สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
การสรุปสถานการณการพัฒนา
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป&จจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis
เปนการประเมิ น โดยวิ เ คราะหถึ งโอกาส และภาวะคุ ก คามหรื อ ขอจํ า กั ด อั น เปนภาวะ
แวดลอมภายนอกที่มีผลต'อการพัฒนาดานต'าง ๆ ของทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของ
ทองถิ่นในป.จจุบัน โดยเปนการตอบคําถามว'า “ป.จจุบันทองถิ่นอยู'จุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต'อไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงป.จจัยภายใน
ไดแก' จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ'อน (Weak-W) และป.จจัยภายนอกไดแก'โอกาส (Opportunity-O) และ
อุปสรรค (Threat-T) เปนเครื่องมือ
จุดแข็ง (Strengths -S)
1) ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา
ในดานการศึกษา ดานทรัพยาธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม ดานสาธารณสุ ข การส'งเสริมคุณภาพชีวิ ต อย' า ง
ต'อเนื่อง
2) มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3) เสนทางคมนาคม มี ส ายสุ ขุ ม วิ ท และบานบึ ง -แกลง ผ' า นไปแหล' ง ท' อ งเที่ ย ว ระยอง
จันทบุรี ตราด ไดอย'างสบาย
4) เปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมไมแปรรูป และการพาณิชยกรรม
5) มีแม'น้ําประแสไหลผ'าน มีแหล'งท'องเที่ยวเชิงนิเวศน โฮมสเตย และปWาชายเลนที่ยังมี
สภาพที่สมบูรณ
6) เปนศูนยรวมผลไมส'งออกที่มีชื่อเสียง เช'น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ฯลฯ
7) ผูนําชุมชนเขมแข็งและมีศักยภาพในการมีส'วนร'วมในการพัฒนาทองถิ่น
8) มีการอนุรักษขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ยั่งยืนและเขมแข็ง เช'น งานประเพณี
ตักบาตรออกพรรษา งานประเพณีสงกรานต งานประเพณีลอยกระทง งานบุญกลางบาน ฯลฯ
9) มีการใหบริการดานงานทะเบียนราษฎรที่รวดเร็วทันใจ
10) เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดรับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
ในโครงการสิ่งแวดลอม ISO ๑๔๐๐๑
11) มีแหล'งเรียนรู และแหล'งเรียนรูสําคัญทางประวัติสตรหองประวัติเมืองแกลง(หองสมุด
ประชาชน) สะพาน ๑๐๐ ปf บานตลาดสามย'าน ฯลฯ
12) เปนเสนทางคมนาคมสัญจรไปมา ของนักท'องเที่ยวเพื่อมายังบริเวณพื้นที่ใกลเคียงในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เช'น อนุสาวรียสุนทรภู' (กวีเอกของโลก) ชายหาดแหลมแม'พิมพ น้ําตกเขาชะเมา
และสถานที่ท'องเที่ยวแห'งใหม' เรือรบหลวงประแส ฯลฯ
จุดออน (Weaknesses-W)
1) การบริหารดานสาธารณูปโภคโครงสรางพื้นฐานไม'เพียงพอต'อความตองการ
2) ขาดขอมูลพื้นฐานดานประชาชนกรที่ชัดเจนและประชากรแฝง

3) มีประชากรแฝงและแรงงานต'างชาติจํานวนมากทําใหการพัฒนาและการใหบริการไม'
ทั่วถึง
4) ๔.บุคลากรเทศบาลไม'เพียงพอตามภารกิจรับผิดชอบการถ'ายโอนอํานาจ
5) พื้นทีส่ ีเขียวมีนอย ที่ใชสําหรับการออกกําลังกาย พักผ'อนและนันทนาการในเขตเมือง
6) ประชาชนขาดความรู ความเขาใจ ในเรื่องการบริหารงานของเทศบาล ใหการมีส'วนร'วมนอย
โอกาส (Opportunities-O)
1) มีรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทองถิ่น ไม'ว'าจะเปนดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปนตน
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก'องคกรปกครองส'วน
ทองถิ่ น มีห นาที่ ในการจัด ระบบบริ การสาธารณะ เพื่ อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่ หน' ว ยงาน
ส'วนกลางและส'วนภูมิภาค ส'งเสริมและสนับสนุนการถ'ายโดนภารกิจใหแก' เทศบาล
3) การแกไขป.ญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส'งเสริม
4) การแกไขป.ญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดระยอง โอกาสที่จะได
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการท'องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม
เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส'งเสริม
อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threats-T)
1. ผลกระทบจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช'น อากาศเปนพิษ น้ําเสีย
2. การอพยพของแรงงานต'างดาวและจากภูมิภาคอื่น เขามาในพื้นที่
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลไม'แน'นอนและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวของ
4. ขอระเบียบ ขอกฎหมาย ขอปฏิบัติจากส'วนกลางยังไม'ชัดเจน
5. เทศบาลมีหนาที่และภารกิจตองปฏิบัติมาก แต'มีอํานาจตามระเบียบกฎหมายมีนอยทําให
ไม'สามารถแกป.ญหาอย'างเปนรูปธรรม
6. การพั ฒ นาดานการเมื อ ง การบริ ห าร เปนงานที่ ต องอาศั ย จิ ต สานึ ก เกี่ ย วกั บ การใช
ดุลพินิจส'วนบุคคล จึงเปนงานที่ค'อยขางจะคาดเดาผลงานไดยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดีใน
หน'อยงานที่เกี่ยวของ

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
จํานวน
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการ
ที่
ดําเนินการ
จริง

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน

150

23

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ การท'องเที่ยว การ
ส'งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี

28

17

60.71

ยุทธศาสตร

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

รอยละ

15.33 21,059,061.44

16,689,580.00

79.25

4,950,304.40

4,950,304.40

100

รอยละ

จํานวนงบประมาณ
ทั้งหมด

จํานวน
โครงการ
ในแผนพัฒนา
ประจําป

จํานวน
โครงการ
ที่
ดําเนินการ
จริง

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ

28

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สังคมและส'งเสริมคุณภาพชีวิต

รอยละ

จํานวนงบประมาณ
ทั้งหมด

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง

รอยละ

14

50

17,856,979.12

17,856,979.12

100

14

9

64.29

1,449,707.00

1,116,707.00

77.02

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

25

8

32

3,304,294.00

3,304,294.00

100

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
บริหารจัดการที่ดี

131

45

34.35

2,161,509.20

2,131,569.20

98.61

376

116

30.85

50,781,855.16

46,049,433.72

90.68

ยุทธศาสตร

รวม

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบตั ิในเชิงคุณภาพ
เทศบาลตํ า บลเมื องแกลงไดกํ าหนดแผนงาน / โครงการในแผนพั ฒ นาเทศบาล ประจํ า ปf
2558 จํานวน 376 โครงการ จาก 6 แผนยุทธศาสตร งบประมาณ 50,781,855.16 บาท
จากการประเมินผลตามแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปf 2558 สามารถ
ดําเนินการได จํานวน 116 โครงการ คิดเปนรอยละ 30.85 ของโครงการทั้งหมดใชงบประมาณทั้งสิ้น
46,049,433.72 บาท คิดเปนรอยละ 90.68 เนื่องจากโครงการของเทศบาลที่ไดกําหนดไวโครงการดาน
โครงสรางพื้นฐานมีจํานวนมาก และดําเนินการในส'วนที่มีความเร'งด'วนก'อน ผลการพัฒนาอยู'ในระดับที่น'า
พอใจ โดยสามารถตอบสนองต'อความตองการและแกไขป.ญหา ความตองการของประชาชนไดมากขึ้น ซึ่ง
ส'วนหนึ่งเทศบาลไดรับจัดสรรงบประมาณจากส'วนกลางมาเพิ่มเติมรวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากหน'วยงาน
อื่นๆ จึงทําใหโครงการต'างๆ ของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดวางไวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เทศบาลตําบลเมืองแกลงไดกําหนดในแผนยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
ประกอบดวย 2 แนวทาง จํานวน 150 โครงการ สามารถดําเนินการได 23 โครงการ
คิ ด เปนรอยละ 15.33 ใชงบประมาณ 16,689,580.00 บาท คิ ด เปนรอยละ 79.25 สามารถ
สนองตอบต' อ ป. ญ หาและความตองการของประชาชน ประชาชนไดรั บ ความสะดวกในสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ มีถนนสัญจรไปมามากขึ้น มีน้ําประปา ไฟฟoาอย'างทั่วถึง ตลอดจนภูมิทัศนเมืองแกลง มีความ
สวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมากกว'าในอดีตที่ผ'านมา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ การท'องเที่ยว การส'งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี
ประกอบดวย 2 แนวทาง จํานวน 28 โครงการ สามารถดําเนินการได 17 โครงการ คิด
เปนรอยละ 60.71 ใชงบประมาณ 4,950,304.40 บาท คิดเปนรอยละ 100 สามารถสนองตอบต'อ
ป.ญหาและความตองการของประชาชน ประชาชนมีอาชีพและเพิ่มรายไดใหแก'ประชาชน รวมถึงประชาชนมี
ส'วนร'วมในการอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นเพิ่มมากขึ้น
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
ประกอบดวย 2 แนวทาง จํานวน 28 โครงการ สามารถดําเนินการได 14 โครงการ คิด
เปนรอยละ 50 ใชงบประมาณ 17,856,979.12 บาท คิดเปนรอยละ 100 สามารถตอบสนองความ
ตองการของประชาชนไดมากขึ้น ในดานการส'งเสริมสนับสนุนการศึกษา สรางแหล'งเรียนรู ใหแก'เด็ก เยาวชน
และประชาชน รวมถึงร'วมกิจกรรมเล'นกีฬาและนันทนาการ ส'งเสริมสุขภาพ
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและส'งเสริมคุณภาพชีวิต
ประกอบดวย 2 แนวทาง จํ า นวน 14 โครงการ สามารถดํ า เนิ น การได 9 โครงการ
คิดเปนรอยละ 64.29 ใชงบประมาณ 1,116,707.00 บาท คิดเปนรอยละ 77.02 ส'งเสริมสนับสนุน
ผูดอยโอกาส สงเคราะหผูพิการผูสูงอายุ ส'งเสริมและสนับสนุนใหความรู ความพรอมการปoองกันและแกไข
ป.ญหาดานอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบรอย เพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย 2 แนวทาง จํานวน 25 โครงการ สามารถดําเนินการได 8 โครงการ คิด
เปนรอยละ 32 ใชงบประมาณ 3,304,294.00 บาท คิดเปนรอยละ 100 สามารถสนองตอบต' อ
ป.ญหาและความตองการของประชาชนไดมากขึ้น อนึ่ง เทศบาลฯ ไดเขาร'วมโครงการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ISO 14001 การอนุรักษลุ'มน้ําประแส เปนศูนยประสานงานเครือข'ายการเรียนรูดานการจัด
การเมืองและสิ่งแวดลอมประจําภาคตะวันออก และศูนย “สุขศาลาเยียวยาโลกรอน เมืองแกลง” ทําใหการ
พัฒนาดานสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งเด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน ใหความร'วมมือกับ
เทศบาลเกี่ ยวกั บโครงการที่ จั ดทํ า ทุ กโครงการ ทํ าใหการบริห ารงานของเทศบาลในดานสิ่ งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการที่ดี
ประกอบดวย 3 แนวทาง จํานวน 131 โครงการ สามารถดําเนินการได 45 โครงการ
คิ ด เปนรอยละ 34.35 ใชงบประมาณ 2,131,569.20 บาท คิ ด เปนรอยละ 98.61 ส' ง เสริ ม ให
ประชาชนมีส'วนร'วมในการพัฒนาทองถิ่น มีความเขาใจในกิจกรรมของเทศบาลฯ พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช และการประชาสัมพันธขอมูลข'าวสารต'างๆ เพื่อสนองตอบต'อป.ญหาและความ
ตองการของประชาชนไดมากขึ้น

