
ส่วนที�  3 

สรุปผลการพฒันาท้องถิ�นในปีที�ผ่านมา 
3.1  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 

ปัจจุบนัผูบ้ริหารเทศบาล       มีนโยบายสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจชุมชนใหก้บั 
ทอ้งถิ&น โดยการส่งเสริมอาชีพใหมี้การกระจายรายไดแ้ละสร้างอาชีพ  พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ&นใหมี้เอกลกัษณ์
โดดเด่น  ใหมี้การบริการขั0นพื0นฐานครอบคลุมทุกพื0นที&  จดัการสิ&งแวดลอ้มใหมี้สภาพเป็นบา้นเมืองน่าอยู ่
ชาวชุมชนมีความเอื0ออาทรสมานฉนัท ์   ดาํเนินการตามแนวทางการพฒันาโดยระดมความคิดเห็นจากหวัหนา้
ส่วนบริหารราชการต่างๆ   ตวัแทนประชาคม  ผูท้รงคุณวุฒิ  เพื&อวเิคราะห์จุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาส    อุปสรรค  
โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  ANALYSIS   เพื&อวเิคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาส  อุปสรรคในการพฒันา  สรุป
ไดด้งันี0  
 

จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 

1.  มีโครงสร้างพื0นฐานที&ค่อนขา้งสมบูรณ์ 1.  มีงบประมาณที&จาํกดัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ
ของประชาชน 

2.  แผนพฒันาสามปีมีความครอบคลุม  และสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

2.  บุคลากรยงัขาดความรู้ความชาํนาญในงานเฉพาะ
ดา้น   

3.  ใหค้วามสาํคญักบัผูด้อ้ยโอกาส   เช่น  เด็ก  คนชรา  
และผูพ้ิการ 

3.  ระบบสารสนเทศยงัขาดการพฒันาใหท้นัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

4.  จาํนวนบุคลากรมีเพียงพอกบัการปฏิบติังานตรง
ตามตาํแหน่งหนา้ที& 

 

5.  มีความพร้อมดา้นครุภณัฑ ์ อุปกรณ์  เครื&องมือ
เครื&องใชที้&พร้อมและทนัสมยัในการปฏิบติังาน 

 

6.  มีสถานที&รองรับบริการอยา่งเพียงพอ  
7.  มีการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่ง
ต่อเนื&อง 

 

8.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเขา้มาพฒันา
เทศบาล 
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โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 

1.  ผูน้าํชุมชนเป็นตวักระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันา 

1.  ประชาชนยงัไม่เขา้ใจในในแผนพฒันาทอ้งถิ&น 

2.  มีทรัพยากรทางวฒันธรรมที&น่าสนใจ  ไม่วา่จะ
เป็นผา้พื0นเมือง  วถีิชีวิตของชาวไทยพวน  สามารถ
นาํมาเป็นจุดเด่นของการท่องเที&ยว 

2.  ขาดการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการทาํกิจกรรม 

3.  มีสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถิ&นที&เป็นเอกลกัษณ์และมี
ชื&อเสียงแพร่หลาย  ไดแ้ก่ผา้ทอพื0นเมือง 

3.  การใหบ้ริการประชาชนมีขอบเขตจาํกดัในดา้น
ระเบียบกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และขั0นตอนของทาง
ราชการบงัคบั 

4.  ประชาชนส่วนใหญ่มีวถีิชีวติที&เรียบง่ายไม่
ฟุ่มเฟือย 

4.  การบริหารงานขึ0นอยูก่บังบประมาณที&ไดรั้บจาก
รัฐบาลจดัสรรมาให้ 

5.  ประชาชนไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษาทั0ง
ในและนอกระบบ 

 

6.  มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ&นที&มีชื&อเสียง  สืบทอด
กนัมาเป็นเวลายาวนาน  เช่น  ประเพณีแห่ชา้งบวช
นาค  ประเพณีแห่กฐินทางนํ0า  ฯลฯ 

 

 7.  มีแม่นํ0ายมไหลผา่นใจกลางชุมชน  
8.  เป็นเมืองที&มีความเจริญมีการคมนาคมสะดวก 
ระหวา่งตาํบล / อาํเภอ / จงัหวดั  และมีระบบสื&อสาร
ครอบคลุมทั&วถึง 

 

9.  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอยูใ่น
ระดบัสูง 

 

10.  เป็นเมืองมรดกโลกที&มีชื&อเสียงเป็นที&รู้จกักนัอยา่ง
กวา้งขวาง  สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนใน
พื0นที& 
11. การเมืองมีความสงบเรียบร้อย 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
  จากการวเิคราะห์  จุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาส  อุปสรรค  สภาพปัญหาของเทศบาลตาํบล 
หาดเสี0 ยว  โดยภาพรวมของเคา้โครงการพฒันาดา้นต่าง  ๆ  ที&ผา่นมา  และโอกาส  ความเป็นไปไดที้&จะบรรลุ
ถึงวิสัยทศัน์ที&วางเอาไวภ้ายใตยุ้ทธศาสตร์แนวทางการพฒันาที&ได้กาํหนดเอาไวล่้วงหน้าแล้วนั0น  ผลการ
วเิคราะห์สรุปไดด้งันี0  
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    1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื@นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื0นฐานนั0น   เนื&องจาก เทศบาลฯ  ไดรั้บพื0นที&จากสภาตาํบลหาดเสี0 ยวยุบรวมพื0นที&เขา้มา จึงทาํให้
เทศบาลมีพื0นที&ที&จะตอ้งพฒันาดา้นโครงสร้างพื0นฐานมากขึ0น ไดดู้แลปรับปรุงถนน    ทางสาธารณะ  แหล่งนํ0 า
ใหอ้ยูใ่นสภาพที&ดีไดม้าตรฐาน  การแกปั้ญหานํ0าท่วมท่อระบายนํ0าอุดตนัและ  การติดตั0งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ใหเ้ตม็พื0นที&ในเขตเทศบาล  เป็นการป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนการปรับปรุงบา้นเมืองให้สะอาด
เรียบร้อย  พร้อมตอ้นรับนกัท่องเที&ยวที&มาเยอืนทั0งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท้องถิ�น  กฬีาและนันทนาการและ 

การท่องเที�ยว  การพฒันาดา้นการศึกษานั0น    จะเห็นไดว้า่ภายในเขตเทศบาลตาํบลหาดเสี0 ยว  มีสถานศึกษา
ภาคบงัคบั  2 โรงเรียน  มีโรงเรียนมธัยม  1  โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 โรงเรียนและมีศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  จาํนวน  1  แห่ง   และเทศบาลไดจ้ดัตั0งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลอีก  1  แห่ง  ทาํให้ประชาชนร้อยละ  99  ไดรั้บการศึกษาอยา่งทั&วถึง  ซึ& งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคต
สามารถเรียนรู้ได้เท่าทนัและปรับตวัได้ภายใตส้ภาวะการเปลี&ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวฒัน์    
และเทศบาลตาํบลหาดเสี0 ยวเป็นหมู่บา้นไทยพวน     มีวถีิชีวติของชาวไทยพวน   มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ&น
มากมาย เช่น งานประเพณีบวชชา้งบา้นหาดเสี0 ยว  ,งานประเพณีแห่กฐินทางนํ0 า  ,  งานประเพณีกาํฟ้า และมี
พิพิธภณัฑส์าธรผา้ทองคาํ  ฯลฯ   ซึ& งเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเที&ยวไดเ้ป็นอยา่งดี  การมีถนนสายหลกัและสายรอง
ที&สาํคญัอนัไดแ้ก่  ทางหลวง  101  ซึ& งเชื&อมระหวา่ง  จงัหวดัสุโขทยั  - จงัหวดัแพร่  และทางหลวง  102  เชื&อม
ระหว่างศรีสัชนาลยั - จงัหวดัอุตรดิตถ์   และมีสถานที&ท่องเที&ยวอื&น  ๆ  ขา้งเคียง  เช่น  อุทยานแห่งชาติ    
ศรีสัชนาลยั  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  สามารถพฒันาตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง   การท่องเที&ยวไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากนั0นยงัส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นศาสนาและกีฬา 

3)   การพฒันาเศรษฐกจิ    ปัจจุบนัชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลหาดเสี0 ยว  มีสินคา้ซึ& งถือไดว้า่ 
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ&นที&เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั  คือ  การทอผา้พื0นเมือง   ถ้าหากไดรั้บการพฒันา
ทกัษะฝีมือ  การจดัการด้านตลาด  การรวมกลุ่มเพื&อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า  การหาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนและปัจจยัอื&น  ๆ  ที&เกี&ยวขอ้ง  จะเป็นช่องทางช่วยเพิ&มรายไดแ้ละสร้างงานภายในชุมชนไดอ้ยา่งดี
ยิ&งขึ0น  

4)   การพฒันาคุณภาพชีวติ  และคุณค่าทางสังคม   เทศบาล ใหค้วามสาํคญักบัเด็ก    
คนชรา  ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  โดยให้ความช่วยเหลือมอบเบี0 ยยงัชีพ   มีการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขดา้นการควบคุมโรค   ดา้นสวสัดิการชุมชน  มีการจดัตั0งเครือข่ายประชาชนต่างๆ เช่น ชมรม อสม.  
ชมรมผูสู้งอายุ  ชมรม อผส.  ชมรมแพทยแ์ผนไทย  ชมรมผูจ้าํหน่ายอาหาร  เป็นตน้  ทาํให้คุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคมและความเป็นอยูข่องชุมชนดีขึ0น 
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5)  การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพฒันาบุคลากรท้องถิ�นด้านการ 
พฒันาการเมืองการบริหาร   ตามเงื&อนไขของกฎหมาย  ซึ& งกาํหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ในการกาํหนดนโยบายตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
รวมทั0งตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐและรัฐตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถิ&น  ตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง 

ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ&น  นอกจากนี0 กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ  
พระราชบญัญติักาํหนดแผนและขั0นตอนการกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ&น  ได้กาํหนด
สัดส่วนรายไดใ้นสัดส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  35  ซึ& งจะเป็นองคป์ระกอบหรือปัจจยัที&จะทาํให้การพฒันาดา้น
การเมือง   การบริหารของเทศบาลตาํบลหาดเสี0 ยวมีความกา้วหน้ายิ&งขึ0นต่อไปในอนาคต  นอกจากนั0นยงัได้
เพิ&มประสิทธิภาพการบริหารงาน  โดยพฒันาบุคลากร  เครื& องมือเครื& องใช้  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

6) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม  เทศบาลไดด้าํเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เป็นบา้นเมืองน่าอยู่     ลกัษณะอากาศปลอดโปร่ง      การบริหารจดัการขยะมูลฝอยที&มี
ประสิทธิภาพและการบาํบดั  นํ0 าท่วมขงัของชุมชน  อีกทั0งการกาํหนดมาตรการควบคุมปัญหามลพิษทาง
อากาศ  ซึ& งจะเกิดขึ0นในอนาคต  ควบคู่ไปกบัการเพิ&มพื0นที&สีเขียวดว้ยการสร้างสวนสาธารณะ  สวนหยอ่มใน
เขตเทศบาล  มีการพฒันาแหล่งนํ0าใหมี้สภาพที&สมบูรณ์ 

3.2  การประเมนิผลการนําแผนพฒันาไปปฏบัิติในเชิงปริมาณ 
ตารางแสดงแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพฒันาประจาํปี  กบั 

จํานวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณที�ดําเนินการจริง 
โดยคิดจาก   จาํนวนโครงการที&ดาํเนินการจริง(ในแต่ละแนวทางฯ)     X      100 

                                         จาํนวนโครงการในแผนงานพฒันาประจาํปี (ในแต่ละแนวทางฯ)      
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สาขา / แผนงาน 

จาํนวน
โครงการใน

แผนงาน
พฒันา 

ประจาํปี  

จาํนวน 
โครงการ
ที&ดาํเนิน 
การจริง 

 
ร้อยละ 

จาํนวน
งบประมาณใน

แผนพฒันา 
ประจาํปี 

(ลา้นบาท) 

จาํนวน
งบประมาณ
ที&ดาํเนินการ

จริง 
(ลา้นบาท) 

 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบ

โครงสร้างพื@น,ฐาน  สาธารณูปโภค  และ

สาธารณูปการ 

32 19 59.38 13.90 2.08 14.96 

1.1   แนวทางการพฒันา  การบริหารจดัการ
ใชที้&ดินและผงัเมือง 

1 - - 0.05 - - 

 1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้าง
พื0นฐานที&สอดคลอ้งกบั      ผงัเมือง 

21 14 66.67 8.45 0.87 10.30 

1.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและ     
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

4 3 75 2.40 1.15 47.92 

 1.4  แนวทางการพฒันา  ระบบการจราจร 2 2 100 0.25 0.06 24 
1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งนํ0 าเพื&ออุปโภคและบริโภค
และการเกษตรกรรม 

4 - - 2.75 - - 

2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบ

การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท้องถิ�น  

กฬีา  และนันทนาการ  และการท่องเที�ยว 

15 21 140 3.57 

 

 

8.59 100 

2.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการศึกษาทั0งในและนอก
ระบบ 

6 6 100 8.06 6.43 79.78 

2.2  แนวทางการพฒันา  อนุรักษฟื์0 นฟู
วฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา 

1 4 100 0.20 0.11 55 

2.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการสร้างจิตสาํนึกใหเ้กิดความ
หวงแหนและภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 

1 4 100 0.25 1.67 100 

2.4  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการศาสนา 

2 2 100 0.22 0.08 36.36 

2.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการ
ท่องเที&ยว 

2 1 50 0.20 0.01 0.45 

2.6  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม การกีฬา
และนนัทนาการ 

3 4 100 0.70 0.29 41.43 
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สาขา / แผนงาน 
 

 

จาํนวน
โครงการใน

แผนงาน
พฒันา 

ประจาํปี 

จาํนวน 
โครงการ
ที&ดาํเนิน 
การจริง 

 
ร้อยละ 

จาํนวน
งบประมาณใน

แผนพฒันา 
ประจาํปี 

(ลา้นบาท) 

จาํนวน
งบประมาณ
ที&ดาํเนินการ

จริง 
(ลา้นบาท) 

 
ร้อยละ 

3.ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 21 3 14.29 2.38 0.13 5.46 
3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ  เพิ&มรายไดแ้ละ
การมีงานทาํ  เพื&อแกปั้ญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ 

20 3 15 2.36 0.13 5.51 

3.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการ
กระจายรายได ้

1 - - 0.02 - - 

4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาคุณภาพ

ชีวติและคุณค่าทางสังคม 

51 25 49.02 13.33 1.35 10.13 

4.1  แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน 

6 1 16.67 0.20 0.03 15 

4.2  แนวทางการพฒันา  ใหค้วามรู้       
สุขภาพอนามยัและการบริหาร          
สาธารณสุขขั0นพื0นฐาน 

9 6 66.67 1.29 0.57 44.19 

4.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการสาธารณสุขอยา่งเป็น
ระบบต่อเนื&อง 

3 2 66.67 0.43 0.03 6.98 

4.4  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนการ
พฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 

12 5 41.67 9.86 0.24 2.43 

4.5  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนและ
เสริมสร้างสุขภาพอนามยัให ้ แก่ประชาชน 

11 5 45.45 0.65 0.23 35.38 

4.6  แนวทางการพฒันา  สร้างความ มั&นคง
และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชนและนกัท่องเที&ยว 
 
 

10 6 60 0.90 0.26 28.89 
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5.ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันา

ประสิทธิภาพทางการเมอืง  การบริหาร  

และการพฒันาบุคลากร 

74 32 43.24 16.71 9.39 56.19 

5.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม      ทาง
การเมืองทุกระดบั 

11 6 54.54 1.07 0.58 54.21 

5.2  แนวทางการพฒันา  พฒันา          
เครื&องมือเครื&องใช ้ สถานที&  บุคลากร  และ
การบริการประชาชน 

45 19 42.22 6.27 7.49 100 

5.3  แนวทางการพฒันา  เครื&องมือเครื&องใช้
และบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

12 3 25 1.18 0.30 25.42 

5.4  แนวทางการพฒันา  เพิ&ม             
ประสิทธิภาพงานประชาสมัพนัธ์ 

3 2 66.67 0.35 0.35 100 

5.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม           
กิจกรรมเทศพาณิชย ์

3 2 66.67 7.84 0.67 8.55 

6.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบ           

การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ        

สิ�งแวดล้อม 

14 11 78.57 1.27 0.50 39.37 

6.1  แนวทางการพฒันา  บริหาร        
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ&งแวดลอ้ม 

2 1 50 0.36 0.21 58.33 

6.2  แนวทางการพฒันา  จดัทาํแผนปฏิบติั
การจดัการควบคุมสิ&งแวดลอ้ม  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

2 5 50 0.32 0.05 15.63 

6.3  แนวทางการพฒันา  การอนุรักษฟื์0 นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ&งแวดลอ้ม 

2 1 50 0.04 - - 

6.4  แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการ
บาํบดันํ0 าเสีย 

3 2 66.67 0.31 0.11 35.48 

6.5  แนวทางการพฒันา  จดัการระบบกาํจดั
ขยะมูลฝอยตามหลกัสุขาภิบาล 

5 2 40 0.24 0.15 62.50 

รวม 207 111 53.62 51.16 22.04 43.08 
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3.3   การประเมนิผลการนําแผนพฒันาไปปฏบัิติในเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลฯ ไดด้าํเนินการตามแผนพฒันา  เพื&อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ   
แกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ  ของประชาชน  ทั0งดา้นการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื0นฐานต่างๆ  เพื&อความสะดวก        
ต่อการดาํเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  และสนับสนุนการพฒันาในด้านอื&นๆ  ก่อสร้าง         
ปรับปรุงถนน     ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  เป็นต้น  ในด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  เทศบาล ไดด้าํเนินการอย่างต่อเนื&อง  เนื&องจากเทศบาลฯ  มีวฒันธรรมประเพณีที&
สาํคญัเป็น   เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถิ&น  ไดร่้วมกบัหน่วยงานที&เกี&ยวขอ้ง  ประชาชน  ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ 
รวมทั0ง   เป็นการส่งเสริมการท่องเที&ยวไปในตวั  สนบัสนุนการกีฬา  สนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา การศาสนา 
การศึกษา  ส่งเสริมอาชีพ  ดูแลเรื& องสุขภาพอนามยัของประชาชน สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นยาเสพติด 
สวสัดิการชุมชน  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยข์องประชาชน  การดูแลเรื&องทรัพยากรธรรมชาติ  มีการให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  พฒันาเครื&องมือ  เครื&องใช้ สถานที&  ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ   พฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ   ซึ& งเทศบาลไดด้าํเนินการให้ครบทุกด้านตามบทบาทภารกิจ    
อาํนาจหน้าที&ที&มีอยู่โดยยึดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใชง้บประมาณที&มีอยู่อย่างจาํกดัให้คุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ซึ& งการพฒันาที&ผา่นมา  สามารถพฒันาทอ้งถิ&นไดส้ําเร็จตามเป้าหมายในระดบั
หนึ&ง  ทั0งนี0 เทศบาลตอ้งมีการพฒันาอีกต่อไปอยา่งต่อเนื&อง   
 

************************************* 
 

 

 


