ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
การพั ฒนาท้ อ งถิ่ น ในปี ที่ ผ่ า นมา เทศบาลต าบลเชิ ง ดอยได้ พั ฒนาท้ อ งถิ่ น ด้า นต่ า งๆ ตาม
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนา โดยคานึงถึง
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและประชาชนที่อยู่ภายในตาบลเชิงดอยเป็นหลักและแยกตามแผนงานด้านต่าง ๆ ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณแต่ละปี เช่น ด้านการบริหารทั่วไป(แผนงานบริหารงานทั่วไป) ด้านบริหารชุมชนและ
สังคม (แผนงานการศึกษา แผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ)
ด้านเศรษฐกิจ ด้านดาเนินงานด้านอื่น (แผนงานสาธารณสุขและแผนงานงบกลาง) งานแต่ละด้านนั้นแยกได้
หลายโครงการ/กิจกรรม ซึ่งทุกโครงการ/ทุกกิจกรรม ในอันที่จะส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาทุกด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในรอบปีที่ผ่านมาตามความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ แบ่งเป็น 8 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการวางผังเมือง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น
3. ยุทธศาสตร์ด้านบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการปกครอง
8. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า
จากการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ และประมวลสรุป
สถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT)
จุดแข็ง (Strengths : S)
1. เทศบาลตาบลเชิงดอยเป็นชุมชนเมืองกึ่ง ชนบท ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 20
กิโลเมตร ประกอบกับเป็นชนบทที่มีภูมิประเทศและแหล่งท่องเที่ยว ที่เอื้อต่อการส่ง เสริมเอกลักษณ์ และ
พัฒนาชนบทให้มีความสวยงาม ความเขียวขจี ความสะอาด และเป็นท้องถิ่นน่าอยู่
2. เทศบาลตาบลเชิงดอยมีระบบการบริหารจัดการองค์การได้ อย่างมีระบบและประสิทธิภาพโดย
ยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ในการดาเนินงานและเป็นที่พอใจของประชาชน
(ได้รางวัลชนะเลิศโครงการประกวดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจาปี 2547
จากกระทรวงมหาดไทย)
3. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถผลิตสินค้าหัตถกรรม ซึ่งเป็นวิสาหกิ จชุมชน (SMEs) ที่
เข้มแข็งพอสาหรับการแข่งขันในตลาดการค้าเสรี
4. เทศบาลตาบลเชิงดอยจัดตั้ง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลเชิง ดอยเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตรแก่ประชาชนภายในชุมชน
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5. เทศบาลต าบลเชิ ง ดอยมี ส ภาวั ฒ นธรรมต าบลเชิ ง ดอย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
วัฒนธรรมประเพณีที่สาคัญของท้องถิ่น
6. ชุมชนมีความตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม,การพัฒนาและช่วยตรวจสอบการทางาน
ของหน่วยงานภาครั ฐ โดยมีก ารรวมตั วเป็น กลุ่ม ท้องถิ่นสร้ างเครือ ข่ายในการดาเนินงาน และมี ความ
กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมของท้องถิ่น
จุดอ่อน (Weaknesses : W)
1. พื้นที่เทศบาลตาบลเชิงดอยมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามักประสบปัญหาด้านอุทกภัยซึ่งเป็น
สาเหตุทาให้การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานล่าช้าเนื่องจากต้องปรับปรุงและซ่อมแซมความเสียหายด้าน
การจราจรและด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากอุทกภัย
2. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูวั ฒนธรรม (ด้านดนตรีพื้นเมือง-นาฏศิลป์) และการสืบสานภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นประสบปัญหาด้านบุคลากร และงบประมาณไม่เพียงพอ
3. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องปริมาณหรือจานวนขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายใน
ชุมชนมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
4. ด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ประสบปัญหาปริมาณน้าในภาคเกษตรกรรมมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีสาเหตุจากคลองส่งน้าตื้นเขินทาให้ประสิทธิภาพในการกักเก็บน้าและการ
ไหลเวียนของน้าไม่สะดวก
5. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวยังไม่ได้รับการฟื้นฟูสภาพและคุณภาพ
การปูอ งกัน การเสื่อ มโทรมหรื อ การสูญ สิ้ นไป และเพื่ อ เป็ น การอนุ รั กษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ ซึ่ ง มีค วาม
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เอื้อต่อการดารงชีวิตและเกิดความสมดุลในการพัฒนา และเป็นรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. การคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณูปการ หรือ การให้บริ การขั้นพื้ นฐาน
(ขนส่ง, ไฟฟูา, ประปา, โทรศัพท์) ภายในชุมชนยัง ไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทาให้ประชาชนไม่ได้รับความ
สะดวกเท่าที่จาเป็น
7. ระบบการระบายน้าภายในชุมชนยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ทาให้ประสบปัญหาน้าท่วม
บ้านเรือนและพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหายในช่วงฤดูฝน
8. การอพยพของชาวไทยภูเขาและคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งส่งผลถึง ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ยาเสพติด และสาธารณสุข
โอกาส (Opportunities : O)
1. เทศบาลตาบลเชิงดอยได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมโดยได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการและส่งเสริมอาชีพทางการ
เกษตรแก่ประชาชน
2. การอนุ รั กษ์ แ ละส่ งเสริม วั ฒนธรรมทางเทศบาลต าบล เชิ ง ดอย ได้จั ด สรรงบประมาณ
อุดหนุนสภาวัฒนธรรม ตาบลเชิงดอย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่
สาคัญของท้องถิ่น
3. ด้ านทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม เทศบาลต าบลเชิ ง ดอย ได้มี การส่ ง เสริ มและ
สนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “หนองบัวพระเจ้าหลวง”เป็นต้น
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4. เทศบาลตาบลเชิง ดอยให้ความสาคัญ ในการแก้ ไ ขปัญ หาเศรษฐกิจ ระดับรากหญ้ า โด ย
ส่งเสริมและสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่กลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยจัดให้มีโครงการ
หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ตามนโยบาลรัฐบาล
5. เทศบาลตาบลเชิงดอยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการให้บริการ Internet
ตาบลเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่
ข้อจากัด (Threats : T)
1. เทศบาลตาบลเชิงดอยมีข้อจากัดด้านงบประมาณในการพัฒนา โดยเฉพาะงบลงทุนด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการให้บริการขั้นพื้นฐาน เพื่อแก้ไขปัญหาภายในชุมชน
2. ประชาชนในเขต เทศบาลตาบลเชิงดอย ยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการจัดเก็บภาษี
ของเทศบาลทาให้รายได้ในการจัดเก็บภาษีไม่เป็นไปตามเปูาหมายเท่าที่ควร
3. มาตรการการบังคับใช้กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม ยัง ไม่จริงจัง และต่อเนื่อง ส่ง ผลให้มีการ
ละเมิดกฎหมายดังกล่าว
4. ด้านสภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบเชิงเขาและที่ลุ่มทาให้น้าท่วมและน้าปุาไหลหลาก
อย่ า งไรก็ต าม การพั ฒ นาในรอบปี ที่ ผ่ า นมาเทศบาลต าบลเชิ ง ดอย ได้ มี ข้ อ จ ากัด เกี่ ย วกั บ
งบประมาณ ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นมีข้อจากัด ไม่ทั่วถึง เนื่องจาก เทศบาลตาบลเชิงดอยมีการวางแผน
ดาเนินการพัฒ นาด้านต่าง ๆ มีเป็นจานวนมาก จึง จาเป็นต้องใช้ง บประมาณเป็นจานวนมากด้วยเช่นกัน
ประกอบกับข้อจากัดด้านบุคลากร ซึ่งอาจเป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งนี้ จากข้อจากัดและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นเบื้องต้น เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้ศึกษา
แนวทางและการแก้ไข เพื่อนาไปสู่ การพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและท้องถิ่นโดยรวม โดยการ
ประสานการด าเนิน งานพัฒ นาร่ ว มกั บประชาคมหมู่ บ้า น หรือ ส่ วนราชการอื่น หรื อหน่ว ยงานอื่ น ที่ มี
ความสามารถดาเนินการในการดาเนินงานตามโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ท้องถิ่นตระหนัก
ถึงความสาคัญของการพัฒนาร่วมกันเชิงบูรณาการ เพื่อนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการพัฒนา ในอันที่จะเอื้อต่อ
การตรวจติดตามและประเมินผลการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การประเมินผลเกี่ยวกับการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิง ปริมาณ เทศบาลตาบลเชิงดอย ได้
ดาเนินการประเมินผลจากการตรวจสอบ เปรียบเทียบแผนงานและโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี
และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้ทราบผลสัมฤทธิ์การนาแผนและโครงการด้านต่าง ๆ เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบกับการสอบทานผลการนาแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาสามปี อย่าง
ต่อเนื่องจากแผนดาเนินงานที่กาหนดเงื่อนไขของระยะเวลา อีกประการหนึ่ง เทศบาลตาบลเชิง ดอย ได้
ดาเนินการสรุปและประมวลผลความก้าวหน้าของการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน โดยมี วัตถุประสงค์ที่ ต้องการให้การพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบ อยู่บนพื้นฐานของการ
วางแผนที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นโดยรวม จากผลการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาตามแผนสามปี (2554-2556) ห้วง 2554 ที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้
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จานวนโครงการ
ที่อยู่ในแผน

จานวนโครงการ
ที่บรรจุใน
เทศบัญญัติ

คิดเป็น
ร้อยละ

การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน และ
การวางผังเมือง

27

15

55.56

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

9

9

100.00

10

10

100.00

27

27

100.00

54

40

74.07

การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
รักษาความสงบเรียบร้อย

25

23

92.00

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
ปกครอง

20

18

90.00

การพัฒนาด้านการสังคมสวัสดิการถ้วนหน้า

16

9

56.25

รวม

188

151

80.32

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
การพัฒนาด้านการอนุรกั ษ์ฟื้นฟูสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีฯ
การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน

3.3 การประเมินประสิทธิผลการของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพื่อพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมสาหรับราษฎร อย่าง
น้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม ลดปัญหาการว่างงานและส่ง เสริม
รายได้ของราษฎร
การดาเนินงานด้านสังคม
ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน การ
จัดการแข่งขันกีฬาระดับตาบล และกีฬาเยาวชน เพื่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตาบล
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้
หน่วยงานในการดาเนินการด้านการปูองกันและปราบปรามด้านยาเสพติด อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
เยาวชน สนับสนุนการดาเนินงาน ศตส.อาเภอดอยสะเก็ด เป็นต้น
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ให้ทุกฝุายตระหนักถึงความสาคัญของ
เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่สาคัญของท้องถิ่นและประเทศ
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การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ไฟฟูาสาธารณะ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย
สาหรับผู้ที่สัญจรไปมา
สนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟูาสาธารณะภายในหมู่บ้าน และติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสง
สว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน ดาเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้าบริโภค อุปโภคอย่าง
ทั่วถึง
ปรับปรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทางไกลแบบอัตโนมัติ
การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
ขุดลอกคลองธรรมชาติ ลาเหมืองและลาเหมืองไส้ไก่ ให้มีน้าเพียงพอสาหรับการเกษตรกรรม
การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
ดาเนินการโครงการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันกาจัด
แหล่งเพาะพันธ์ยุงในตาบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. สถานีอนามัย โรงพยาบาล
และสาธารณสุขอาเภอ
สนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์ การแพทย์ในการดาเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
ทุกหมู่บ้านและจัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านด้านสาธารณสุขต่างๆ
การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภามีความรู้ ด้านการ
ปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้นาชุ มชนทุกกลุ่ม เพื่อเสริ มสร้างความเข็มแข็งของผู้นา
ชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น
การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพื้ นที่ เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กวัยเรียนอย่างทั่วถึง
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งบประมาณจั ด งานพิ ธี ก รรมทางศาสนา งานรั ฐ พิ ธี แ ละประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดาเนิน การรณรงค์ใ ห้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่ง เสริมการปลูกต้ นไม้ท าความ
สะอาดพื้นที่ถนนในหมู่บ้าน บริการเก็บขยะ รณรงค์ลดหมอกควันไฟปุา

