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ส่วนที่   3 
 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

3.1  สรุปผลการพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลในปีที่ผ่านมา  

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  นโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอ าเภอ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลได้ก าหนด

แผนและขั้นตอนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์ร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ที่บัญญัติใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจหนา้ที่ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเลได้ก าหนดแผนและการพัฒนาต าบล  ตามสภาพปัญหาที่ผ่าน

มาประกอบกับข้อมูล จปฐ. เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนา และการประชาคมในแตล่ะ

หมูบ่้านที่ประสบปัญหาความเดือดรอ้น  ซึ่งสามารถแบ่งการด าเนินการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหัวทะเล  ได้แก่ 

การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ    องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล  ได้ด าเนินการดา้นเศรษฐกิจ  

ดังตอ่ไปนี ้

1.ก่อสร้างศูนย์ผลิตภัณฑ์และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2.ก่อสร้างที่ท าการกลุ่มแม่บ้าน 

3.ด าเนนิงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน  (หมูบ่้านละหนึ่งแสนบาท) 

4.ประสานงานโครงการกองทุนหมูบ่้าน  (หมูบ่้านละหนึ่งลา้นบาท) 

5.โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ภายใต้แผนงานด้านชุมชน  ต าบลหัวทะเล  เสนอโครงการก่อสร้าง

ศูนย์สาธิตการตลาด(ร้านค้าชุมชน)ต าบลหัวทะเลบ้านหัวทะเล หมูท่ี่ 11 และได้รับการอนุมัตโิครงการ

เรียบร้อยแลว้ 

6.สนับสนุนให้ประชาชนรวมกลุ่มประกอบอาชีพ 

7.ได้ประสานงานกับหนว่ยงานด้านการเกษตร ในการส่งเสริมฝกึอบรมด้านอาชีพใหก้ับประชาชน 

การด าเนินงานด้านสังคม  

1.รณรงคส์่งเสริมให้ประชาชนเลิกยาเสพติด เชน่ การจัดแข่งขันกีฬาตอ่ต้านยาเสพติด  จัดการ

อบรมเยาวชนเพื่อให้ความรู้ด้านพิษภัยของยาเสพติด  

2.ร่วมกับอ าเภอบ าเหน็จณรงค ์ จัดงานส าคัญทางศาสนา  และวัฒนธรรมอื่นๆ 

3.ด าเนนิงานโครงการเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ   

4.ด าเนนิงานโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
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5.ด าเนนิงานโครงการเบีย้ยังชีพผู้ปุวยเอดส์   

6.ด าเนนิงานโครงการเบีย้ยังชีพผู้ด้อยโอกาส 

       การด าเนินงานโครงสร้างพื้นฐาน 

1.ได้ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ปรับปรุงถนนลูกรัง  ถนนภายในหมู่บ้าน   ระหว่าง

หมูบ่้าน  และถนนเข้าสู่แปลงเกษตร 

การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  

1.ก่อสร้างฝายคอนกรีต  คสล. เพิ่มเติม 

2.ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบชลประทานเพิ่มเติม 

3.ขุดคลองส่งน้ า  เพื่อจัดการให้น้ าไหลเข้าสู่แปลงเกษตร 

4.สร้างที่พักน้ า  เพื่อกระจายน้ าเข้าสู่แปลงเกษตรอย่างทั่วถึง 

5.วางท่อสง่น้ า  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 

การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

1.จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการอบรมใหค้วามรู้กับประชาชนเพื่อปูองกันและก าจัด

โรคติดตอ่ เช่น โรคไข้ เลือดออก โรคเลปโตสไปโรซีส โรคเอดส์ และโรคท้องร่วง ร่วมกับสถานีอนามัย 

2.จัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมคุณภาพ  ในวันส าคัญต่างๆ  

3.จัดซื้อวัคซีนเพื่อด าเนินโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

        การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

1.ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์  การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา  สภาผู้แทนราษฎร  เลือกตั้ง

ตัวแทนเกษตรกร  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.ส่งเสริมให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

3.คณะกรรมการบริหาร, สมาชิกสภา ฯ, พนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง เข้าร่วมอบรม

ส่งเสริมการใหค้วามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจ า  

4.จัดเวทีประชาคม  เพื่อรับฟังความคดิเห็น  และปัญหา  ของประชาชน  ทุกหมูบ่้าน   

และจัดเวทีประชาคมระดับต าบล 

การด าเนินงานด้านการศึกษา วัฒนธรรม 

1.จัดสรรทุนการศกึษาให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่มีฐานะยากจน 

2.สนับสนุนงบประมาณเพื่อตอบแทนผู้ดูแลเด็ก  ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.สนับสนุนน้ าดื่มแก่นักเรียน   

4.ประสานงานกับศูนย์สง่เสริมการศกึษานอกโรงเรยีน เพื่อสง่เสริมให้ประชาชนเข้ารับ

การศกึษาอย่างทั่วถึง 
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5.ส่งเสริมฟื้นฟูการจัดกิจกรรมในวันส าคัญทางศาสนา  วัฒนธรรม เช่น วันเข้าพรรษา วันออก

พรรษา  วันผู้สูงอายุ   วันลอยกระทง  เป็นต้น 

6.จัดท าแผนพัฒนาการศกึษา     ศาสนา   ศิลป    และวัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  ระยะ  5  ปี   พ.ศ. 2545  -  2549 

7.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุ่มและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวสระ 

 

          การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.วางท่อระบายน้ าเสีย  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียภายในหมูบ่้าน 

2.ปรับปรุงภูมิทัศน ์ บริเวณหนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

           การด าเนินงานด้านอื่น ๆ  

1.จัดสรรงบกลาง เพื่อช่วยเหลือ  บรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ 

2. ร่วมปลูกต้นไม ้ ในวันส าคัญต่างๆ  เช่น  วันรักต้นไม้แหง่ชาติ  วันเข้าพรรษา  ฯลฯ 

3.ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทั่วไปโดยสอบถามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 
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  3.2 สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  การวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.ระบบการบริหาร 

1.1.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสม

สอดคล้องกับภารกิจ 

 

1.2.การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ

ด าเนนิงาน 

1.3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 

1.4. มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผดิชอบ 

1.ระบบการบริหาร 

1.1.กฏระเบียบข้อบังคับต่างๆมีการปรับปรุง

แก้ไขตลอดเวลาท าให้ศกึษาไม่ทัน ขาดความ

ชัดเจนในการด าเนนิงาน 

1.2.พืน้ที่ที่รับผดิชอบมาก ท าให้ไม่สามารถ

บริการการพัฒนาได้ทั่วถึง 

1.3.ปริมาณงานมีมากขึ้น บุคลากรมีนอ้ยมีผล

ท าให้ผลงานไม่เกิดประสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลเท่าที่ควร 

1.4.ประชาชนบางส่วนยังขาดการมสี่วนรว่ม 

2. ระบบข้อมูล 

2.1.มีการจัดเก็บข้อมูลในการด าเนินงาน 

2. ระบบข้อมูล 

2.1.ไม่มคีวามรูค้วามช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 

3. อัตราก าลัง(พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 

3.1.บุคลากรมีความรูค้วามสามารถในการ

ปฏิบัติหน้าที่ 

3.2. บุคลากรได้รับการฝกึอบรมอย่างต่อเนื่อง 

3.3.มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 

3. อัตราก าลัง(พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้าง) 

3.1. มีบุคลากรไม่เพียงพอ 

3.2. บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 

 

4. การเงิน/งบประมาณ 

4.1.การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4. การเงิน/งบประมาณ 

4.1.งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการ

ขยายตัวจากชนบทไปสู่เมอืง 

5. ศักยภาพของชุมชน 

5.1.มีกลุ่มต่างๆ  ในหมู่บ้าน  เชน่กลุ่มออมทรัพย์  

กลุ่มอาชีพ 

5. ศักยภาพของชุมชน 

5.1.สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่

เพียงพอ 

5.2. มีกลุ่ม ไม่ทุกหมูบ่้าน สมาชิกมีน้อย 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1.มีแหล่งน้ าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน

การเกษตร 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1.ขาดจิตส านึกในการรับผดิชอบร่วมกัน ใน

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โอกาสในการพัฒนาในอนาคต 

 1.นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว   

 2.การสรา้งความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 3.การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
  

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 1.กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 2.การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาการด าเนินงาน 

 3.ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
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