาและได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเป็นอย่างดี การมอบเบี้ยยังชีพแก่คนชรา ผู้พิการและ
ผู้ติดเชื้อเอดส์
๒. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่วนใหญ่จะเป็นการพัฒนาระบบการคมนาคมและการผังเมือง
รองลงมาจะเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ ซึ่งตั้งไว้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้จัดทาประชาคมหมู่บ้าน
ถึงแม้จะมีการพัฒนาไปแล้วแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ยังคงต้องมีการพัฒนาต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากปัญหา
และความต้องการของประชาชนในด้านนี้ยังมีอยู่
๓. การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ในด้านนี้ทางเทศบาลตาบลงิม ได้จัดทาโครงการคือการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือให้ฝุายรักษา
ความสงบและบรรเทาสาธารณภัย และโครงการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรักษาความสงบและปูองกัน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์ ในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยและอุบัติภัยขึ้น
๔. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
จากการพัฒนาทาให้สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพและไม่มีมลพิษเกิดขึ้นใน
พื้นที่
๕. การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี
ในการบริหารจัดการที่ดีเน้นในเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมี
เพียงพอต่อการมาขอรับบริการของประชาชน ทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจเมื่อมารับบริการด้านการเมือง
ทางเทศบาลตาบลงิม มีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนในเรื่อง
ของการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรภายในองค์กรโดยการอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
๖. การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)
อาหารกลางวัน ให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนให้ได้รับอย่างทั่วถึง นอกจากนั้นได้รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง
๖ ศูนย์รวมเป็นศูนย์เดี่ยวคือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลงิม พร้อมทั้งได้จัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตาบลงิม
(คือเวียงจ่า) เพื่อเปิดรับนักเรียนอนุบาลระดับ ๑-๓ ระดับประถมศึกษาที่ 6 และระดับมัธยมศึกษา
การส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษา รวมทั้งการจัดงานศาสนาและวัฒนธรรมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การจัดงานต่างๆ

๗. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริการ
ในการบริหารจัดการที่ดีเน้นในเรื่องการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อการบริการแก่ประชาชน ทาให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจที่มารับบริการ ตลอดจนการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างจิตสานึกให้แก่ประชาชนในเรื่องการมีส่วนร่วมและเล็งเห็นถึงความสาคัญของ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างถูกต้อง

