สวนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
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2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา
การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)
สามารถนํามาวิเคราะห SWOT (การวิเคราะหขอมูลจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดวิเคราะห SWOT พบวา เทศบาลตําบลตําบลกรอกสมบูรณ มีจุดแข็ง ดังนี้
1. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ เปนองคกรที่มีความใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
2. ผูบริหารทองถิ่นมีวิสัยทัศน และยึดถือแนวทางการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเปนสําคัญ
3. พื้นที่การปกครองในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณไมกวาง งายตอการบริหาร
4. ถนนภายในหมูบานสวนใหญเปนถนนลาดยางและคอนกรีต ทําใหประชาชนสัญจรไปมาและขนสง
พืชผลทางการเกษตรไดสะดวก
5. มีศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย หนวย EMS หนวยกูชีพกูภัย เพื่อชวยเหลือประชาชน ผู
ประสบเหตุไดทันที
6. ประชาชนยึดมั่นในหลักคําสอนทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และมีความรักความสามัคคี
เปนหนึ่งน้ําใจเดียวกัน
จุดออน (Weakness)
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดวิเคราะห SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีจุดออน ดังนี้
1. เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการจํานวนจํากัด
ไมเพียงพอ
2. การรวมกลุมองคกรชุมชน องคกรอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขมแข็ง คณะกรรมการกลุมขาดการ
บริหารจัดการกลุมที่ดี
3. ขาดแหลงน้ําผิวดินสําหรับอุปโภค และ บริโภค ตลอดป
4. ไมมีแหลงทองเที่ยวในพื้นที่
โอกาส (Opportunity)
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดวิเคราะห SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีโอกาส ดังนี้
1. การขอรับสนับสนุน งบประมาณกรณีเร งดวนและโครงการเกินศักยภาพมีหลายชองทาง ไดแก
จังหวัด กรมที่สังกัด และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น
2. นโยบายรัฐที่เนนการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สงเสริมเกษตรแนว
ทฤษฎีใหมแบบผสมผสาน เพื่อแกไขปญหาความยากจน และเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน
กระตุนชุมชนพึ่งตนเอง
3. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการรวมกลุม สรางเครือขาย ทําใหมีการติดตอสื่อสาร ประสานงาน
รวมกัน และดําเนินกิจกรรม/โครงการรวมกัน
4. กฎหมาย/ระเบียบ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดวิเคราะห SWOT พบวา เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ มีอุปสรรค ดังนี้
1. การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองปฏิบัติตามกรอบ อํานาจ หนาที่ กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ที่บัญญัติไวเทานั้น
2. ปญหาทางการเมืองระดับประเทศสงผลตอการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นลาชา

3. ความไมเขาใจอันดีระหวางนักการเมืองทําใหประชาชนเกิดความเบื่อหนายและแตกแยกในสังคม 6
4. ปญหาโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอการดํารงชีพและการประกอบ
อาชีพดานเกษตรกรรมที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
ตารางแสดงจํ า นวนแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดําเนิน งานของเทศบาลตําบลกรอกสมบูร ณ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ในแผนประจําป
(โครงการ)

จํานวนโครงการที่
ดําเนินการจริง รอยละ
(โครงการ)

จํานวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา
ประจําป
(โครงการ)

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง
(โครงการ)

รอยละ

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานฯ

91

6

6.60

78,484,866

1,445,000

1.84

การพัฒนาดานสังคม

61

20

32.79

46,235,200

9,920,892.38

21.46

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

8

-

-

11,360,000

-

-

การพัฒนาประสิทธิภาพการเมือง
การบริหาร

25

6

24

21,855,000

544,496

2.49

การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

9

1

11.11

23,100,000

39,121.60

0.16

2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ
แผนงาน/โครงการที่ไดดําเนินการทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 นั้นสามารถสรุปผลการพัฒนาในดาน
ตาง ๆ ไดดังนี้
1. ดานการศึกษา
มุงสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความรูใหกับเด็กในชุมชน เชน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลกรอก
สมบูรณ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียน จัดหาอุปกรณการเรียนการสอน รวมถึงการศึกษานอก
ระบบ เปนตน
2. ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
มุงสงเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น เชน การจัดงานประเพณีของแตละหมูบาน

สงเสริมดานภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของแตละหมูบาน เชน ประเพณีสงกรานตรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ สรงน้ําพระ
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งานเขาวันพรรษา ตักบาตรเทโว งานราชพิธีตาง ๆ
3. ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
บริหารจัดการดานการกําจัดขยะมูลฝอย การดูแล การจัดเก็บตาง ๆ
4. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดดําเนินการในดานทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ ทุกดาน และสามารถจัดการ
สิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
5. ดานการเมืองการบริหาร
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดดําเนินการในดานการเมืองการบริหารที่มุงพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร การใหประชาชนไดมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงานของเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ และจัดหาวัสดุ อุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่ทันสมัยใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
6. ดานสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
มุงเนนการสรางครอบครัวเขมแข็ง อบอุน มีการประกอบอาชีพสรางรายไดใหกับตัวเองและครอบครัว
7. ดานสาธารณสุข
มุงสงเสริม สนับสนุน การบริการดานสาธารณสุข ใหครอบคลุมและทั่วถึง เชน จัดซื้อวัคซีน ,น้ํายา และ
สารเคมีตาง ๆ อุดหนุนงบประมาณตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่ และจัดกิจกรรม / โครงการสําคัญ ๆ ดานสาธารณสุข
สนับสนุนดานงานปองกันโรคตาง ๆ
8. ดานกีฬาและนันทนาการ
มุงสงเสริมการจัดการแขงขันกีฬาระดับตาง ๆ เชน การแขงขันกีฬาระดับตําบล การแขงขันกีฬาระดับ
อําเภอ สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการตาง ๆ
9. ดานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห
มุงเนน และสนับสนุนใหผูพิการ ผูดอยโอกาสทางสังคม ผูสูงอายุ เด็ก สตรี ไดมีโอกาสที่ดีขึ้น
10. ดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
มุงเนนการปองกันภัยตาง ๆ ในชุมชน เชน อุทกภัย วาตภัย สงเสริมและสนับสนุนการใหความชวยเหลือ
11. ดานแหลงน้ํา
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดดําเนินการแกไขปญหาดานแหลงน้ํา เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ําในชวง
หนาแลง ซึ่งเปนปญหาเรงดวนที่จะตองดําเนินการ
12. ดานเศรษฐกิจ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน โดยมุงพัฒนาอาชีพ และเนนการ
รวมกลุมเพื่อสรางรายไดใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการฝกอบรมตาง ๆ
13. ดานโครงสรางพื้นฐาน
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดปรับปรุงและกอสรางสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เพื่ออํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยแกประชาชน ความสวยงามของบานเมือง การระบายน้ํา ปองกันน้ําทวม การกอสรางถนน การ
ปรับปรุง บุกเบิกถนน การกอสรางทอเหลี่ยม การขยายเขตไฟฟา การบริการจัดการดานการประปา เปนตน
14. ดานการรับรูขอมูลขาวสาร
มุงเนนการใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัย เชน การบริการดานอินเตอร ใหบริการสัญญาณ
Wi-Fi เปนตน
15. การพัฒนาดานอื่น ๆ
ดานการพัฒนาอื่น ๆ ไดแก การพัฒนาดานการบริหารงานภายใตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณเพื่อให

สามารถดําเนินการไปได และใหทันสมัยตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น เชน การจัดซื้อการจัดหาอุปกรณตาง
ๆ เปนตน
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สรุปการประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ
เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ไดดําเนินการโดยยึดกรอบแนวทางตามหลักธรรมมาภิบาล เชน หลักคุณธรรม
และนิติธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใสและตรวจสอบได หลักการมีสวนรวม และหลักประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล เชน การมีสวนรวมของประชาคมระดับหมูบานและระดับตําบล รวมในการจัดซื้อจัดจาง การเผยแพรขอมูล
ขาวสารตาง ๆ เปนตน

