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ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  การตั้งงบประมาณ  การเบิกจ่ายงบประมาณ 

จากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว สรุปการตั้ง

งบประมาณ และรายรับรายจ่ายจริง  ของเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  รายละเอียด  ดังนี้ 

   

ปีงบประมาณ  2557 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  50,773,000.-  บาท 

  ประมาณการรายจ่ายไว้  50,773,000.-  บาท 

  รายรับจริง   67,441,341.68  บาท 

  รายจ่ายจริง   59,658,327.81  บาท 

 

  ปีงบประมาณ 2558 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  56,980,000.-  บาท 

  ประมาณการรายจ่ายไว้  56,980,000.-  บาท 

  รายรับจริง   74,330,041.35  บาท 

  รายจ่ายจริง   67,725,014.97  บาท 

 

ปีงบประมาณ 2559 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  57,400,000.-  บาท 

  ประมาณการรายจ่ายไว้  57,400,000.-  บาท 

  รายรับจริง   66,862,996.75  บาท 

  รายจ่ายจริง   64,181,836.54  บาท 

 

ปีงบประมาณ 2560 

  ตั้งงบประมาณรายรับไว้  72,800,000.-  บาท 
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  ประมาณการรายจ่ายไว้  72,800,000.-  บาท 

 

 

 

 

 

1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตารางแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2557 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  โดยก าหนดโครงการที่จะ 

ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  รวม  240  โครงการ  งบประมาณ  75,085,650.-  บาท  สามารถ

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการที่ 

ด าเนิน 
การจริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

45 31 68.89 11,137,650.00 10,975,800.00 98.55 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการและการท่องเที่ยว 

17 24 100 12,190,000.00 9,810,726.00 80.48 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 16 2 12.50 2,308,000.00 80,000.00 3.47 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

55 35 63.64 16,080,000.00 12,059,842 75 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

88 50 56.82 21,610,000.00 10,406,350.00 48.16 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

19 7 36.84 11,860,000.00 82,445.00 0.69 
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รวม 240 149 62.08 75,085,650.00 43,415,163.00 67.82 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณ  จ านวน  149  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  50,773,000.00  บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี 2557  ก าหนดไว้  240  โครงการ ปฏิบัติได้จริง  

149  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  62.08 

 

 

 

 

 

 ตารางแสดงจ านวนแผนงาน  โครงการและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2558 

 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  โดยสรุปดังนี้ 

 เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนิน

ตามแผนพัฒนาสามปี  รวม  246  โครงการ  งบประมาณ  58,184,450.00  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการที่ 

ด าเนิน 
การจริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

37 24 64.86 12,048,450.00 6,118,121.00 50.78 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการและการท่องเที่ยว 

17 36 100 11,190,000.00 13,072,897.00 100 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 2 13.33 1,088,000.00 39,859.00 3.66 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

59 32 54.24 11,695,000.00 12,419,415.00 100 
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

98 61 62.24 20,323,000.00 18,680,820.00 91.92 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

20 7 35 1,840,000.00 111,852.00 6.08 

รวม 246 163 66.26 58,184,450.00 50,442,964.00 86.69 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณ  จ านวน  163  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  56,980,000.00  บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี 2558  ก าหนดไว้  246  โครงการ ปฏิบัติได้จริง  

163  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  66.26 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนแผนงาน  โครงการและงบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่น  ประจ าปี 2559 

 จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดยสรุปดังนี้ 

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)  โดยก าหนดโครงการที่จะด าเนิน

ตามแผนพัฒนาสามปี  รวม  258  โครงการ  งบประมาณ  56,722,000.00  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้

ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการที่ 

ด าเนิน 
การจริง 

ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

43 20 46.51 12,658,500.00 4,685,367 37.01 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การศึกษา ศาสนา  

15 31 100 10,770,000.00 9,962,781.00 92.50 
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ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและ
นันทนาการและการท่องเที่ยว 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 15 1 6.67 708,000.00 47,374.00 6.67 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม 

61 22 36.07 11,570,000.00 11,774,877.00 100 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพทางการเมืองการ
บริหารและการพัฒนาบุคลากร 

99 49 49.49 19,105,500.00 14,306,717.00 74.88 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

25 4 16 1,910,000.00 115,611.00 6.05 

รวม 258 127 49.22 56,722,000.00 40,892,727.00 72.09 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติ

งบประมาณ  จ านวน  127  โครงการ  งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณ  จ านวนเงิน  57,400,000.00  บาท 

 สรุป  จ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  เฉพาะปี 2559  ก าหนดไว้  258  โครงการ ปฏิบัติได้จริง  

127  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  49.22 

 

 

 

 

 

  จากแผนพัฒนาเทศบาล  เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตามสมควร  โดยมีผลการด าเนินการ  ดังนี้ 

1. การด าเนินการดา้นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  เทศบาล 

ได้มีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น  ได้ดูแลปรับปรุงถนน ทางสาธารณะ โดยด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล./

ลาดยาง  ถนนลูกรัง  ท าให้การสัญจรไปมาสะดวกและการล าเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น  และ

ก่อสร้างรางระบายน้ าท่อระบายน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม  อีกทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขยายการ

ให้บริการด้านไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้มีพ้ืนที่ครอบคลุมทุกชุมชนมากขึ้น  ตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
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สาธารณะให้เต็มพ้ืนที่เทศบาล  เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  การปรับปรุงรักษาบ้านเมืองให้สะอาด

เรียบร้อย  พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2. การด าเนินการด้านพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ 

และการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการศึกษานั้น  จะเห็นได้ว่า  ภายในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  มีสถานศึกษาภาค

บังคับ 2 โรงเรียน  มีโรงเรียนมัธยม 1 โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน 1 โรงเรียน  และมีศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย  จ านวน 1 แห่ง  และเทศบาลได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอีก 1 แห่ง  โดยเทศบาลได้

สนับสนุนโครงการอาหารเสริม(นม) และโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  และสนับสนุน

กิจกรรมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เกิดความพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นและผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตร

หลานเข้าเรียนเพ่ิมขึ้นทุกปี  ท าให้ประชาชนร้อยละ 99 ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคต

สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้  ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ในพ้ืนที่

เทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านไทยพวน  มีวิถีชีวิตของชาวไทยพวน  มีวัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถิ่นมากมาย และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น  และเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวได้สนับสนุนการสืบสานอนุรักษ์ ประเพณี 

วัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ประชาชน  เช่น  งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคบ้านหาดเสี้ยว งานประเพณีก าฟ้า  

งานประเพณีแห่กฐินทางน้ า  งานประเพณีบุญบั้งไฟจุดถวายเป็นพุทธบูชา ฯลฯ  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว  

นอกจากนี้  ยังได้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา  สนามกีฬา  อุปกรณ์กีฬาแก่ประชาชน 

3. การด าเนินการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  เทศบาลฯมีการส่งเสริมอาชีพ  มีการรวมกลุ่มเพื่อผลิต 

สินค้า  เช่น  กลุ่มจัดท าดอกไม้จันทน์  โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  และพัฒนาทักษะและศักยภาพ  โดยมีการ

ฝึกอบรมสมาชิกอย่างสม่ าเสมอและน าไปศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความส าเร็จ  ปัจจุบันชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหาด

เสี้ยว  มีสินค้าซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว  คือการทอผ้าพ้ืนเมือง  ถ้าหากได้รับ

การพัฒนาทักษะฝีมือ  การจัดการด้านการตลาด  การรวมกลุ่มเพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพชี วิต  การหาแหล่งเงินทุน

หมุนเวียนและปัจจัยอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง  จะเป็นช่องทางช่วยเพิ่มรายได้และสร้างงานภายในชุมชนได้อย่างดียิ่งขึ้น 

4. การด าเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  เทศบาลฯได้ให้ความส าคัญกับ 

การส่งเสริมสวัสดิการแก่เด็ก  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ  โดยให้ความช่วยเหลือด้านเบี้ยยังชีพ  มีการส่งเสริม

สุขภาพ  เช่น  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวและด้านการป้องกันและควบคุมโรค  เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า  โรค

ไข้เลือดออกมีการฉีดพ่นหมอกควันและแจกทรายทีมีฟอสให้กับประชาชน  ด้านสวัสดิการชุมชน  มีการจัดตั้งเครือข่าย 

ประชาชนต่างๆ  เช่น  ชมรม อสม.  ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรม อผส.  ชมรมแพทย์แผนไทย  ชมรมผู้จ าหน่ายอาหาร  เป็นต้น  

นอกจากนี้  ยังได้จัดโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  ท าให้คุณภาพชีวิตและคุณค่าทาง

สังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนดีขึ้น 
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5. การด าเนินการด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เทศบาลฯมีการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารงาน  โดยการพัฒนาบุคลากร  ได้แก่  การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ  เช่น  โครงการพัฒนาศักยภาพ

ผู้น าชุมชน  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและพนักงานจ้าง  การพัฒนาเครื่องมือ  

เครื่องใช้ส าหรับบริการประชาชนให้ครบถ้วนและให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ  เช่น  การจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆ  การจัดหาวัสดุ

ต่างๆเพ่ือบริหารประชาชน 

6. การด าเนินการด้านพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลฯ ได ้

ด าเนินงานปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นบ้านเมืองน่าอยู่ มีลักษณะความเป็นระเบียบสวยงาม  ด าเนินการชุมชนปลอดขยะ  

โดยการลดปริมาณขยะจากชุมชนต้นทาง  รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการจัดการขยะ  เช่น  โครงการ

ธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน  ด าเนินการการเก็บขนมูลฝอยและจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ  จัดท าโครงการ

คลองสวยน้ าใสควบคู่ไปกับเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวด้วยการสร้างสวนสาธารณะ  สวนหย่อมในเขตเทศบาล  มีการพัฒนาแหล่งน้ า

ให้มีสภาพที่สมบูรณ์และยังได้ขยายผลไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  เช่น  

โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์  เป็นต้น 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

2.1 ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  ช่วยให้ประชาชน 

มีถนนใช้ส าหรับสัญจรได้สะดวกขึ้น  แก้ไขปัญหาถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุ  

นอกจากนี้  ได้ก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพักและฝาปิด  ส าหรับระบายน้ าและแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังบนพ้ืนผิวจราจร  

ที่ท าให้ถนนลื่น  ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้  ลดปัญหากลิ่นน้ าเน่าเหม็น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กีฬา นันทนาการและ 

การท่องเที่ยว  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ  

ช่วยให้การวางแผนการศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ดีขึ้นและนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวัน อาหาร

เสริม  ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  ลดจ านวนเด็กเป็นโรคขาดสารอาหาร  ส่วนด้านการส่งเสริมประเพณี  ประชาชนทุก

เพศ  ทุกวัยมีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวจัดขึ้น  เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป  ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณ์ส าหรับออกก าลังกาย  ท าให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่

แข็งแรง  มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรม  สถ านที่

ท่องเที่ยวในอ าเภอศรีสัชนาลัย 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  คณะกรรมการกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดย 

การกระจายข่าวสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ประชาชนได้รับความรู้จากการฝึกอบรมอาชีพและศึกษาดูงานตามที่

ประชาชนสนใจ  ท าให้ประชาชนมีอาชีพ  มีรายได้เพ่ิมข้ึน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม  กลุ่ม อผส. ,อสม.ของเทศบาลต าบล 

หาดเสี้ยว  ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและเกิดการเจ็บป่วยให้น้อยที่สุด  

สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับเพ่ือนบ้านได้  และการด าเนินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวก็เป็นโครงการ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคต่างๆในเชิงรุก  ตลอดจนการตรวจ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านติดเตียง  ท าให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการสาธารณสุขได้ทั่วถึงรวดเร็ว  และเจ้าหน้าที่ได้รับทราบปัญหาด้านสาธารณสุขในแต่

ละชุมชน  เพื่อน ามาหาทางป้องกันและแก้ไขต่อไป 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพทางการเมือง  การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ช่วยให้มี 

อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ส าหรับการปฏิบัติงาน  ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประชาชนและเยาวชน 

ได้รับความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   รวมถึงผลเสียจากการที่ระบบสิ่งแวดล้อมที่

สูญเสียไป  เกิดความรักและหวงแหนในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  มีการจัดท าโครงการต่างๆมากมาย  เช่น  โครงการชุมชน

ปลอดขยะ(Zero waste)  โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์  โครงการปลูกต้นไม้  โครงการคลองสวยน้ าใส  เป็นต้น 

3. สรุปปัญหา  อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 

จากการวิเคราะห์ปัญหาในเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  ที่ได้จากการลงพ้ืนที่ประชาคมและส ารวจร่วมกับความ 

คิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  เห็นว่า  ปัญหาที่เป็นปัญหา

ใหญ่ในพ้ืนที่  ซึ่งควรแก้ไขในเทศบาลต าบลหาดเสี้ยว  คือ   

1. ปัญหาและความต้องการประชาชนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจากถนนรอบนอกในเขตเทศบาล  ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาตรฐาน   

เมื่อฝนตกจะท าให้น้ าท่วมขัง  ถนนขรุขระ  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ควรที่จะต้องจัดงบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง  

ตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลต าบลหาดเสี้ยวอย่างต่อเนื่อง 

2. ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  โดยเฉพาะชุมชนที่มีการขยายตัวไปสู่ 

รอบนอก  และไฟฟ้ายังไปไม่ถึง  อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมและความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนได้ 

3. ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค  ไม่มีน้ าประปาใช้ครบทุกครัวเรือน  โดยเฉพาะชุมชนที่มีการ 
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ขยายตัวไปสู่รอบนอกและเขตประปายังไปไม่ถึง  และขาดภาชนะส าหรับกักเก็บน้ าเพ่ือการบริโภค  ควรจะให้มีการขยาย

เขตประปาเพ่ิมเติมและจัดหาภาชนะกักเก็บน้ าให้เพียงพอ 

4. ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่เพ่ือใช้ส าหรับการเกษตร  ควรจะจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณในการขุด 

ลอกแหล่งน้ าสาธารณะในพ้ืนที่การเกษตร ขุดเจาะบ่อบาดาล  คลองส่งน้ า 

5. ตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาจ านวนหลายโครงการแต่ปฏิบัติได้น้อยโครงการถือว่าน าไปสู่การปฏิบัติ    

ได้น้อย 

2. ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านเศรษฐกิจ 

1. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร  ท าให้การส่งเสริมอาชีพเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง  ควรจะส่งเสริมการ 

รวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ 

2. ประชาชนบางส่วนว่างงานและว่างงานแฝง  เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม 

3. ผลผลิตราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 

4. ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

3. ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 

1. ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชนและนักเรียน  เทศบาลฯควรด าเนินการเชิงรุกร่วมกับฝ่าย 

ปกครองและต ารวจ  ในการป้องปราม  ตรวจค้น  จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า  และบ าบัดกลุ่มผู้ติดและกลุ่มเสี่ยง 

2. ปัญหาอาชญากรรม  การทะเลาะวิวาทและปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การลักขโมย   

ควรที่จะแต่งตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 

3. ปัญหาการขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลานกีฬา/สวนสาธารณะ 

4.  ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1.  ปัญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/ทางสาธารณะเพ่ิมข้ึนทุกปี  ควรที่จะมีการลดปริมาณขยะจากต้น 

ทางหรือจัดท าโครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero waste) และรณรงค์สร้างจิตส านึกในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุจาก

ธรรมชาติ  แทนที่ขยะท่ีย่อยสลายยากและเกิดมลพิษ  เช่น  ถุงพลาสติก  กล่องโฟม  เป็นต้น 

2. ห้วย  หนอง  คลอง  บึง  ตื้นเขินขาดการดูแลและบ ารุงรักษา  ควรมีการขุดลอกให้ใช้การได้ดีและจัด 

กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  เช่น  การปลูกป่า  การปลูกหญ้าแฝก  การปรับปรุงภูมิทัศน์และการปล่อย

พันธุ์สัตว์น้ า  เป็นต้น 

5. ปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการเมืองการบริหาร 

  1.  ปัญหางบประมาณมีไม่เพียงพอ  แต่ปัญหาและความต้องการของประชาชนในการพัฒนามีอยู่จ านวนมาก   

หลายด้าน  ท าให้ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  สามารถท าได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น  การด าเนินงานต้องจัดล าดับ 

ความส าคัญของโครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนาก่อนหลัง 
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  2.  ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการเมือง  การปกครอง  ควรให้เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 

บริหารจัดการ  และฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการเมืองการปกครอง 

  6. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  1.  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมและ 

ครอบครัว  ท าให้ชุมชนหลงลืมวัฒนธรรมดั้งเดิม  เทศบาลฯควรจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม 

ของท้องถิ่นให้ควรอยู่สืบไป 

 

 

 

   


