
ส่วนที่  3 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ในปีที่ผ่านมา 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพฒันา 
ปัจจุบนัผูบ้ริหารเทศบาล       มีนโยบายสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นเศรษฐกิจชุมชนใหก้บั 

ทอ้งถ่ิน โดยการส่งเสริมอาชีพใหมี้การกระจายรายไดแ้ละสร้างอาชีพ  พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้มีเอกลกัษณ์
โดดเด่น  ให้มีการบริการขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นท่ี  จดัการส่ิงแวดลอ้มให้มีสภาพเป็นบา้นเมืองน่าอยู ่
ชาวชุมชนมีความเอ้ืออาทรสมานฉนัท ์   ด าเนินการตามแนวทางการพฒันาโดยระดมความคิดเห็นจากหวัหนา้
ส่วนบริหารราชการต่างๆ   ตวัแทนประชาคม  ผูท้รงคุณวฒิุ  เพื่อวเิคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส    อุปสรรค  
โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  ANALYSIS   เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  อุปสรรคในการพฒันา  สรุป
ไดด้งัน้ี 
 

จุดแข็ง (S : Strengths) จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
1.  มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ 1.  มีงบประมาณท่ีจ ากดัไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ

ของประชาชน 
2.  แผนพฒันาสามปีมีความครอบคลุม  และสนอง
ความตอ้งการของประชาชน 

2.  บุคลากรยงัขาดความรู้ความช านาญในงานเฉพาะ
ดา้น   

3.  ใหค้วามส าคญักบัผูด้อ้ยโอกาส   เช่น  เด็ก  คนชรา  
และผูพ้ิการ 

3.  ระบบสารสนเทศยงัขาดการพฒันาใหท้นัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

4.  จ านวนบุคลากรมีเพียงพอกบัการปฏิบติังานตรง
ตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

 

5.  มีความพร้อมดา้นครุภณัฑ ์ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชท่ี้พร้อมและทนัสมยัในการปฏิบติังาน 

 

6.  มีสถานท่ีรองรับบริการอยา่งเพียงพอ  
7.  มีการส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่ง
ต่อเน่ือง 

 

8.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเขา้มาพฒันา
เทศบาล 

 

 
 
 



 26 

โอกาส  (O : Opportunity) อุปสรรค ( T : Threats) 
1.  ผูน้ าชุมชนเป็นตวักระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม
ในการพฒันา 

1.  ประชาชนยงัไม่เขา้ใจในในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.  มีทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีน่าสนใจ  ไม่วา่จะ
เป็นผา้พื้นเมือง  วถีิชีวิตของชาวไทยพวน  สามารถ
น ามาเป็นจุดเด่นของการท่องเท่ียว 

2.  ขาดการร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการท ากิจกรรม 

3.  มีสินคา้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมี
ช่ือเสียงแพร่หลาย  ไดแ้ก่ผา้ทอพื้นเมือง 

3.  การใหบ้ริการประชาชนมีขอบเขตจ ากดัในดา้น
ระเบียบกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และขั้นตอนของทาง
ราชการบงัคบั 

4.  ประชาชนส่วนใหญ่มีวถีิชีวติท่ีเรียบง่ายไม่
ฟุ่มเฟือย 

4.  การบริหารงานข้ึนอยูก่บังบประมาณท่ีไดรั้บจาก
รัฐบาลจดัสรรมาให้ 

5.  ประชาชนไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการศึกษาทั้ง
ในและนอกระบบ 

 

6.  มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียง  สืบทอด
กนัมาเป็นเวลายาวนาน  เช่น  ประเพณีแห่ชา้งบวช
นาค  ประเพณีแห่กฐินทางน ้า  ฯลฯ 

 

 7.  มีแม่น ้ายมไหลผา่นใจกลางชุมชน  
8.  เป็นเมืองท่ีมีความเจริญมีการคมนาคมสะดวก 
ระหวา่งต าบล / อ าเภอ / จงัหวดั  และมีระบบส่ือสาร
ครอบคลุมทัว่ถึง 

 

9.  มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นอยูใ่น
ระดบัสูง 

 

10.  เป็นเมืองมรดกโลกท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่ง
กวา้งขวาง  สามารถสร้างรายไดใ้หก้บัประชาชนใน
พื้นท่ี 
11. การเมืองมีความสงบเรียบร้อย 

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ 
  จากการวเิคราะห์  จุดอ่อน  จุดแขง็  โอกาส  อุปสรรค  สภาพปัญหาของเทศบาลต าบล 
หาดเส้ียว  โดยภาพรวมของเคา้โครงการพฒันาดา้นต่าง  ๆ  ท่ีผา่นมา  และโอกาส  ความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุ
ถึงวิสัยทศัน์ท่ีวางเอาไวภ้ายใตยุ้ทธศาสตร์แนวทางการพฒันาท่ีได้ก าหนดเอาไวล่้วงหน้าแล้วนั้น  ผลการ
วเิคราะห์สรุปไดด้งัน้ี 
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    1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     การพฒันาดา้น
โครงสร้างพื้นฐานนั้น   เน่ืองจาก เทศบาลฯ  ไดรั้บพื้นท่ีจากสภาต าบลหาดเส้ียวยุบรวมพื้นท่ีเขา้มา จึงท าให้
เทศบาลมีพื้นท่ีท่ีจะตอ้งพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐานมากข้ึน ไดดู้แลปรับปรุงถนน    ทางสาธารณะ  แหล่งน ้ า
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีดีไดม้าตรฐาน  การแกปั้ญหาน ้าท่วมท่อระบายน ้าอุดตนัและ  การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
ใหเ้ตม็พื้นท่ีในเขตเทศบาล  เป็นการป้องกนัชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนการปรับปรุงบา้นเมืองให้สะอาด
เรียบร้อย  พร้อมตอ้นรับนกัท่องเท่ียวท่ีมาเยอืนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 

2) พฒันาระบบการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท้องถิ่น  กฬีาและนันทนาการและ 
การท่องเที่ยว  การพฒันาดา้นการศึกษานั้น    จะเห็นไดว้า่ภายในเขตเทศบาลต าบลหาดเส้ียว  มีสถานศึกษา
ภาคบงัคบั  2 โรงเรียน  มีโรงเรียนมธัยม  1  โรงเรียน  มีโรงเรียนอนุบาลเอกชน  1 โรงเรียนและมีศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  จ  านวน  1  แห่ง   และเทศบาลไดจ้ดัตั้งศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลอีก  1  แห่ง  ท าให้ประชาชนร้อยละ  99  ไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง  ซ่ึงจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคต
สามารถเรียนรู้ได้เท่าทนัและปรับตวัได้ภายใตส้ภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภิวฒัน์    
และเทศบาลต าบลหาดเส้ียวเป็นหมู่บา้นไทยพวน     มีวถีิชีวติของชาวไทยพวน   มีวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน
มากมาย เช่น งานประเพณีบวชชา้งบา้นหาดเส้ียว  ,งานประเพณีแห่กฐินทางน ้ า  ,  งานประเพณีก าฟ้า และมี
พิพิธภณัฑส์าธรผา้ทองค า  ฯลฯ   ซ่ึงเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  การมีถนนสายหลกัและสายรอง
ท่ีส าคญัอนัไดแ้ก่  ทางหลวง  101  ซ่ึงเช่ือมระหวา่ง  จงัหวดัสุโขทยั  - จงัหวดัแพร่  และทางหลวง  102  เช่ือม
ระหว่างศรีสัชนาลยั - จงัหวดัอุตรดิตถ์   และมีสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืน  ๆ  ขา้งเคียง  เช่น  อุทยานแห่งชาติ    
ศรีสัชนาลยั  อุทยานประวติัศาสตร์ศรีสัชนาลยั  อุทยานประวติัศาสตร์สุโขทยั  สามารถพฒันาตนเองเป็น
ศูนยก์ลาง   การท่องเท่ียวไดเ้ป็นอยา่งดี  นอกจากนั้นยงัส่งเสริมกิจกรรมทางดา้นศาสนาและกีฬา 

3)   การพฒันาเศรษฐกจิ    ปัจจุบนัชุมชนในเขตเทศบาลต าบลหาดเส้ียว  มีสินคา้ซ่ึงถือไดว้า่ 
เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นเฉพาะตวั  คือ  การทอผา้พื้นเมือง   ถ้าหากไดรั้บการพฒันา
ทกัษะฝีมือ  การจดัการด้านตลาด  การรวมกลุ่มเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพสินค้า  การหาแหล่งเงินทุน
หมุนเวียนและปัจจยัอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  จะเป็นช่องทางช่วยเพิ่มรายไดแ้ละสร้างงานภายในชุมชนไดอ้ยา่งดี
ยิง่ข้ึน  

4)   การพฒันาคุณภาพชีวติ  และคุณค่าทางสังคม   เทศบาล ใหค้วามส าคญักบัเด็ก    
คนชรา  ผูพ้ิการ และผูด้้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ  โดยให้ความช่วยเหลือมอบเบ้ียยงัชีพ   มีการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขดา้นการควบคุมโรค   ดา้นสวสัดิการชุมชน  มีการจดัตั้งเครือข่ายประชาชนต่างๆ เช่น ชมรม อสม.  
ชมรมผูสู้งอายุ  ชมรม อผส.  ชมรมแพทยแ์ผนไทย  ชมรมผูจ้  าหน่ายอาหาร  เป็นตน้  ท าให้คุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคมและความเป็นอยูข่องชุมชนดีข้ึน 
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5)  การพฒันาประสิทธิภาพการเมือง การบริหารและการพฒันาบุคลากรท้องถิ่นด้านการ 
พฒันาการเมืองการบริหาร   ตามเง่ือนไขของกฎหมาย  ซ่ึงก าหนดให้รัฐตอ้งส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  ในการก าหนดนโยบายตดัสินใจทางการเมืองการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง
รวมทั้งตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐและรัฐตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ิน  ตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง 
ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน  นอกจากน้ีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  คือ  พระราชบญัญติั
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ได้ก าหนดสัดส่วนรายได้ใน
สัดส่วนไม่น้อยกวา่ร้อยละ  35  ซ่ึงจะเป็นองคป์ระกอบหรือปัจจัยท่ีจะท าให้การพฒันาดา้นการเมือง   การ
บริหารของเทศบาลต าบลหาดเส้ียวมีความกา้วหนา้ยิง่ข้ึนต่อไปในอนาคต  นอกจากนั้นยงัไดเ้พิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงาน  โดยพฒันาบุคลากร  เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

6) การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   เทศบาลไดด้ าเนินงาน
ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เป็นบา้นเมืองน่าอยู่     ลกัษณะอากาศปลอดโปร่ง      การบริหารจดัการขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพและการบ าบดั  น ้ าท่วมขงัของชุมชน  อีกทั้งการก าหนดมาตรการควบคุมปัญหามลพิษทาง
อากาศ  ซ่ึงจะเกิดข้ึนในอนาคต  ควบคู่ไปกบัการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวดว้ยการสร้างสวนสาธารณะ  สวนหยอ่มใน
เขตเทศบาล  มีการพฒันาแหล่งน ้าใหมี้สภาพท่ีสมบูรณ์ 

3.2  การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ 
ตารางแสดงแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพฒันาประจ าปี  กบั 

จ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการจริง 
โดยคิดจาก   จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจริง(ในแต่ละแนวทางฯ)     X      100 

                                         จ  านวนโครงการในแผนงานพฒันาประจ าปี (ในแต่ละแนวทางฯ)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 

สาขา / แผนงาน 

จ านวน
โครงการใน
แผนงาน
พฒันา 
ประจ าปี  

จ านวน 
โครงการ
ท่ีด าเนิน 
การจริง 

 
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพฒันา 
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

จ านวน
งบประมาณ
ท่ีด าเนินการ

จริง 
(ลา้นบาท) 

 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบ
โครงสร้างพืน้,ฐาน  สาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการ 

45 16 35.56 11.14 2.80 25.13 

1.1   แนวทางการพฒันา  การบริหารจดัการ
ใชท่ี้ดินและผงัเมือง 

3 - - 0.15 - - 

 1.2  แนวทางการพฒันา  บริการโครงสร้าง
พ้ืนฐานท่ีสอดคลอ้งกบั      ผงัเมือง 

28 13 46.43 5.91 2.56 43.32 

1.3  แนวทางการพฒันา  พฒันาและ     
ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

4 1 25 2.40 0.20 8.33 

 1.4  แนวทางการพฒันา  ระบบการจราจร 3 2 66.67 0.57 0.04 7.02 
1.5  แนวทางการพฒันา  ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค
และการเกษตรกรรม 

7 - - 2.11 - - 

2.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาระบบ
การศึกษา  ศาสนา  ศิลปวฒันธรรมท้องถิน่  
กฬีา  และนันทนาการ  และการท่องเทีย่ว 

17 22 100 12.19 
 

 

8.94 73.34 

2.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ 

6 4 66.67 7.85 6.76 86.11 

2.2  แนวทางการพฒันา  อนุรักษฟ้ื์นฟู
วฒันธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา 

1 6 100 0.40 0.26 65 

2.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการสร้างจิตส านึกใหเ้กิดความ
หวงแหนและภาคภูมิใจในศิลปวฒันธรรม 

1 1 100 0.10 1.46 100 

2.4  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการศาสนา 

3 3 100 0.32 0.20 62.50 

2.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

3 1 33.34 2.42 0.02 0.83 

2.6  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม การกีฬา
และนนัทนาการ 

3 7 100 1.10 0.23 20.91 
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สาขา / แผนงาน 
 

 

จ านวน
โครงการใน
แผนงาน
พฒันา 
ประจ าปี 

จ านวน 
โครงการ
ท่ีด าเนิน 
การจริง 

 
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณใน
แผนพฒันา 
ประจ าปี 

(ลา้นบาท) 

จ านวน
งบประมาณ
ท่ีด าเนินการ

จริง 
(ลา้นบาท) 

 
ร้อยละ 

3.ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ 16 5 31.25 2.21 0.13 5.46 
3.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาอาชีพ  เพ่ิมรายไดแ้ละ
การมีงานท า  เพ่ือแกปั้ญหาความยากจนเชิง
บูรณาการ 

15 5 33.33 2.19 0.28 12.79 

3.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมการ
กระจายรายได ้

1 - - 0.02 - - 

4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันาคุณภาพ
ชีวติและคุณค่าทางสังคม 

55 25 45.45 16.08 1.31 8.15 

4.1  แนวทางการพฒันา  เสริมสร้างความ
เขม้แขง็ของครอบครัวและชุมชน 

5 2 40 0.20 0.04 20 

4.2  แนวทางการพฒันา  ใหค้วามรู้       
สุขภาพอนามยัและการบริหาร          
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 

11 7 63.64 0.93 0.61 65.59 

4.3  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนดา้นการสาธารณสุขอยา่งเป็น
ระบบต่อเน่ือง 

4 1 25 0.44 0.02 4.55 

4.4  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนการ
พฒันาระบบสวสัดิการชุมชน 

10 4 40 12.42 0.22 1.77 

4.5  แนวทางการพฒันา  สนบัสนุนและ
เสริมสร้างสุขภาพอนามยัให ้ แก่ประชาชน 

12 8 66.67 0.72 0.44 61.11 

4.6  แนวทางการพฒันา  สร้างความ มัน่คง
และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น
ของประชาชนและนกัท่องเท่ียว 
 
 

13 3 23.08 1.37 0.08 5.84 
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5.ยุทธศาสตร์  ด้านการพฒันา
ประสิทธิภาพทางการเมอืง  การบริหาร  
และการพฒันาบุคลากร 

88 39 44.32 21.61 8.97 41.51 

5.1  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม      ทาง
การเมืองทุกระดบั 

5 4 80 0.59 0.34 57.63 

5.2  แนวทางการพฒันา  พฒันา          
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ สถานท่ี  บุคลากร  และ
การบริการประชาชน 

59 24 40.68 13.13 7.49 55.06 

5.3  แนวทางการพฒันา  เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
และบุคลากรงานป้องกนัและบรรเทา 
สาธารณภยั 

14 7 50 1.29 0.30 17.05 

5.4  แนวทางการพฒันา  เพ่ิม             
ประสิทธิภาพงานประชาสมัพนัธ์ 

4 2 50 0.80 0.35 41.25 

5.5  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม           
กิจกรรมเทศพาณิชย ์

6 2 33.34 5.81 0.67 14.63 

6.  ยุทธศาสตร์  การพฒันาระบบ           
การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ        
ส่ิงแวดล้อม 

19 10 52.63 11.86 0.29 2.45 

6.1  แนวทางการพฒันา  บริหาร        
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ          
ส่ิงแวดลอ้ม 

2 - - 0.36 - - 

6.2  แนวทางการพฒันา  จดัท าแผนปฏิบติั
การจดัการควบคุมส่ิงแวดลอ้ม  โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

2 5 100 0.32 0.06 18.75 

6.3  แนวทางการพฒันา  การอนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

4 1 25 10.05 - - 

6.4  แนวทางการพฒันา  พฒันาระบบการ
บ าบดัน ้ าเสีย 

3 1 33.33 0.31 0.10 32.26 

6.5  แนวทางการพฒันา  จดัการระบบก าจดั
ขยะมูลฝอยตามหลกัสุขาภิบาล 

8 3 37.50 0.82 0.22 26.83 

รวม 240 117 48.75 75.09 22.67 30.19 
 

 



 32 

3.3   การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบัิติในเชิงคุณภาพ 
  เทศบาลฯ ไดด้ าเนินการตามแผนพฒันา  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนและ   
แกไ้ขปัญหาดา้นต่างๆ  ของประชาชน  ทั้งดา้นการพฒันาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  เพื่อความสะดวก        
ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชน  และสนับสนุนการพฒันาในด้านอ่ืนๆ  ก่อสร้าง         
ปรับปรุงถนน     ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ประปา  เป็นต้น  ในด้านการส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  เทศบาล ไดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ือง  เน่ืองจากเทศบาลฯ  มีวฒันธรรมประเพณีท่ี
ส าคญัเป็น   เอกลกัษณ์เฉพาะทอ้งถ่ิน  ไดร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ประชาชน  ส่งเสริมงานประเพณีต่าง ๆ 
รวมทั้ง   เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวไปในตวั  สนบัสนุนการกีฬา  สนามกีฬา   อุปกรณ์กีฬา การศาสนา 
การศึกษา  ส่งเสริมอาชีพ  ดูแลเร่ืองสุขภาพอนามยัของประชาชน สนบัสนุนการด าเนินการดา้นยาเสพติด 
สวสัดิการชุมชน  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยข์องประชาชน  การดูแลเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ  มีการให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  พฒันาเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ สถานท่ี  ในการปฏิบติังานให้มี
ประสิทธิภาพ   พฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ   ซ่ึงเทศบาลไดด้ าเนินการให้ครบทุกด้านตามบทบาทภารกิจ    
อ านาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่โดยยึดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และใชง้บประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัให้คุม้ค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน  ซ่ึงการพฒันาท่ีผา่นมา  สามารถพฒันาทอ้งถ่ินไดส้ าเร็จตามเป้าหมายในระดบั
หน่ึง  ทั้งน้ีเทศบาลตอ้งมีการพฒันาอีกต่อไปอยา่งต่อเน่ือง   
 

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

 
 


