
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม  
  3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  5. ด้านความม่ันคง  
  6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
  8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
  9. การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
  10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 
  1.  เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั ง
องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนพื นที่เพ่ือส่งเสริมอ้านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  2.  สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด้ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  3.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพมั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  4.  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพื นที่ป่าไม้ให้ได้ 
15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื นที่ภาค  ป้องกันการรุกพื นที่ชุ่มน ้า พัฒนาแหล่งน ้าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน  ยับยั งการแพร่กระจายดินเค็ม  และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท้าเกษตรอินทรีย์ 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  1.  การพัฒนาศักยภาพในการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
  2.  การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริหาร และโลจิสติกส์ 
  3.  การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
 



  แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป อาหารปลอดภัย และพืชเศรษฐกิจหลัก  
แบบครบวงจร 
  2.  ยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย นวัตกรรม ให้ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ 
  3.  พัฒนาศักยภาพของจังหวัด ให้เป็นเมือง น่าอาศัย น่าท่องเที่ยว และน่าลงทุน 
  4.  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาล 
  5.  สร้างสังคมแห่งความมั่นคงและปลอดภัย 
 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.  การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 
  3.  การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.  การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  5.  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
  6.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  7.  การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาคู 
 2.1  วิสัยทัศน์ 
  เทศบาลต้าบลนาคู  เป็นเมืองน่าอยู่  อย่างยั่งยืน 
 2.2  ยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา  ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าและรางระบายน ้า 
  2.  บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม ไฟฟ้าสาธารณะ และการขยายเขตบริการไฟฟ้า 
  3.  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาระบบประปา 
  4.  ส่งเสริมการเกษตรและการใช้ประโยชน์ที่ดิน    

2.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 

  1.  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและการกีฬาในท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชนในชุมชน 
  3.  การสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง 
  4.  การป้องกันยาเสพติดในชุมชน 
  5. การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  6.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุข การอนามัยแม่และเด็กในชุมชน 

3.  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

   1. การบริหารจัดการขยะ 
   2.  การบริหารจัดการน ้าเสีย 
   3.  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
   4. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาล 

 
 



4.  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 

  1. การบริหารและพัฒนาองค์กร 
  2.  การพัฒนาบุคลากร 
  3.  การป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย(การรักษาความสงบภายใน) 

2.3 เป้าประสงค์ 
 1. ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

  3. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
 4. พัฒนาขีดความสามารถของพนักงานและลูกจ้าง ให้มีประสิทธิภาพ 
 5. มีการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการอย่างสม่้าเสมอ 
 6. ก่อสร้างและปรับปรุง ถนนพร้อมท่อระบายน ้าในเขตเทศบาล 
 7. มีระบบไฟฟ้า-ประปาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 

  8. มีผังเมืองรวม เทศบาลต้าบลนาคู 
  9. บ้านเมืองสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย   สวยงาม 
  10. ก้าจัดขยะและบ้าบัดน ้าเสียให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
  11. เด็กเล็กในเขตเทศบาลได้รับการการพัฒนาเตรียมความพร้อม 
  12. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  13. ส่งเสริมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและป้องกันภัยจากยาเสพติด 
  14. ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาส  และผู้ติดเชื อเอดส์ 
  15. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
  16. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  ประเพณี  วัฒนธรรม  กีฬาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.4 ตัวช้ีวัด 
 1. ลดขั นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
 2. ตัวแทนประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทศบาล     คิดได้ 100  % 
 3. ประชาชนได้รับข่าวสารการด้าเนินงานของเทศบาลอย่างสม่้าเสมอ 
 4. การจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ น   
 5. พนักงาน,ลูกจ้างประจ้า,พนักงานจ้างได้รับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 30 ซม./คน/ปี 

  6. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
  7. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติตามอ้านาจหน้าที่ของเทศบาล 
  8. การเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณแล้วเสร็จ 
  9. จ้านวนพื นที่ถนนได้รับการปรับปรุงผิวจราจร  
  10. ไม่มีน ้าท่วมขังถ้าปริมาณน ้าฝนตกไม่เกิน 60 ม.ม./ครั ง 
  11. ขยายเขตไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง   
  12. มีระบบประปาใช้อย่างทั่วถึง   
  13. ประกาศใช้ผังเมืองรวมภายในปี  2561 
  14. ที่หรือทางสาธารณะได้รับการดูแลรักษาความสะอาด   
  15. ปริมาณขยะลดลง  10  % 
  16. น ้าทิ งจากร้านอาหารได้รับการบ้าบัดน ้าเสียเบื องต้นในเกณฑ์มาตรฐาน 
  17. คุณภาพน ้าทิ งจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียได้มาตรฐาน 
  18. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลนาคู 



  19. ร้านอาหารแผงลอยผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อย   
  20. ตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับหรือผ่านเกณฑ์ตลาดน่าซื อ 
  21. ลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลลดลง 
  22. การเกิดอัคคีภัยในอาคารบ้านเรือนลดลงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื นที่และเขต 
       อ้าเภอนาคูได้ทันท่วงที 
  23. กลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
  24.ครัวเรือนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  25.ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการทุพพลภาพผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
        100  % 
  26. ชุมชนในเขตเทศบาลปลอดโรคไข้เลือดออก   
  27. ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อ   
  28. เยาวชนในเขตเทศบาลมีความรู้  เรื่อง  โรคเอดส์และตระหนักถึงผลกระทบ ของโรคเอดส์ 
  29. ยกระดับการจัดงานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นงานระดับอ้าเภอ   
  30. ยกระดับการแข่งขันกีฬา  เป็นระดับอ้าเภอ และจังหวัด   

2.5 ค่าเป้าหมาย 
  ๑)  ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรู้และบ้ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท้าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข     

 ๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๒.๖  กลยุทธ์ 

๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน ้า  สงวนและเก็บกักน ้าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค  รวมทั งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแล้ง 

๒)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลด
ต้นทุน  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมให้มีการเลี ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ้าหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิม
ช่องทางตลาด 

๔)  ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้น้าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ้าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ด้าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื นที่ พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็น
และความต้องการของประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่ น
โคราช  โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 



๙)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  
สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๑๑)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆ  ในการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส้าคัญ 
สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั งและอบรมฟ้ืนฟูต้ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแล
รักษาความปลอดภัยและการจราจร 
  ๑๒)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน ้า ลุ่มน ้าล้าคลองและป่าไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตส้านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดท้าระบบก้าจัด
ขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื นฐานที่

จ้าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก้าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

๒.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี  

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 



3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลนาคู 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลนาคู 
 การวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในเทศบาลต้าบลนาคูและการวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพด้านต่างๆ ของเทศบาลต้าบลนาคู น้ามาสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เพ่ือ
ก้าหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท้าให้ทราบถึงศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงของ เทศบาล โดยผลจาก
การวิเคราะห์ SWOT นี ใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลนาคูต่อไป 

จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 
1. มีสภาพพื นที่และสภาพภูมิอากาศเหมาะสมต่อการ 
เพาะปลูกพืช 
2. มีแหล่งน ้า และปริมาณน ้าเพียงพอส้าหรับผลิต
น ้าประปา 
3. มีการคมนาคมเชื่อมโยงทุกหมู่บ้าน สะดวกในการ
เดินทาง 
4. ไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้านและการคมนาคมสะดวก 
5. มีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นของตนเอง 
6. ครอบครัวให้ความส้าคัญกับการศึกษา 
7. มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค และมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายอย่างชัดเจน
(หลักนิติธรรม) 
8. มีศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ(หลักคุณธรรม
จริยธรรม) 
9.ผู้บริหารในจังหวัดให้ความส้าคัญกับนโยบายด้าน
สังคม 
10. บุคลากรมีความรู้ความสามารถเข้าใจในงานด้าน
สังคม พร้อมขับเคลื่อนและบูรณาการในการ
ด้าเนินงาน 
11. ชุมชนสว่นใหญ่เข้มแข็ง/ผู้น้าเข้มแข็ง 
12. มีวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่โดดเด่น 
และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

1. รายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรต่้า 
2. ระบบชลประทานยังมีไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม 
พื นที่ทางการเกษตร  
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเฉลี่ยต่อไร่ต่้า 
4. ปัญหาโจร ขโมย และการพนัน มีเยอะ 
5. ปัญหาภัยธรรมชาติ(ภัยแลง้) 
6. ประชาชนมีรายได้ต่้าและมีหนี สินมาก 
7. บุคลากรไม่เพียงพอ และส่วนใหญ่ยังขาดความรู้
ด้านเทคโนโลยี 
8. ประชาชนขาดจิตส้านึกในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และไม่ตระหนัก
ถึงความส้าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
9. การจัดสวัสดิการ อุปกรณ์ที่ทันสมัย และบุคลากร
มีไม่เพียงพอ 
10. ผู้ประกอบการบางรายขาดจิตส้านึกรับผิดชอบ
ผู้บริโภค 
11.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมกิจกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โอกาส (O) อุปสรรค (T) 
1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ 
2. มีนโยบายด้านการศึกษาท่ีชัดเจน 
3. มีโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมส้าหรับ
นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน 
4. มีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ 
5. ประชาชนสนใจบริโภคอาหารที่มีคุณภาพ                
และปลอดภัย 
6. นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมอาชีพและการมี
รายได้ 

1. ปัจจัยการผลิตมีการปรับราคาสูงขึ นส่งผลให้ต้นทุน 
การผลิตภาคเกษตร ปรับสูงขึ น 
2. ราคาผลิตผลทางการเกษตรผันผวน 
2. ภัยธรรมชาติ ท้าให้โครงสร้างพื นฐานเสียหาย 
3. การจัดสรรงบประมาณมีความล่าช้าและไม่
ต่อเนื่อง 
4. เศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผล
ให้วิถีการด้าเนินชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลง 
5. งบประมาณในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีจ้ากัด 
6. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม เช่น ความยากจน  



การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค) 
เทศบาลต้าบลนาคู  ได้ด้าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  โดยเทศบาลได้ด้าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี     

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
➢  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สามารถจ้าแนกได้ดังนี  

1)  มีเส้นทางคมนาคมในพื นที่เทศบาลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 8๐ 
เป้าหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี หรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด้าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ เทศบาลไม่สามารถด้าเนินการได้เนื่องจากพื นที่ยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จะด้าเนินการ
ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะท้าความเข้าใจ
กับประชาชนในพื นที่  และวิธีการที่จะด้าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั งนี   เทศบาลก็ ได้ตั งงบประมาณในส่วนนี ไว้แล้ว 
และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 
   2)  การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด้าเนินการครอบคลุมพื นที่ได้ทั งหมด  เนื่องจากพื นที่ที่มี
ความต้องการให้ติดตั งไฟฟ้าส่องสว่างนั นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  เทศบาลจึงไม่สามารถด้าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน  
การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท้าความเข้าใจกับประชาชนในพื นที่  และวิธีการ
ที่จะด้าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั งนี   เทศบาลก็ได้ตั งงบประมาณในส่วนนี ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
   3) การประปา  เทศบาลมีกิจการประปาเป็นของเทศบาลเอง สามารถให้บริการได้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน ้าใช้ตลอดทั งปี  ปัญหาคือ  มีข้อร้องเรียนเรื่อง
น ้าประปาขุ่นบ่อยครั ง สาเหตุเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าเกิดการตกตะกอนของน ้า และไม่มีแหล่งน ้าดิบในการผลิต
ประปาต้องขอใช้จากพื นที่อ่ืนท้าให้มีค่าใช้จ่ายมาก  ประปาของเทศบาลยังไม่สามารถที่จะผลิตเป็นน ้าประปาส้าหรับ
บริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการด้าเนินการ  ปัจจุบันเทศบาลยังไม่ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า
สามารถที่จะจัดหาน ้าดิบส้าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพื นที่ด้าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิด
ปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ที่ไม่สามารถด้าเนินการได้นั น  เช่น  โครงการก่อสร้างโรงสูบจ่าย
สารเคมีและเก็บสารเคมีการประปา ฯลฯ  เทศบาลก็ได้น้าบรรจุในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด้าเนินการใน
ปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ้าเป็นก็สามารถด้าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนต่อไป   
  ➢ ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
  จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ประชากรในพื นที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือมีบาง
ครัวเรือน ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือเทศบาลได้มีโครงการซ่อมแซม
บ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ้ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี เทศบาลก็จะด้าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเทศบาลมีการด้าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมี
เพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะใน
เขตเทศบาลไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน ้าส้าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื อน ้าที่บรรจุในถังหรือขวด  
แต่หลายครัวเรือนบริโภคน ้าที่ได้จากน ้าฝน  ท้าให้เกิดปัญหาน ้าดื่มที่ยังไม่สะอาดเท่าที่ควร มี การแก้ปัญหาเบื องต้น
คือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้มิดชิดและมีที่กรองน ้าฝนหรือการต้มน ้าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท้าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว  

อ้อย  มันส้าปะหลัง  ตามล้าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท้าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี ยงไม่มาก  คน
อายุ ๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี  ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและ
มีรายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต



เทศบาลมีอัตราที่ต่้ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั งในพื นที่และนอกพื นที่  ชุมชนในเขต
เทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  ท้าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจ
ของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ รายได้เฉลี่ยต่้ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บ
ออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่้าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื อของได้น้อยลง  ประชากรมีพื นที่
ในการทางเกษตรบางส่วนในที่ที่มีน ้าท่วมเป็นประจ้า  บางพื นที่ภาวะฝนทิ งช่วง มีพื นที่ในการท้าการเกษตรน้อย การ
ขยายตัวของประชากรเพ่ิมขึ นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการ
ปล่อยน ้าเสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน ้ามีมากขึ น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังเทศบาล  การแก้ปัญหาคือ 
เทศบาลก็ได้ลงพื นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั ง รวมทั งได้จัดโครงการท้าความสะอาดท่อและรางระบายน ้าในชุมชน โดย
การจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน ้าลดลง  ประชาชนมีจิตส้านึกและมีส่วนร่วมมากขึ น  และท้าให้
ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ น อีกทั งเทศบาล  ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริม
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์
เท่าท่ีควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
  (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

➢ ด้านแรงงาน 
จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก้าลังแรงงาน 

ร้อยละ  ๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื นที่ต่้ากว่าระดับ
จังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางสว่น ไปรับจ้างท้างานนอก
พื นที่  รวมทั งแรงงานที่ไปท้างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท้างานนอกพื นที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื นที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

➢ ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง

สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรค
เอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ้าปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลและหน่วยงาน
สาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส้าคัญในเรื่องนี ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด้าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี จากการส้ารวจ
ข้อมูลพื นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ้าบัดอาการเจ็บป่วยที่ไม่เหมาะสม  การ
ออกก้าลังกายยังไม่สม่้าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี เทศบาลพยายาม
อย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

➢ ด้านการศึกษา 
   จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้
เรียนต่อชั นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท้า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์
ที่ดี  ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาของเทศบาล  ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพื นที่ และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

➢ ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
   จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และ
ประชากรบางรายที่ไปร่วมท้ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขตเทศบาลให้ความร่วมมือกันท้ากิจกรรม
สาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั งที่



เป็นครั งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของเทศบาลคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่
จะให้ทุกส่วนทุกฝ่ายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส้าคัญของ
ครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 
   ➢ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการส้ารวจข้อมูลพื นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่วนครัวเรือนที่ไม่มีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ
เทศบาลที่สามารถด้าเนินการได้ตามอ้านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัด  คือการติดตั งกล้องวงจรปิดใน
จุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง 
รวมทั งได้ตั งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ้าคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งาน
มหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตร
หลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  
การขอความร่วมมือไปยังผู้น้า  การขอก้าลังจาก ต้ารวจ  ผู้น้า  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะ
ไม่ให้เกิดขึ นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ทั งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทาง
เทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ้านาจหน้าที่ที่สามารถด้าเนินการได้              
   ➢ ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล  จากการที่ทางสถานีต้ารวจภูธรบ้านเหลื่อมได้แจ้ง
ให้กับเทศบาลทราบนั นพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพื นที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า 
เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น้า  ประชาชน  หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็น
ประจ้า การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถท้าได้เฉพาะตามอ้านาจหน้าที่เท่านั น  เช่น  การณรงค์  การ
ประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ้านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ้าเภอ
หรือต้ารวจแล้วแต่กรณี ทั งนี  เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพื นที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพื นที่ส้าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  สถาน

ประกอบการ  ตามล้าดับ  และมีพื นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื นที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่  ก็ได้แก่  ดิน  
น ้า  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือน ้าฝน  น ้าในการเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน ้าใช้ในการเกษตรไม่
เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน ้าส้าหรับการเกษตรได้เพ่ิมขึ น  เพราะพื นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  
เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากขึ น  การแก้ไขปัญหา เทศบาลได้จัดท้าโครงการ เพ่ือแก้ปัญหา
ให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั ง
พื นที่  โครงการปลูกต้นไม้ในวันส้าคัญต่างๆ ในพื นที่ของตนเองและที่สาธารณะรวมทั งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
เมืองให้ร่มรื่นสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  ฯลฯ   

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
เทศบาลได้จัดตั งชุมชนในเขตเทศบาล  มีทั งหมด 8 หมู่บ้าน  ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

จัดซื อจัดจ้างของเทศบาล  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั งเป็นอย่างดีเช่น  การเลือกตั งสมาชิกสภา
เทศบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๕4 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั ง จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั งนายกเทศมนตรี  3,104   คน  
จากผู้มีสิทธิเลือกตั งทั งสิ น  4,267  คน  คิดเป็นร้อยละ  72.74  จ้านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั งสมาชิกสภาเทศบาล 
1,762  คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั งทั งสิ น 4,267  คน  คิดเป็นร้อยละ  41.29 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  
สมาชิกสภา  นายกเทศมนตรี  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ  ขอความ
ร่วมมือ  ผู้น้า  เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอ้าเภอทราบ  การ
รณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั งที่กระท้าได้และท้าไม่ได้ให้



ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่น
ทุกชุมชนในเขตเทศบาล  ในการจัดท้าแผนพัฒนาเทศบาล  จากผลการประชุมทุกครั งที่เทศบาลจัดขึ น มีประชาชน
สนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้เทศบาลด้าเนินงานตามความต้องการของ
ประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี   เทศบาลได้จัดโครงการ
อบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล  อสม. และกรรมการชุมชน  
โครงการอ่ืนๆ ส้าหรับประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้
เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืนๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ้ากัดด้านงบประมาณ  มีอัตราก้าลังพนักงานเทศบาล
จ้ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลนั น  ได้ท้าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี    
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน ้าใน
การเกษตรและน ้าประปา
ส้าหรับอุปโภค-บริโภคยัง
ไม่พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน ้าและ
น ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขตเทศบาล - ประชาชนมีแหล่งน ้า
และมีน ้าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และท่ีสาธารณะยังไม่
สามารถด้าเนินการ
ครอบคลุมพื นที่ได้
ทั งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต
เทศบาล 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างไมเ่พียงพอ
ประชาชนไมไ่ด้รับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาเท่าที่ควร 

 ๓) ชุมชนขยายมากขึ น
ระบบระบายน ้ายังไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร้าคาญ 

- ราง/ท่อระบายน ้า - พื นที่ในเขต
เทศบาล 

- มีรางระบายน ้า
สามารถระบายน ้าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร้าคาญ 

 ๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพ่ิมมากขึ นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด้าเนินการได้เนื่องจาก
พื นที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคม
ที่เป็นสาธารณะ
และประชาชนมี
ความต้องการให้
ด้าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

     
 
 
 

  
 
 

  



 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

2. ด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ไม่ถูก
ลืมและคงอยู่สืบไป 

๒) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั นพื นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    

- การศึกษา 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตเทศบาล 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  เด็ก
นักเรียนได้รับ
การศึกษาท่ีสูงขึ น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

3. ด้านการพัฒนา
เมืองน่าอยู่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๑) มีปัญหาเรื่องขยะเพ่ิม
มากขึ น 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชุมชนในเขต
พื นที่เทศบาล 

- ปัญหาเพิ่มขึ้น  
เนื่องจากอัตราการ
ขยายตัวของเมือง
เพ่ิมข้ึน แต่ระบบการ
บริหารจัดการขยะยัง
ขาดแคลนสถานที่
ก าจัดขยะที่ถูก
สุขลักษณะ รวมทั้ง
การน าขยะมาสร้าง
มูลค่าเพ่ิม รวมทั้ง
ประชาชน 

๒) ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรมขาดจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ 

- ดินและน ้าใต้ดิน - พื นที่ในเขต
เทศบาล 

- ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจและความ
รับผิดชอบในการ
ด าเนินกิจการที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 



ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๔. ด้าน 
สาธารณ 
สุข 
 

๑) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขตเทศบาล - ในพื นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่   
โรคติดต่อ 

๒) ประชาชนในพื นท่ี
ป่วยเป็นโรคเรื อรัง
แนวโน้มที่เพ่ิมขึ น เช่น 
เบาหวาน  ความดัน 

 - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ให้ประชาชน 
ผู้ที่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน ความดัน
ลดลง 

5. ด้านสวัสดิการ
สังคม 

๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล้าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขตเทศบาล   

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ได้รับการดูแลที่ดี 

๒) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด้ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต
เทศบาล 

- ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด้ารงชีวิตและท่ัวถึง 

6. ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 
 

๑) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่้า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซื อ  

- เศรษฐกิจ - เกษตรกรในพื นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ น 

 ๒) ประชาชนขาดสถานที่
จ้าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชย์  กรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ้าหน่ายสินค้า 

 ๓) การจราจรบนถนนมี
เพ่ิมมากขึ นอาจท้าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ นได้ 

- การจราจร - ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั ง
สัญญาณไกระพริบเพ่ือ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 ๔) มีการท้าลายและลัก
ขโมยทรัพย์สินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การให้
ผู้น้า อปพร. ควบคุม
เหตุการณ์ 

 
 
 
 



ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

7. ด้านการเมือง
การบริหาร 

๑) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ นท้า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท้าให้
เกิดเป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื นที่ในเขต
เทศบาล 

- ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไม่เกิด
ปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

 ๒) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น ้าที่ยังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน ้าฝน 
น ้าที่ไม่ได้คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนบริโภคน ้า
ที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ 



 


