ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
…………………………………….

3.1 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลในแผนพัฒนาประจาปี พ.ศ.2557และที่
กาลังดาเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาตาบลประจาปี พ.ศ.2558 ตามแนวทางการพัฒนาตาบล 3 ปี พ.ศ.25562568 ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น ทั้งในด้านความจาเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตด้วยการ
กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟูา ท่อระบายน้า และการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในการพัฒนาโดยเน้นไปทางโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าด้านอื่นๆ ก็ตาม แต่
เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น
3.2 การนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ปี พ.ศ. 2558
แผนงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางยวง-นายคา หมู่ที่ 1
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจาลอง -บ้านนายสลอด หมู่ที่ 1
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมศักดิ์-บ้านนายวีระ หมู่ที่ 2
 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางเจริญ – บ้านนายมนัส หมู่ที่ 2
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายผิน เพ็ชรศรี หมู่ที่ 3
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุวรรณ จ๋อยคล้าย หมู่ที่ 3
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายอาไพ-คลองห้วยพี้ หมู่ที่ 4
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายสงัด-บ้านนางฝอย หมู่ที่ 4
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคุ้มเฟื่องฟูา(สายไร่นาลับแลง) หมู่ที่ 5
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยอารีย์ หมู่ที่ 6
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านลุงช่วย หมู่ที่ 6
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายตุ๋ย หมู่ที่ 7
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเหลือ – บ้านนายชีพ หมู่ที่ 8
 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนางนาค – สายบ่อเหล็ก

งบประมาณ 190,000 บาท
งบประมาณ 128,000 บาท
งบประมาณ 42,500 บาท
งบประมาณ 306,000 บาท
งบประมาณ 32,500 บาท
งบประมาณ 20,700 บาท
งบประมาณ 81,000 บาท
งบประมาณ 92,500 บาท
งบประมาณ 308,000 บาท
งบประมาณ 163,500 บาท
งบประมาณ 163,500 บาท
งบประมาณ 43,000 บาท
งบประมาณ 316,000 บาท
งบประมาณ 218,000 บาท

แผนงานด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการปลูกพืชไร่
งบประมาณ 100,000 บาท
 โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์หญ้า
งบประมาณ 300,000 บาท
 โครงการอบรมการทาปุ๋ยชีวภาพ/ชีวภัณฑ์ งบประมาณ 300,000 บาท
 โครงการทาปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด หมู่ 1-9
งบประมาณ 450,000 บาท
 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารกาจัดศัตรูพืช
งบประมาณ 20,000 บาท
 โครงการสนับสนุนไก่พื้นบ้าน
งบประมาณ 20,000 บาท
 โครงการจัดหาพันธ์ปลาน้าจืด
งบประมาณ 30,000 บาท
 โครงการขุดลอกคลอง
งบประมาณ 300,000 บาท
 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าสาธารณะ
งบประมาณ 15,000,000 บาท
 โครงการขุดสระเก็บน้าพร้อมเรือน
งบประมาณ 5,000,000 บาท
 โครงการพัฒนาบ่อน้าตื้นและบ่อบาดาล งบประมาณ 100,000 บาท
 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ 30,000 บาท
แผนงานด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
 โครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็กยากจนและด้วยโอกาส งบประมาณ 20,000 บาท
 โครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
งบประมาณ 55,000 บาท
 โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
งบประมาณ 260,000 บาท
 โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก งบประมาณ 40,000 บาท
 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา
งบประมาณ 40,000 บาท
 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 50,000 บาท
 โครงการจ้างนักเรียนนักศึกษาทางานช่วงปิดเทอม งบประมาณ 40,000 บาท
 โครงการบวชพระภิกษุสามเณรในภาคฤดูร้อน
งบประมาณ 50,000 บาท
 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
งบประมาณ 10,000 บาท
 โครงการวันลอยกระทง
งบประมาณ 150,000 บาท
 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว งบประมาณ 5,000 บาท
 โครงการแผนที่ภาษี
งบประมาณ 2,000,000 บาท
แผนงานด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในที่สาธารณะสถานที่ราชการ งบประมาณ 160,000 บาท
 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
งบประมาณ 150,000 บาท
 โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชนและที่สาธารณะ
งบประมาณ 100,000 บาท
 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและยาใส่เครื่องฯ
งบประมาณ 50,000 บาท
 โครงการปูองกันแก้ไขควบคุมโรคติดต่อ
งบประมาณ 10,000 บาท

แผนงานด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
 โครงการอบรมเยาวชนให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์
 โครงการรณงค์ปูองกันโรคเอดส์
 โครงการจ่ายเบี้ยเลี้ยงชีพ
 โครงการจัดหาเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้ขาดแคลน

งบประมาณ 20,000 บาท
งบประมาณ 30,000 บาท
งบประมาณ 300,000 บาท
งบประมาณ 30,000 บาท

แผนงานด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 โครงการจัดทาวารสาร,สารคดี,สื่อ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งบประมาณ 10,000 บาท
 โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย
งบประมาณ 20,000 บาท
 โครงการอบรมประชาชนทั่วไปตามโครงการหมู่บ้านโฮมสเตร์ งบประมาณ 20,000 บาท
จากการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาทาให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าพี้ เพื่อ
ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย เทคนิค SWOT ANALYSIS ได้ดังนี้
ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง
 มีทรัพยากรมาก พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทาการเกษตรโดยเฉพาะพืชไร่
 มีการบริหารงานที่ดีพอใช้ มีพนักงานเพียงพอในการปฏิบัติงาน
 ประชาชนเริ่มมีความเข้าใจในระบบการบริหารจัดการขององค์การปกครองท้องถิ่นและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น
 ประชาชนมีความรู้ในการทาการเกษตร สามารถสร้างผลผลิตออกสู่ตลาดได้เกือบจะตลอดทั้งปี
จุดอ่อน
 ยังมีเครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินเขา ทาให้ไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้
 มีค่านิยมในการสร้างบ้านเรือนกระจัดกระจายอยู่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ ทาให้เป็นปัญหาในการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค เช่น ระบบไฟฟูา ประปา ถนน และอื่นๆ เพราะต้องลงทุนมาก
 ขาดแคลนงบประมาณ ทาให้มีอุปสรรคในการที่จะพัฒนาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง
ปัจจัยภายนอก
โอกาส
 การเมืองท้องถิ่นมีความมั่นคงในระดับหนึ่ง
 มีพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดนเหมาะสาหรับการพัฒนาไปสู่การทาการค้าชายแดนในอนาคต
 รัฐบาลให้ความสาคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่าในการแทรกแซงราคาพืชไร่
 นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว
 นโยบายของรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

อุปสรรค
 ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ปุา
 ปัญหาการอพยพแรงงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทาให้เกิดปัญหาประชากรแฝง
 ปัญหาโรคระบาด ภายในเขตตาบลน้าพี้
 ปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าอุปโภค-บริโภค แพงมากขึ้น
 ราคาผลผลิตตกต่า ทาให้เกษตรกรขาดทุนและมีหนี้สิน
 รัฐบาลขาดเสถียรภาพมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยทาให้ยากต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต่าอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของราคาน้ามัน
 ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงาม
 ปัญหาภาวะโลดร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย จนเกิดภาวะน้าท่วม และเกิดภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล



