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1. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ      
    พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ 
 จากขอมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของเทศบาลตําบลชําฆอ 
หรือภาษาอังกฤษเรียกวา  Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) สรุป การ
ตั้งงบประมาณ และรายรับรายจายจริงของเทศบาลตําบลชําฆอ รายละเอียด ดังนี้ 
  
ปงบประมาณ ต้ังงบประมาณ 

รายรับไว 
ต้ังงบประมาณ 

รายจายไว 
รายรับจริง รายจายจริง 

ป ๒๕๕๗ 28,500,000 28,500,000 28,923,398.93 23,664,821.96 
ป ๒๕๕๘ 30,500,000 30,500,000 30,235,345.42 27,672,085 
ป ๒๕๕๙ 32,500,000 32,500,000 30,223,043.12 29,663,754.16 
ป ๒๕๖๐ 41,638,200 41,638,200   

สรุป 133,138,200 133,138,200 89,382,798.47 81,000,611.12 

 
             

  
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี  ๒ 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐) 

 
 

 

 

  



๗๒ 

 
1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

ปงบประมาณ  2557 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี

การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. การพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
และสังคม 

16 50   16 50   2 6.25 32 100 

2. การพัฒนาดานสาธารณสุข  
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

16 88.89   2 11.11     18 100 

๓.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 1 33.33   2 66.67     3 100 

๔. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 6 18.75 2 6.75 24 75   3 9.37 32 100 

5. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 26 81.25 2 6.25 5 15.63   6 18.75 32 100 

6. ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมและการทองเที่ยว 

2 66.67   1 33.33     3 100 

7.การพัฒนาดานอยูดีมีสุข 2 66.67   1 33.33     3 100 

๘.การจัดทําแผนพัฒนา 1 50   1 50     2 100 

รวม 70 56 4  52 41.6   11 8.80 125 100 

ปงบประมาณ  2558 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี

การเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตสังคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  

26 65 1 2.50 1 2.50 12 30 4 10 40 100 

๒. การพัฒนาดานการทองเที่ยวและ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๑ 16.66     5 83.33 1 16.66 6 100 

๓.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๑2 25 3 6.25 2 4.16 31 64.58 4 8.33 48 100 

๔. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
และการมีสวนรวม 

57 81.42 
 

    13 18.57 5 7.14 70 100 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและ
การเกษตรสรางความพรอมของตําบล
เขาสูประชาคมอาเซียน 

2 33.33     4 66.66   6 100 

รวม 98 ๕7.64 4 2.35 3 1.76 65 38.23 14 8.23 170 100 
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ปงบประมาณ  2559 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  

18 69.23     2 7.70   26 100 

๒.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อยางสมดุล และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  1 25       4 100 

๓.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุก
ดานอยางสมดุล 

23 38.34     4 6.67   60 100 

๔. การพัฒนาดานการเมือง การมีสวน
รวม และการบริหารจัดการ 

28 47.46      44.07   59 100 

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับ
โครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

3 60         5 100 

รวม 72 46.76 1 25   37 24.03   154 100 

 

ปงบประมาณ  2560 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่ยัง

ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มีการ

ยกเลิก 

จํานวนโครงการ 

ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 

ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ 
สาธารณสุข และศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน  

            

๒.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
อยางสมดุล และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

            

๓.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานทุก
ดานอยางสมดุล 

            

๔. การพัฒนาดานการเมือง การมีสวน
รวม และการบริหารจัดการ 

            

๕. การพัฒนาดานเศรษฐกิจและปรับ
โครงสรางใหสมดุลและแขงขันได 

            

รวม             
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากแผนพัฒนาตําบลเทศบาลตําบลชําฆอ ไดดําเนินการตามแผน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนให
ประชาชนไดพอสมควร  โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1.  การดําเนินการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
-  ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ในการขยายการใหบริการดานไฟฟา กอสรางถนนใหการ

สัญจรไปมาสะดวกและการลําเลียงพืชผลทางการเกษตรไดรับความรวดเร็วมากข้ึน 
 -  จัดการระบบการระบายน้ําใหถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางถูกวิธีและเหมาะสม 
เทศบาลตําบลชําฆอ ไดดําเนินการกอสรางถนน คสล./ลาดยาง ถนนลูกรัง พรอมท้ังดําเนินการขยายเขต
ไฟฟาเพ่ิมเติมใหกับหมูบาน  เพ่ือแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหกับประชาชน 

2. การดําเนินการดานแหลงน้ํา 

-  พัฒนาคุณภาพน้ําประปาใหสะอาดและขยายการใหบริการใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีขุดลอกสระน้ําท่ี
ตื้นเขิน เพ่ือใหจัดเก็บน้ําใหไดมากข้ึนและจัดหาแหลงน้ําเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลน สามารถใหประชาชนได
ใชประโยชนมากข้ึน  เทศบาลตําบลหนองบัวใหญ ไดดําเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพ่ือ
เตรียมพรอมสําหรับการกักเก็บน้ําไวใชอุปโภคและบริโภค และจัดระบบประปาหมูบานเพ่ือใหบริการแก
ประชาชนอยางท่ัวถึง 

3. การดําเนินการดานเศรษฐกิจ 

-  สงเสริมกลุมอําชีพในตําบลหนองบัวใหญ สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ  ดูงานนอกสถานท่ี   
-  มีการฝกจัดอบรมสมาชิกอยางสมํ่าเสมอแนะนําและชวยเหลือเรื่องการหาแหลงเงินทุนในการ

ประกอบอาชีพ   
-  ชวยในการจัดการดานการตลาดและชวยแนะนําใหขอมูลตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการทํางานของ

สมาชิก    
-  จัดการฝกอบรมแกประชาชน  ในสวนของกลุมแมบาน  เพ่ือเปนการสงเสริมรายไดแกประชาชน

ในพ้ืนท่ี แกไขปญหาการวางงาน  
-  อํานวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมูบาน เพ่ือสงเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ   
-  อุดหนุนสงเสริมกิจกรรมกลุมสตรีแมบาน 

4.  การดําเนินการดานสังคม 
 -  ชวยประสานงานในการจัดทํากิจกรรมของกลุมตาง ๆ  เชน  กลุมเยาวชน และจัดตั้งกลุมเพ่ือรวม
กิจกรรมท่ีเปนประโยชนและสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลท่ัวไป 
 -  ประสานงานใหความชวยเหลือผูสูงอายุกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 -  จัดหาแหลงพักผอนสาธารณะท่ีสะดวกสบายใหกับชุมชน 
 -  พัฒนาศักยภาพ โดยการใหขอมูลขาวสารท่ีเหมาะสมใหกับชุมชน      

-  โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ และผูพิการ  ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา
และผูดอยโอกาสในตําบล 

-  จัดโครงการกีฬาตานยาเสพติดประจําป  ใหคนในพ้ืนท่ีเขารวมกิจกรรม 
 -  โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เชน  ภัยหนาว วาตภัย ภัยแลง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ 
 -  จัดกิจกรรมวันสําคัญตามประเพณีไทย 
 -  สนับสนุนงบประมาณในการซอมและสรางหอกระจายขาวของหมูบาน 
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5.  การดําเนินการดานการเมืองการบริหาร 

 -  จัดโครงการเพ่ือใหความรู  พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรรวมถึงใหบริการนอกสถานท่ี 
 -  จัดอบรมเพ่ือใหความรู  ทักษะเพ่ิมเติมแกเจาหนาท่ีและสมาชิกสภาเทศบาล 
 -  ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพ่ิมเติมหรือเงินสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานของ เทศบาลตําบล
ใหมีการใหความรูเพ่ิมกับเจาหนาท่ีในการทํางาน    
 -  ไดมีการบริหารใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผูบริหาร เก่ียวกับดาน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

6.  การดําเนินการดานสาธารณสุข 
 -  อบรมใหความรูแกหญิงมีครรภและมารดา  ดานโภชนาการและการเลี้ยงดู 
 -  อบรมใหความรูในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ จัดโครงการปองกันและควบคุมการแพร
ระบาดของโรคติดตอท่ีมียุงเปนพาหะนําโรค มีการฉีดพนยา และแจกทรายอะเบทใหกับประชาชน  รวมถึง
การปองกันโรคระบาดอ่ืน ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 -  จัดซ้ือวัคซีนฉีดปองกันโรคพิษสุนัขบา   

-  ดําเนินการสงเสริมสวัสดิการแกผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  และผูดอยโอกาสทางสังคม 

7.  การดําเนินการดานการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 -  ขยายสถานศึกษาใหเพียงพอกับความตองการ 

-  ดําเนินการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กประจําตําบล จํานวน  2  ศูนย 
-  สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  และโครงการอาหารกลางวัน  ใหกับโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี

บริการ 
-  สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก รวมท้ังสงเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และวัฒนธรรม เชนวัน

สงกรานต วันเขาพรรษา  วันลอยกระทง เปนตน 
-  สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุการเรียนการสอน  เพ่ิมทักษะใหเด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กประจําตําบล 

8.  การดําเนินการดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 -  จัดหาแหลงน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ ท่ีไมใชน้ําบาดาล 
 -  ดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 
 -  ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนในหมูบานเพ่ือใหมีความเปนระเบียบ สวยงาม ใหหมูบานนาอยู  
รวมถึงสงเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพ่ือแกไขการพังทลายหนาดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 

 
๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 

 2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
๑. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก

สภาเทศบาล และประชาชนสวนใหญ มีความพึงพอใจท่ีเทศบาลตําบลชําฆอ ไดดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมตามแผนพัฒนาตําบล 
 ๒. เนื่องจากประชาชนมีความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐานมาเปนอันดับแรก ผลการดําเนินงานท่ี

ผานมาจึงเนนหนักไปท่ีดานโครงสรางพ้ืนฐาน และทางเทศบาลตําบลชําฆอ ก็จะพยายามตอไปท่ีจะพัฒนา

คุณภาพชีวิตในดานตางๆ ของประชาชนใหครบทุกดาน 

 ๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  สวนใหญในแผนพัฒนาตําบลในปท่ี

ผานมาไดจัดทําแผนงานโครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมงานทุกดานโดยไมไดจัดลําดับ

ความสําคัญเรงดวนและไมไดคํานึงถึงรายไดท่ีเทศบาลตําบลไดรับ  ทําใหในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไป

ปฏิบัติจึงไมสามารถดําเนินการไดครบ  ๑๐๐  % 

2.2  ผลกระทบ 

ทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชําฆอ ไดรับการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพตามสมควร
แตสถานะทางการเงินและการคลังของเทศบาลตําบลชําฆอ 

 
ขอเสนอแนะ

.................................................................................................................................................................. 

๑. ควรมีการปรับปรุงยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ินเปนประจําทุกป จัดเรียง ลําดับ
ความสําคัญของโครงการท่ีแกไขปญหารอนและตอบสนองความตองการเปนลําดับตนๆ  

๒. ขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการท่ีเกินศักยภาพจากแหลงอ่ืนๆ และจัดเรียงลําดับความความจํา
เปน หรือดําเนินการแบงเปนชวงระยะ ตอเนื่องตามงบประมาณ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

๓. สงเสริมการมีสวนรวมภาคประชาชนใหเขมแข็งในการรับฟงความคิดเห็นขอเสนอแนะ และใหความรู
แกประชาชนและผูสนใจ ในการพัฒนาองคความรู 

๔. ใหความสําคัญการดําเนินงานจริงใหเปนไปตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป  

๕. สรรหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนินงานในงานท่ีขาดแคลน 

๖. ประสานหนวยงานตางๆ ใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงาน  

๗. สงเสริมหรือประชาสัมพันธใหภาคสวนตางๆใหรูจัก และใชประโยชนทรัพยากรในพ้ืนท่ีใหเกิด
ประโยชนเต็มประสิทธิภาพ ดานความปลอดภัยสุขภาพ และสภาพแวดลอมคํานึงถึงเอกลักษณ 
ชุมชนนาอยู  

๘. สงเสริมความรูและอาชีพ และความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว 

๙. พัฒนาระบบการเดินทางใหสะดวกสบาย คลองตัว 

 



๗๗ 

 
 
๓. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
 
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลชําฆอ  
ขอบขายและปรมิาณของปญหา 

พ้ืนท่ีเปาหมาย/กลุมเปาหมาย แนวทางการแกไข 

๑.  ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑.๑  เสนทางการคมนาคมไมสะดวก 

      ลักษณะของปญหา 
       - เน่ืองจากถนนภายในหมูบาน 

สวนใหญเปนถนนลูกรัง ซึ่งไมไดมาตรฐาน เมื่อฝนตก
จะทําใหนํ้าทวมขัง ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
๑.๒  ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

      ลักษณะของปญหา 
      - ไฟฟาสาธารณะในหมูบานซึ่งไมเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน อาจกอใหเกิด
อาชญากรรม ความเสียหายแกทรพัยสินของประชาชน 

๑.๓ ปญหานํ้าสําหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปญหา 

       - ไมมีนํ้าประปาใชทุกครัวเรอืน ระบบ
ประปาท่ีมีอยูขณะน้ียังไมเพียงพอตอความตองการใช
ของราษฎร        

- ไมมีภาชนะสําหรับเก็บกักนํ้าเพ่ือการบริโภค 

๑.๔  ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 
      ลักษณะของปญหา 
      - ขาดแคลนแหลงนํ้าขนาดใหญเพ่ือใช

สําหรับการเกษตร 

 
 
 

-พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 
เทศบาล.ยังประสบปญหาการ
คมนาคมไมสะดวก 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต

เทศบาล. 

 
 
 
-หมู ๑,๒,3,4,5,6,7,๘และหมู
ท่ี 9 ตองการขยายเขตประปา 
 
 
 
 
- พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขต 

เทศบาล. 

 
 
 
- เทศบาล.จัดงบประมาณในการ
กอสรางและปรับปรุงตลอดจน
ซอมแซมถนนในเขตตําบลชําฆอ อยาง
ตอเน่ืองรวมท้ังกอสรางถนนคอนกรีต/
ลาดยางเพ่ิมข้ึน 
 
- เทศบาล. ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

 
 
 
- ขยายเขตประปา/กอสรางประปา
เพ่ิมเตมิ 
 
- จัดหาภาชนะเก็บนํ้า 
 
-เทศบาล.จัดสรรงบประมาณใหการใน
การขุดลอก หวย,หนอง,คลอง,บึง ใน
พ้ืนท่ีการเกษตร,ขุดเจาะบอบาดาล
เพ่ือการเกษตร,กอสรางทอสงนํ้า   
เพ่ือการเกษตร,คลองสงนํ้า,คลอง
ระบายนํ้า  
 
 
 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปญหา 
- ขาดการรวมกลุมของเกษตรกรทําใหไมมีอํานาจ

ตอรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 
- ประชาชนบางสวนวางงาน และวางงานแฝง 

เน่ืองจากไมมีการประกอบอาชีพเสริม 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหลงเงินกูดอกเบ้ียต่ําเพ่ือการเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยทํางานท่ีไมมีงาน

ทํา และงานท่ีทําอยูไมมั่นคง 
-  เยาวชนบางสวนท่ีจบ

การศึกษาภาคบังคับแลวไมได
ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนไป  

-  กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ี
ตองการอาชีพเสรมิ 

 

 
 
- เทศบาล.จัดฝกอบรมอาชีพใหแก
ราษฎร 
- สงเสริมใหราษฎรรวมกลุมในการ

ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 

เทคโนโลยีท่ีทันสมยัในการประกอบ
อาชีพ 

 
 
 
 



๗๘ 

 
๓.  ปญหาดานสังคม 

     ลักษณะของปญหา 
- ปญหายาเสพตดิระบาดในกลุมเยาวชน และ

นักเรียน โดยเฉพาะ ยาบา ยาอี 

- ปญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท ซึ่ง

เกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ทําให

ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

การลักขโมย 

 
 

- ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในเขตเทศบาล

ตําบลชําฆอ 

 
 

- นโยบายของรัฐบาลในการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด โดยใหเทศบาล.ดําเนินการ

เชิงรุกรวมกับฝายปกครองและ

ตํารวจ ในการปองปราม ตรวจ

คน จับกุมผูเสพ/ผูคา และบําบัด

กลุมผูติดยาและกลุมเสี่ยง 

- แตงตั้ง อปพร.ปฏิบัติหนาท่ี

รักษาความสงบเรียบรอยใน

เทศกาลตางๆ 

- งบประมาณในการจัดซื้อ

เครื่องมือเครื่องใชดานการ

ปองกันบรรเทาสาธารณภัย

เพ่ิมข้ึน 

๔.  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

     ลักษณะของปญหา 
-    งบประมาณมีไมเพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีสวนรวมทางการเมือง 

การปกครอง 
 
 
 
 

 
 

- ผูบริหาร/สมาชิกสภาฯ/

พนักงานและพนักงานจาง

ของเทศบาลตําบล 

 
 
 
 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการจดัสง

บุคลากรเขารับการอบรมเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

- เนนการมสีวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการ 

- การอบรมใหความรูแก

ประชาชนดานการเมือง การ

ปกครอง 

-  

5. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ลักษณะของปญหา 
-  สถานท่ีใชบริการดานขอมูลขาวสารไมท่ัวถึง 

ไมมีหองสมุด/แหลงเรียนรู/ ท่ีอานหนังสือพิมพ
หมูบาน 

-  กระแสโลกาภิวัฒนและการสื่อสารไรพรมแดน
นําวัฒนธรรมตะวันตกเขามามีอิทธิพลตอสังคม
และครอบครัว ทําใหละท้ิงวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 

 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก 
        

 
 
- เทศบาล.จัดสรรงบประมาณในการ

สงเสริม ฟนฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดีงาม
ของทองถ่ิน 

 - จัดสรรงบประมาณในการกอสราง
แหลงเรียนรูประจําตาํบล/หองสมดุ
ชุมชน/ท่ีอานหนังสือพิมพประจํา
หมูบาน 

 
 
 



๗๙ 

 
๕.  ปญหาดานสาธารณสุข 

     ลักษณะของปญหา 
- ขาดแคลนสถานท่ีออกกําลังกาย/ลานกีฬา/

สวนสาธารณะ 

- การใชยาโดยไมปรึกษาแพทย 

- สารเคมีตกคางในอาหาร 

 
- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน

ตําบล 

 
เทศบาล. จัดสรรงบประมาณในการ
ดําเนินการ 

- กอสรางลานกีฬา/

สวนสาธารณะประจําตําบล 

- ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการ

ปฏิบัติงานของ อสม.ประจํา

หมูบาน  

6.ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

ลักษณะของปญหา 
-  ปญหาปริมาณขยะในเขตชุมชนตลาด/ทาง

สาธารณะ เพ่ิมข้ึนทุกป 
-  หวย หนอง คลอง บึง ตื้นเขิน ขาดการดูแล

บํารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคมี 
และปญหาดินเค็ม  

 
 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  

- ท่ีสาธารณะ ลําคลอง  

 
 
 
- เทศบาล.จัดหาท่ีรองรับขยะ ท่ีอาจมี

ปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
- รณรงคเพ่ือสรางจิตสํานึกการใชวัสดุ

จากธรรมชาติแทนขยะท่ียอยสลาย
ยาก และเกิดมลพิษ 

-  เทศบาล.จัดกิจกรรมดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
การปลูกปา การปลูกหญาแฝก  
การปลอยพันธุสัตวนํ้า การปรับปรุง
ภูมิทัศน เปนตน 
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