
 ส่วนท่ี  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 

---------------------------------------------------- 
11..    การสรุปสถานการณ์การพัฒนาการสรุปสถานการณ์การพัฒนา    
 สรุปสถานการณ์การพัฒนาเทศบาลต าบลปลายพระยา  จากการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค            
SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) แยกตามประเด็นดังต่อไปนี้  
 1.1  ด้านการบริหารจัดการ 
 -  จุดแข็ง  ในด้านการบริหารจัดการ  คณะผู้บริหารน้อมน าหลักการทรงงานและปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรและการจัดการบริการสาธารณะ ตั้งแต่
กระบวนการก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลางบนพ้ืนฐานของการร่วมคิด  ร่วมด าเนินการและการร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการบูรณาการความ
ร่วมมือการสร้างเครือข่ายการท างานกับหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ การให้ความส าคัญกับบริหารตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ค านึงถึงหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม
และความคุ้มค่า   
 -  จุดอ่อน  เนื่องจากงบประมาณในการบริหารจัดการมีจ ากัดแต่ต้องบริหารจัดการให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้อย่างหลากหลายและครอบคลุม อีกทั้งรองรับ
นโยบายและประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานต่างๆ  ท าให้ในบางครั้งการบริหารจัดการเกิดข้อจ ากัดในการ
จัดหาเครื่องมือ  เครื่องใช้  หรือการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามความต้องการของชุมชน นโยบายของคณะ
ผู้บริหาร นโยบายของอ าเภอและจังหวัด 
 -  โอกาส  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงิน
การคลัง  และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ    สู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่อย่างสมควร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 -  อุปสรรค  การบริหารราชการตามเจตนารมณ์ของการกระจายอ านาจ ซึ่งต้องการให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ บางครั้งไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เจตนารมณ์ของหลักการกระจายอ านาจและความต้องการของประชาชน เนื่องจากบางครั้งหรือในบาง
กิจกรรมระเบียบกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ด าเนินการได้  ในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะ
เทศบาลต าบลปลายพระยาจะบริหารจัดการหรือด าเนินกิจกรรมได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายให้
อ านาจให้กระท าการได้  ซึ่งในปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นมีความหลากหลายและทับซ้อน แต่ระเบียบ 
กฎหมาย ยังไม่ได้มีการปรับปรุง  หรือเปิดช่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการได้   
 งบประมาณท่ีมีจ ากัด  ส่วนใหญ่ต้องใช้ในด้านการบริหารจัดการ ท าให้งบประมาณในการพัฒนามี
ค่อนข้างจ ากัด ในขณะที่ความต้องการมีมากและหลากหลาย 
 
 
 
 
  1.2 ด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 



  -  จุดแข็ง  ขนาดพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  12.50  ตารางกิโลเมตร  ท าให้สามารถให้บริการด้าน
โครงสร้างได้ค่อนข้างครอบคลุม  มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
รองรับการเจริญเติบโตของชุมชน  แต่ในบางส่วนยังติดขัดเนื่องจากเทศบาลต าบลปลายพระยามีงบประมาณ
ที่จ ากัด  และบางพ้ืนที่ที่ต้องการจะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุในการ
ด าเนินการในพ้ืนที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน 
  -  จุดอ่อน  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  บางครั้งการด าเนินการมีความล่าช้า
เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ  การจะด าเนินการในพ้ืนที่ราชพัสดุต้องได้รับอนุญาตจากธนารักษ์
จังหวัด และปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  พ้ืนที่ชุมชนบ้านหน้าอ าเภอเดิมเป็นจุดรองรับน้ าจากคลองบางพาบน้ าและคลองบางหลนท าให้เมื่อ
เกิดมรสุมน้ าในคลองมีปริมาณมากเกิดการท่วมเอ่อมายังบริเวณชุมชน คูระบายน้ า ทางน้ าและล าคลองมี
สภาพตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ทันท่วงที  การใช้เครื่องจักรกลขุดลอกไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจาก
เป็นพื้นที่ชุมชนหนาแน่น    
  -  โอกาส  การจัดวางระบบผังเมืองและเทคโนโลยีมีความทันสมัย 
  -  อุปสรรค  ราคาน้ ามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับราคาขึ้น    
ตามราคาน้ ามัน การคาดการณ์และประมาณราคาได้ยาก ปัญหามรสุมและอุทกภัยส่งผลให้ ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้รับความเสียหาย   

1.3  ด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
-  จุดแข็ง  นโยบายของคณะผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม           

ด้านสาธารณสุขและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  มุ่งพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์
รวม  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและการบริการสาธารณสุขมูลฐาน  การออกก าลัง
กาย กีฬาและนันทนาการ  การส่งเสริมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ด้านการศึกษา  การให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์  ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนากระบวนการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ให้ชุมชนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ  หน่วยงานซึ่งมีหน้าที่
เฉพาะ บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  และความเชี่ยวชาญร่วมกันด าเนินการในการส่งเสริมการศึกษา
โดยยึดความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เทศบาลต าบลปลายพระยาเป็นหลักในการด าเนินงาน  ส่งเสริม
การศึกษาในทุกช่วงวัยและทุกระบบ ระดับก่อนวัยเรียนเทศบาลต าบลปลายพระยาได้ด าเนินการจัดตั้ง
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลต าบลปลายพระยา ระดับวัยเรียนเทศบาลต าบลปลายพระยาได้ร่วมมือและให้การ
สนับสนุนสถานศึกษาในพ้ืนที่ให้จัดระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน  ตลอดจนการพัฒนา
ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญาของเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพพร้อมรับกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
  ด้านสังคม  ลักษณะสังคมแบบสังคมเกษตร ลักษณะของความสัมพันธ์ของชุมชนมีความสัมพันธ์
แบบเครือญาติ   
  -  จุดอ่อน  ปัญหาทางด้านคุณภาพชีวิตและสังคมนับวันจะมีความหลากหลายซับซ้อนและทวี
ความรุนแรงและขยายตัวมากยิ่งข้ึน  
 
 
 
 
    



  ด้านสุขภาพอนามัย จากสภาพทางเศรษฐกิจที่ท าให้ต้องมีการแข่งขันกันตลอดเวลา กิจวัตร
ประจ าวันของประชาชนโดยทั่วไปหมดไปกับการท างานหาเลี้ยงชีพ หารายได้เพ่ือจุนเจือครอบครัวขาดการ
ดูแลเอาใจใส่สุขภาพ ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นจากการบริโภคอาหาร การประกอบอาชีพ ขาดการออกก าลังกาย 
ขาดความรู้ความเข้าใจด้านสุขอนามัย มีภาวะเครียดสะสมการใช้สิ่งเสพติดเพ่ือหลีกหนีปัญหาการใช้ยาที่ไม่
ถูกต้องเหมาะสมในการรักษาโรคการซื้อยาชุดรับประทานเอง 
  ด้านการศึกษา กระแสวัฒนธรรมตะวันตกส่งผลอย่างรุนแรงต่อการด าเนินชีวิตเด็กเยาวชนบางส่วน
ในพ้ืนที่รับเอากระแสความคิด ค่านิยมแบบตะวันตกมาใช้โดยไม่ถูกต้องเหมาะสมกับประเพณีของสังคมมอง
ว่าความคิดความเชื่อค่านิยมของผู้ใหญ่เป็นเรื่องล่าสมัยท าให้มีความเชื่อความคิดที่แตกต่างกันเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในครอบครัวบางส่วนไม่ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาเล่าเรียนคิดว่าครอบครัวมีฐานะไม่ศึกษาต่อก็
สามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรประชาชนไม่ตระหนักว่าความเชื่อความคิดการด าเนินชีวิตลักษณะนิสัย
บางอย่างมีส่วนให้เกิดปัญหาแก่ตนเองและเม่ือในชุมชนมีลักษณะเหมือนกันก็เป็นปัญหาของชุมชนสังคม เช่น
กระแสบริโภคนิยม 

- โอกาส การที่รัฐบาล  หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาด้านคน      
สังคมและคุณภาพชีวิต 

- อุปสรรค  การแก้ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต มีความเก่ียวพันหลายด้านและหลายหน่วยงาน 
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ การสาธารณสุข การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม เมื่อปัญหามีการขยายตัวและทับซ้อน
ยากต่อการแก้ปัญหาไม่มีหน่วยงานหลักท่ีเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ   
   1.4  ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  -  จุดแข็ง  ชุมชนที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจปาล์มน้ ามันและยางพารา รายได้หลัก
ของประชาชนมาจากการท าการเกษตร   
  -  จุดอ่อน  เกษตรกรไม่มีทักษะ และความรู้ทางวิชาการและการเกษตรที่จะช่วยส่งเสริมการท า
การเกษตรให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึน หรือการแปรรูปสินค้าเกษตร ขาดการรวมกลุ่มผู้ผลิต ไม่มีพลังในการต่อรอง
ราคาพืชผลทางการเกษตร 
  -  โอกาส  ผลผลิตทางการเกษตรเป็นที่ต้องการของตลาด   
  -  อุปสรรค  พ่อค้าคนกลางกดราคาสินค้าเกษตร  ภาวะโรคร้อนและความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ 
   1.5  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  -  จุดแข็ง  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์   ภูมิอากาศมีความเหมาะสมต่อการท าการเกษตร   
  -  จุดอ่อน  ประชาชนขาดความเข้าใจและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
  -  โอกาส  รัฐบาล  หน่วยงานและองค์กรภาครัฐให้การสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
  -  อุปสรรค  การเพ่ิมข้ึนของประชากรและการขยายตัวของชุมชน  ภัยธรรมชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 



22..  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณการประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ    

  

  เทศบาลต าบลปลายพระยาได้จัดท าแผนการด าเนินงานเทศบาลต าบลปลายพระยาได้จัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2557 เพื่อให้การจัดท าโครงการประจ าปี 2557 เพื่อให้การจัดท าโครงการ
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการบริหารจัส าคัญในการบริหารจัดการ  ได้รวบรวมโครงการที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยดการ  ได้รวบรวมโครงการที่ด าเนินการจริงในพ้ืนที่  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย
มีจ านวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้มีจ านวนโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้  
  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 
(ปี 2557) 

งบประมาณ 
หมาย
เหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 10 3,287,100  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 

5 3,817,700  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน  คุณภาพ
ชีวิต  และสังคม 

19 14,644,400  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

3 1,100,000  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 937,650  

รวม   5   ยุทธศาสตร ์ 40 23,786,850  
 

 
 
 
 
 
 


