
ส�วนที่  2  

สรุปผลการพัฒนาท�องถิ่นในป�ที่ผ�านมา 

การสรุปสถานการณ�การพัฒนา 

การวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป&จจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท�องถ่ินด�วยเทคนิค  SWOT Analysis 

เป�นการประเมินโดยวิเคราะห�ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข�อจํากัด  อันเป�นภาวะ
แวดล�อมภายนอกท่ีมีผลต'อการพัฒนาด�านต'าง ๆ  ของท�องถ่ิน  ซ่ึงท้ังหมดเป�นการประเมินสถานภาพของ
ท�องถ่ินในป.จจุบัน  โดยเป�นการตอบคําถามว'า  “ป.จจุบันท�องถ่ินอยู'จุดไหน” สําหรับใช�เป�นประโยชน�ในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต'อไป  ท้ังนี้โดยใช�เทคนิค  SWOT  Analysis  การพิจารณาถึงป.จจัยภายใน 
ได�แก' จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ'อน  (Weak-W)  และป.จจัยภายนอกได�แก'โอกาส  (Opportunity-O)  และ
อุปสรรค  (Threat-T)  เป�นเครื่องมือ 

จุดแข็ง  (Strengths -S) 
1) ด�านการบริหารจัดการ ผู�นํา ผู�บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนา

ในด�านการศึกษา ด�านทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ด�านสาธารณสุข การส'งเสริมคุณภาพชีวิต อย'าง
ต'อเนื่อง 

2) มีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3) เส�นทางคมนาคม มีสายสุขุมวิทและบ�านบึง-แกลง ผ'านไปแหล'งท'องเท่ียว ระยอง 

จันทบุรี ตราด ได�อย'างสบาย  
4) เป�นศูนย�กลางด�านอุตสาหกรรมไม�แปรรูป และการพาณิชยกรรม 
5) มีแม'น้ําประแสไหลผ'าน มีแหล'งท'องเท่ียวเชิงนิเวศน� โฮมสเตย� และปWาชายเลนท่ียังมี

สภาพท่ีสมบูรณ� 
6) เป�นศูนย�รวมผลไม�ส'งออกท่ีมีชื่อเสียง เช'น ทุเรียน เงาะ มังคุด ลางสาด ฯลฯ 
7) ผู�นําชุมชนเข�มแข็งและมีศักยภาพในการมีส'วนร'วมในการพัฒนาท�องถ่ิน 
8) มีการอนุรักษ�ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีท่ียั่งยืนและเข�มแข็ง เช'น งานประเพณี

ตักบาตรออกพรรษา งานประเพณีสงกรานต� งานประเพณีลอยกระทง งานบุญกลางบ�าน ฯลฯ 
9) มีการให�บริการด�านงานทะเบียนราษฎรท่ีรวดเร็วทันใจ 
10) เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�รับการรับรองจาก  สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

ในโครงการสิ่งแวดล�อม ISO ๑๔๐๐๑ 
11) มีแหล'งเรียนรู� และแหล'งเรียนรู�สําคัญทางประวัติสตร�ห�องประวัติเมืองแกลง(ห�องสมุด

ประชาชน) สะพาน ๑๐๐ ปf บ�านตลาดสามย'าน ฯลฯ 
12) เป�นเส�นทางคมนาคมสัญจรไปมา ของนักท'องเท่ียวเพ่ือมายังบริเวณพ้ืนท่ีใกล�เคียงในเขต

เทศบาลตําบลเมืองแกลง เช'น อนุสาวรีย�สุนทรภู' (กวีเอกของโลก) ชายหาดแหลมแม'พิมพ� น้ําตกเขาชะเมา 
และสถานท่ีท'องเท่ียวแห'งใหม' เรือรบหลวงประแส ฯลฯ 

จุดอ�อน (Weaknesses-W) 
1) การบริหารด�านสาธารณูปโภคโครงสร�างพ้ืนฐานไม'เพียงพอต'อความต�องการ 
2) ขาดข�อมูลพ้ืนฐานด�านประชาชนกรท่ีชัดเจนและประชากรแฝง 



3) มีประชากรแฝงและแรงงานต'างชาติจํานวนมากทําให�การพัฒนาและการให�บริการไม'
ท่ัวถึง 

4) ๔.บุคลากรเทศบาลไม'เพียงพอตามภารกิจรับผิดชอบการถ'ายโอนอํานาจ 
5) พ้ืนท่ีสีเขียวมีน�อย  ท่ีใช�สําหรับการออกกําลังกาย พักผ'อนและนันทนาการในเขตเมือง 
6) ประชาชนขาดความรู� ความเข�าใจ ในเรื่องการบริหารงานของเทศบาล ให�การมีส'วนร'วมน�อย 

โอกาส  (Opportunities-O) 
1) มีรัฐธรรมนูญแห'งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.๒๕๕๐ ให�การสนับสนุนการดําเนินงานของ

ท�องถ่ิน ไม'ว'าจะเป�นด�านเศรษฐกิจท�องถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป�นต�น 
2) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก'องค�กรปกครองส'วน

ท�องถ่ินมีหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน�ของประชาชนในท�องถ่ิน โดยท่ีหน'วยงาน
ส'วนกลางและส'วนภูมิภาค ส'งเสริมและสนับสนุนการถ'ายโดนภารกิจให�แก' เทศบาล 

3) การแก�ไขป.ญหาความยากจนเป�นยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส'งเสริม 
4) การแก�ไขป.ญหาความยากจนเป�นยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดระยอง โอกาสท่ีจะได�

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
5) ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการท'องเท่ียวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล�อม

เป�นยุทธศาสตร�การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส'งเสริม 

อุปสรรคหรือข�อจํากัด  (Threats-T) 
1. ผลกระทบจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช'น อากาศเป�นพิษ น้ําเสีย 
2. การอพยพของแรงงานต'างด�าวและจากภูมิภาคอ่ืน เข�ามาในพ้ืนท่ี 
3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาลไม'แน'นอนและบุคลากรภาครัฐท่ีเก่ียวข�อง 
4. ข�อระเบียบ ข�อกฎหมาย ข�อปฏิบัติจากส'วนกลางยังไม'ชัดเจน 
5. เทศบาลมีหน�าท่ีและภารกิจต�องปฏิบัติมาก แต'มีอํานาจตามระเบียบกฎหมายมีน�อยทําให�

ไม'สามารถแก�ป.ญหาอย'างเป�นรูปธรรม 
6. การพัฒนาด�านการเมือง การบริหาร เป�นงานท่ีต�องอาศัยจิตสานึก เก่ียวกับการใช�

ดุลพินิจส'วนบุคคล จึงเป�นงานท่ีค'อยข�างจะคาดเดาผลงานได�ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานท่ีดีใน
หน'อยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจําป� 

จํานวน
โครงการ 

ที่
ดําเนินการ

จริง 

ร�อยละ 

 
 

จํานวนงบประมาณ
ท้ังหมด 

 

จํานวน 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ร�อยละ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐาน 

 

150 23 15.33 21,059,061.44 16,689,580.00 79.25 

2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
เศรษฐกิจ การท'องเท่ียว การ
ส'งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี 
 

28 17 60.71 4,950,304.40 4,950,304.40 100 



 
 

ยุทธศาสตร� 

จํานวน
โครงการ 

ในแผนพัฒนา 
ประจําป� 

จํานวน
โครงการ 

ที่
ดําเนินการ

จริง 

ร�อยละ 

 
 

จํานวนงบประมาณ
ท้ังหมด 

 

จํานวน 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ร�อยละ 

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
การศึกษา กีฬาและ
นันทนาการ 

 

28 14 50 17,856,979.12 17,856,979.12 100 

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�าน
สังคมและส'งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

14 9 64.29 1,449,707.00 1,116,707.00 77.02 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
 

25 8 32 3,304,294.00 3,304,294.00 100 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการ
บริหารจัดการท่ีดี 
 

131 45 34.35 2,161,509.20 2,131,569.20 98.61 

 

รวม 
 

376 
 

 
116 

 
30.85 

 
50,781,855.16 

 
46,049,433.72 

 
90.68 

 
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามป�ไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปf 
2558 จํานวน  376  โครงการ  จาก 6 แผนยุทธศาสตร�  งบประมาณ  50,781,855.16 บาท 

จากการประเมินผลตามแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปf 2558 สามารถ
ดําเนินการได� จํานวน  116  โครงการ  คิดเป�นร�อยละ  30.85  ของโครงการท้ังหมดใช�งบประมาณท้ังสิ้น 
46,049,433.72 บาท คิดเป�นร�อยละ  90.68  เนื่องจากโครงการของเทศบาลท่ีได�กําหนดไว�โครงการด�าน
โครงสร�างพ้ืนฐานมีจํานวนมาก  และดําเนินการในส'วนท่ีมีความเร'งด'วนก'อน  ผลการพัฒนาอยู'ในระดับท่ีน'า
พอใจ  โดยสามารถตอบสนองต'อความต�องการและแก�ไขป.ญหา ความต�องการของประชาชนได�มากข้ึน  ซ่ึง
ส'วนหนึ่งเทศบาลได�รับจัดสรรงบประมาณจากส'วนกลางมาเพ่ิมเติมรวมท้ังได�รับการสนับสนุนจากหน'วยงาน
อ่ืนๆ  จึงทําให�โครงการต'างๆ ของเทศบาลสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ตามท่ีได�วางไว�และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เทศบาลตําบลเมืองแกลงได�กําหนดในแผนยุทธศาสตร� 6 ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ประกอบด�วย 2 แนวทาง จํานวน  150  โครงการ สามารถดําเนินการได�  23  โครงการ  

คิดเป�นร�อยละ  15.33  ใช�งบประมาณ  16,689,580.00 บาท  คิดเป�นร�อยละ  79.25  สามารถ
สนองตอบต'อป.ญหาและความต�องการของประชาชน  ประชาชนได�รับความสะดวกในสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีถนนสัญจรไปมามากข้ึน มีน้ําประปา ไฟฟoาอย'างท่ัวถึง  ตลอดจนภูมิทัศน�เมืองแกลง มีความ
สวยงามเป�นระเบียบเรียบร�อยมากกว'าในอดีตท่ีผ'านมา 



2. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ การท'องเท่ียว การส'งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและ
ประเพณี 

ประกอบด�วย 2 แนวทาง จํานวน  28  โครงการ สามารถดําเนินการได�  17  โครงการ  คิด
เป�นร�อยละ  60.71  ใช�งบประมาณ  4,950,304.40  บาท  คิดเป�นร�อยละ  100  สามารถสนองตอบต'อ
ป.ญหาและความต�องการของประชาชน  ประชาชนมีอาชีพและเพ่ิมรายได�ให�แก'ประชาชน รวมถึงประชาชนมี
ส'วนร'วมในการอนุรักษ�สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  

3. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
ประกอบด�วย 2 แนวทาง จํานวน  28  โครงการ สามารถดําเนินการได�  14  โครงการ  คิด

เป�นร�อยละ  50  ใช�งบประมาณ  17,856,979.12  บาท  คิดเป�นร�อยละ  100  สามารถตอบสนองความ
ต�องการของประชาชนได�มากข้ึน ในด�านการส'งเสริมสนับสนุนการศึกษา สร�างแหล'งเรียนรู� ให�แก'เด็ก เยาวชน 
และประชาชน  รวมถึงร'วมกิจกรรมเล'นกีฬาและนันทนาการ ส'งเสริมสุขภาพ  

4. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสังคมและส'งเสริมคุณภาพชีวิต 
ประกอบด�วย 2 แนวทาง จํานวน  14  โครงการ สามารถดําเนินการได�  9  โครงการ   

คิดเป�นร�อยละ  64.29  ใช�งบประมาณ  1,116,707.00  บาท  คิดเป�นร�อยละ  77.02  ส'งเสริมสนับสนุน
ผู�ด�อยโอกาส สงเคราะห�ผู�พิการผู�สูงอายุ  ส'งเสริมและสนับสนุนให�ความรู� ความพร�อมการปoองกันและแก�ไข
ป.ญหาด�านอัคคีภัย เหตุจราจรทางถนน และการรักษาความสงบเรียบร�อย เพ่ือให�ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

5. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล�อม 
ประกอบด�วย 2 แนวทาง จํานวน  25  โครงการ สามารถดําเนินการได�  8  โครงการ  คิด

เป�นร�อยละ  32  ใช�งบประมาณ  3,304,294.00  บาท  คิดเป�นร�อยละ  100  สามารถสนองตอบต'อ
ป.ญหาและความต�องการของประชาชนได�มากข้ึน อนึ่ง เทศบาลฯ ได�เข�าร'วมโครงการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล�อม ISO 14001 การอนุรักษ�ลุ'มน้ําประแส  เป�นศูนย�ประสานงานเครือข'ายการเรียนรู�ด�านการจัด
การเมืองและสิ่งแวดล�อมประจําภาคตะวันออก และศูนย� “สุขศาลาเยียวยาโลกร�อน เมืองแกลง” ทําให�การ
พัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ท้ังเด็ก เยาวชน ประชาชน และชุมชน  ให�ความร'วมมือกับ
เทศบาลเก่ียวกับโครงการท่ีจัดทําทุกโครงการ  ทําให�การบริหารงานของเทศบาลในด�านสิ่งแวดล�อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

6. ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านการบริหารจัดการท่ีดี 
ประกอบด�วย 3 แนวทาง จํานวน  131  โครงการ สามารถดําเนินการได�  45  โครงการ  

คิดเป�นร�อยละ  34.35  ใช�งบประมาณ  2,131,569.20  บาท  คิดเป�นร�อยละ  98.61  ส'งเสริมให�
ประชาชนมีส'วนร'วมในการพัฒนาท�องถ่ิน มีความเข�าใจในกิจกรรมของเทศบาลฯ พร�อมท้ังพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  เครื่องมือ เครื่องใช� และการประชาสัมพันธ�ข�อมูลข'าวสารต'างๆ เพ่ือสนองตอบต'อป.ญหาและความ
ต�องการของประชาชนได�มากข้ึน 


