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ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตาบลที่วัง (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน (Inside Out)
S = Strength (จุดแข็ง)
1. มีพื้นที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนเมือง และการคมนาคมทาง
บกสะดวก
2. สถานที่ราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
อาเภอ อยู่ไม่ห่างกัน การติดต่อประสานงานเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว
3. ความเป็นเอกภาพและอิสระในการทางาน
4. มีเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
5. ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้งของประชาชนระหว่าง
ชุมชน และไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างเทศบาลกับ
ประชาชน ทาให้ไม่มีปัญหาในการพัฒนาด้าน ต่าง ๆ
6. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และ สามารถจัด
งบประมาณแก้ไขปัญหาของประชาชนได้โดยตรง
7. มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีครอบคลุมพื้นที่ของ
เทศบาล
8. เป็นจุดศูนย์รวมทางพาณิชย์ในเขตอาเภอทุ่งสง
ซึ่งมีผลต่อการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล

W = Weakness (จุดอ่อน)
1. การเคลื่อนย้ายแรงงานอพยพเข้ามาทางานในเขต
เทศบาลส่งผลให้เกิดปัญหาชุมชนแออัด ขาดแคลน
สาธารณสุขมูลฐาน
2. ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
3. มีมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองเป็นจานวนมาก
4. งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัดไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการปัจจัยพื้นฐานของ อปท. ได้อย่างเพียงพอ
5. การรวมกลุ่มของเกษตรกรยังไม่เข้มแข็ง
6. ขาดองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ในการมีส่วนร่วม
ความยุ่งยากของขั้นตอนในการทางาน ทาให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที
7.ขาดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการประสานงาน
ระหว่างเทศบาล และหน่วยงานอื่นในพื้นที่
8. ขาดความต่อเนื่องในการบริหารงาน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (Outside In)
O = Opportunity (โอกาส)

T = Threat (อุปสรรคหรือข้อจากัด)

1. มีโอกาสพัฒนาการสร้างสังคมเป็นเมืองน่าอยู่ เป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย ที่มีความสงบร่มรื่น
2. เทคโนโลยีมีราคาถูกลง ทาให้เข้าถึงและนา
เทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ทางานได้ง่าย
3. ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
อย่างเต็มความสามารถ
4. เป็นเขตโรงงานอุตสาหกรรมและการค้าทาง
พาณิชย์ที่สาคัญทาให้มีโอกาสทางการจัดเก็บรายได้มี
มากขึ้น
5. มีหน่วยงานราชการที่สาคัญหลายหน่วยงานทาให้
มีโอกาสการพัฒนาตาบลได้ดียิ่งขึ้น
6. นโยบายของรัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และ
การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
7. การส่งเสริมจากภาครัฐในเรื่องการลงทุนในด้าน
อุตสาหกรรม

1. ในพื้นที่ยังมีปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เนื่องจากความหลากหลายของประชากรที่เข้ามา
ทางานในพื้นที่ส่งผลทาให้เกิดปัญหาเสพติดและ
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น
2. การขาดสถานที่กาจัดขยะมูลฝอย
3. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให้
ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
และไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
4. สภาพภูมิประเทศง่ายต่อการเกิดอุทกภัย และภัย
ธรรมชาติอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน
ชารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ
5. การถ่ายโอนภารกิจตามนโยบายการกระจายอานาจ
ไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณและ บุคลากรมาให้
6. ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมกับภารกิจ
ที่ต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาล
ตาบลที่วัง
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตของเทศบาลตาบล เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจากัดอันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
เทศบาลตาบลที่วัง ในแต่ละด้าน ดังนี้
1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จุดแข็ง (Streng=S)
1. เป็นองค์กรที่สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น นโยบาย การบริหารจัดการ
การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตามเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงสามารถนาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ส่งผลให้ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงาน
3. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด
4. มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
5. เป็นศูนย์กลางโรงงานอุตสาหกรรมของอาเภอทุ่งสง
6. ประชาชนมีส่วนร่วมกับเทศบาลโดยผ่านเวทีประชาคมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ผู้ บ ริ ห ารรู้ ถึงปั ญหาของท้ องถิ่นดี และสามารถแก้ไขปั ญหาได้ ตรงจุด ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้
ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกด้าน
2. ขาดการประสานงานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
3. เครื่ องมือที่ส นับ สนุนการปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ ทาให้ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ กับ
ประชาชนได้ทันเวลา
4. ยังไม่มีการยกที่ดินให้เป็นที่สาธารณประโยชน์
โอกาส (Opportunity=O)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้การสนับสนุนการดาเนินงานของท้องถิ่น
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต้น
2. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่ น โดยที่หน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. นโยบายรัฐบาลมีการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการสาธารณะ
เพิ่มมากขึ้นและมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และการตรวจสอบการ
ดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ
ติดตามการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนกระจายอานาจ
พ.ศ.2542 ซึ่งกาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2544 และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2549แต่ไม่สามารถจัดสรรได้ ทาให้การพัฒนาท้องถิ่นในบางด้านต้องชะงัก
3. เสถียรภาพของรัฐบาลไม่มั่นคง ทาให้ นโยบายไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
จุดแข็ง (Streng=S)
1. เทศบาลตาบลที่วัง เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้เมือง เป็นเส้นทางผ่านสู่แหล่งท่องเที่ยว
2. เทศบาลตาบลที่วัง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. งบประมาณ ต้นทุนการดาเนินงาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทางานใน
ระดับสูง
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ไม่มีการรวมกลุ่มของประชาชน ไม่มีการรวมตัวเป็นกลุ่ม
2. สถานที่สาหรับจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน
3. ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ การดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน
4. ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยง
ด้านการท่องเที่ยวในจังหวัด
โอกาส (Opportunity=O)
1. การพัฒนากิจการพาณิชย์ในหลาย ๆ ด้าน
2. การพัฒนาด้านการค้าขายในประเทศแถบภูมิภาค
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. ส่วนราชการระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว และการกระจาย
ผลประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวยังไม่ทั่วถึง
3. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
จุดแข็ง(Streng=S)
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1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายการพัฒนาใน
ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
2. เทศบาลตาบลที่วัง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
จุดอ่อน(Weakness=W)
1. เทศบาลตาบลที่วังเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ในฤดูน้าหลากจะทาให้เกิดน้าท่วมขัง
2. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและทาลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดมลภาวะต่อประชาชน
ในพื้นที่
โอกาส(Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก
อุปสรรคหรือข้อจากัด(Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
4. ศักยภาพการพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ ประเพณี และวัฒนธรรม
จุดแข็ง(Streng=S)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ ประเพณี และวัฒนธรรม
2. ประชาชนเห็นความสาคัญของการศึกษา และให้ความร่วมมือร่วมใจของประชาชน ในการ
จัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมต่าง ๆ
3. เทศบาลตาบลที่วังให้การสนับสนุนงบประมาณแก่สถานศึกษา และสถานศึกษาได้ให้
ความสาคัญรวมถึงการปลูกฝังนักเรียนในการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมท้องถิ่น
4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสืบสานประเพณีและให้ความสาคัญงานประเพณีอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เช่นประเพณีลอยกระทง ประเพณีรดน้าผู้สูงอายุ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. เทศบาลตาบลที่วังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน ด้วยเหตุนี้ ทาให้การส่งเสริมการศึกษาของเด็กไม่ต่อเนื่อง เด็กก่อนประถมต้องเดินทางไปใช้
บริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลอื่น
2. ขาดบุคลากรทางด้านการกีฬา
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. การส่งเสริมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้ความสาคัญ
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อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. การไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลต่อสังคมและวัฒนธรรมอาจทาให้การอนุรักษ์
วัฒนธรรม พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนแปลง
5. ศักยภาพการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง (Streng=S)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
2. มีจุดตรวจย่อยระดับตาบล ผู้บริหารมีนโยบายให้มีการออกตรวจตระเวณเพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในช่วงกลางคืน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. วัสดุครุภัณฑ์ทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังมีไม่เพียงพอ
2. ปัญหาอาชญากรรมยังมีต่อเนื่องเพราะตาบลที่วังเป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม
2. การส่งเสริมกิจกรรมแก่เยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทาให้โครงการที่ได้รับไม่ต่อเนื่อง ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์
6. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
จุดแข็ง (Streng=S)
1. มีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบประชาชนมีส่วนร่วม ประชาชนมีความตื่นตัวและให้ความ
ร่วมมือค่อนข้างสูง
2. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายส่งเสริมด้าน
การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3. เทศบาลตาบลที่วังมีความพร้อมในการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
มีความเชี่ยวชาญและคุณวุฒิอยู่ในระดับที่พร้อมที่จะดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
4. มีวัสดุครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการแบ่ง
โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรที่ชัดเจน มีการทางานที่เป็นระบบ
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ปัญหาการร้องเรียนยังไม่ได้รับการแก้ไขในทันที
2. ด้านข้อมูลข่าวสารยังไม่เป็นระบบ ค้นหายาก
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3. ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ เนื่องจากไม่เข้าใจระบบการทางาน ทาให้ไม่เกิดผล
สัมฤทธิ์
โอกาส (Opportunity=O)
1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอานาจ การปกครองสู้ท้องถิ่นโดยสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการกากับดูและแลความอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรท้องถิ่น
2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่รัฐบาลและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
1. ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. การปฏิรูปราชการยังมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลา และมีผลกระทบต่อองค์กร
ทาให้ขาดความเชื่อมั่นในทิศทางการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
3. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้า
ในการทางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
7. ศักยภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
จุดแข็ง (Streng=S)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกาหนดนโยบายส่งเสริมการ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชน
2. เทศบาลตาบลที่วัง มีบุคลากรและอัตรากาลัง จานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ดาเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
จุดอ่อน (Weakness=W)
1. ครุภัณฑ์ทางการสื่อสารยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ประชาชนไม่ค่อยให้ความสนใจต่อการบริการด้านข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาล
โอกาส (Opportunity=O)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชนเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
2. การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริการประชาชน เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชให้ความสาคัญ
อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat=T)
- ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปี พ.ศ. 2556
1. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางเปรียบเทียบสถานการคลัง ปี 2554-2556
รายการ

หมวด
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ/
และใบอนุญาต
รายได้จากทุน

รายรับ
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555

ปี พ.ศ. 2556

รายการ

28,316,718.54

31,036,848.41

35,518,776.69

1,268,947.00

520,648.00

900,804.00

7,831.00
-

เงินเดือนและค่าจ้างประจา

7,389,457.00

2,473,807.00

ค่าจ้างชั่วคราว

2,932,705.00

9,220,954.00

10,981,178.48

10,641,522.45

13,547,041.24

552,097.93

570,061.93

736,512.53

3,867,086.00

1,718,204.00

1,724,676.00

ค่าครุภณ
ั ฑ์/สิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

12,454,097.00
4,825,041.33

13,208,090.00
4,598,100.00

6,140,460.00
4,563,900.00

รายจ่ายอื่น
จ่ายขาดเงินสะสม

6,183,546.00
49,185,208.74

42,430,739.38

39,924,350.77

-

3,370.00

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และ

-

-

ค่าวัสดุ

333,060.00

233,620.00

132,260.00

ค่าสาธารณูปโภค

รายได้จากทรัพย์สิน

257,350.85

321,706.39

521,574.22

งบกลาง

20,922,485.00

20,337,986.00

22,458,274.84

รวมรายรับทั้งสิ้น

ปี พ.ศ. 2556

หมวด

สาธารณูปโภค
รายได้เบ็ดเตล็ด
เงินอุดหนุนทั่วไป

รายจ่าย
ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555

51,106,392.39

52,450,808.80

59,535,059.75

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

13,211,761.00
-
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ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะปีงบประมาณ 2556
การประเมินผลการดาเนินงานแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

2,444,000.00

2,444,000.00

2,055,000.00

2,033,000.00

4,499,000.00

4,477,000.00

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้าพระกรุ สามแยกบ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ 5
-โครงการกสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวงแหวนฝั่ง
ตะวันออก
บ้านในค่าย-บ้านนางสาคร หมู่ที่ 10
รวม
การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
โครงการ
1. โครงการสนับสนุนบริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบลที่วัง

50,000.00

17,520.00

2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้แก่
ประชาชน
-โครงการป้องกันและกาจัดโรคแมลงศัตรูยางพารา

30,000.00

3,675.00

-โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

55,000.00

11,875.00

-โครงการอบรมประมงอาสา

30,000.00

26,670.00

-โครงการอบรมปศุสัตว์อาสา

30,000.00

4,225.00

195,000.00

63,965.00

รวม
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การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

7,530,090.00

7,076,288.52

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

280,700.00

676,400.00

3. โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานการศึกษา

160,000.00

62,453.00

4. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

100,000.00

18,530.00

5. โครงการกิจกรรมบัณฑิตน้อย

40,000.00

32,865.00

6. โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง

60,000.00

21,700.00

7. โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

50,000.00

18,182.00

8. โครงการศูนย์เด็กก้าวไกล

50,000.00

9,820.00

9. โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น

50,000.00

-

1. โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

10.โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง

450,000.00

450,000.00

-โครงการก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม

500,000.00

500,000.00

-โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง

200,000.00

187,984.00

-โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ

200,000.00

149,079.00

-โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมงานชักพระ

210,000.00

210,000.00

20,000.00

19,993.00

50,000.00

5,690.00

9,950,790.00

9,438,984.52

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

1. โครงการปลูกป่าชุมชน

50,000.00

-

2. โครงการธนาคารขยะ

300,000.00

-

350,000.00

-

11.โครงการส่งเสริมสนับสนุนสืบสานประเพณีและกิจกรรมของท้องถิ่น

12. โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสาคัญทาง
ศาสนา
13. โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสาคัญของชาติ
รวม
การดาเนินงานด้านการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ

รวม

24
การดาเนินงานด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
โครงการ
1. โครงการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

-โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตาบลที่วัง

400,000.00

346,688.00

-โครงการส่งเสริมกีฬาและกรีฑาร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

300,000.00

27,875.00

-โครงการแข่งขันกีฬาที่วังเกมส์

320,000.00

-อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาบ้านฉางคัพ หมู่ที่ 4

-

30,000.00

30,000.00

-โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลสาหรับเยาวชน

80,000.00

68,278.00

-โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล

50,000.00

17,900.00

60,000.00

60,000.00

120,000.00

97,000.00

2. โครงการพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา

3. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสาหรับหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11
4. โครงการสนับสนุนครอบครัวผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์
5. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

90,000.00

-

6. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน

80,000.00

-

7. โครงการคนไทยใจอาสา

30,000.00

-

8. โครงการตลาดสุขภาพ

30,000.00

-

9. โครงการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุ

150,000.00

175,000.00

10. โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

50,000.00

50,000.00

11. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

110,000.00

110,000.00

12. โครงการสนับสนุนหลักประกันสุขภาพ

300,000.00

300,000.00

50,000.00

34,350.00

14. โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน

60,000.00

60,000.00

รวม

2,310,000.00

1,377,091.00

13. โครงการป้องกันและควบคุมโรค
-โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

25
การดาเนินงานด้านการเมืองการบริหาร
โครงการ
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเวทีเสวนาประชาคม
2. โครงการเทศบาลพบประชาชน
3. โครงการจัดทาแผนชุมชน
4. โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
5. โครงการฝึกอบรมหนึ่งตาบลหนึ่งทีกู้ภัย

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

10,000.00

9,995.00

100,000.00

99,945.00

90,000.00

177,320.00

150,000.00

-

50,000.00

-

6. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน

150,000.00

68,576.00

7. โครงการจัดทาเอกสารเผยแพร่ดาเนินงาน

120,000.00

90,000.00

8. โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
และลูกจ้าง
9. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

500,000.00

115,180.00

50,000.00

99,165.00

7,000.00

7,000.00

15,000.00

15,000.00

180,000.00

180,000.00

15,000.00

15,000.00

5,000.00

5,000.00

25,000.00

25,000.00

10,000.00

8,420.00

3,020,500.00

1,618,161.85

13.โครงการปรับปรุงภายในอาคารสานักงาน

300,000.00

300,000.00

14.โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

150,000.00

171,400.00

15.โครงการจัดทาแผนที่ภาษี

250,000.00

192,822.65

5,197,500.00

3,197,985.50

พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
10.โครงการอุดหนุนภาคราชการ
-โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจาปี 2556
-โครงการอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน
-โครงการอุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลที่วัง
-โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
-โครงการงานพิธีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
-โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอาเภอทุ่งสงประจาปี 2556
11.โครงการจัดงานวันเทศบาล/วันท้องถิ่นไทย
12.โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน

รวม

26
การจ่ายเงินอุดหนุน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่ายจริง

1. โครงการคนไทยใจอาสา
- โครงการเด็กและเยาวชนไทยใจอาสาประจาปี 2556
รวม

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
แม้ว่าในเชิงปริมาณ จะมีผลการดาเนินงานจริงเพียงร้อยละ 51.28 ของโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 แต่หากจะพิจารณาในด้านการพัฒนา จะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาครอบคลุมในทุกพื้นที่ และ
ครอบคลุมยุทธศาสตร์ทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตระหนักและให้ความสาคัญกับงานด้านบริการชุมชนและสังคม
การมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการใช้ภูมิปั ญญาท้องถิ่นในการ
สร้างสรรค์ และดารงไว้ซึ่งอาชีพต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชน นักเรียน นักศึกษา สนับสนุนงานด้าน
กีฬา การสืบทอดและส่งเสริมศิลปะประเพณีต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ การให้ความสาคัญในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม โดยเน้นการปลูกฝังจิตสานึกในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้รักและหวงแหนผื น
แผ่ น ดิ น ของตนเอง การจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเลให้ ค งความสมดุ ล ด้ ว ยการจั ด สร้ า งปะการั ง เที ย ม เป็ น ต้ น
นอกจากนั้ น ในด้า นการบริ ห ารจั ดการองค์ก รยังได้พั ฒ นาบุคลากรของเทศบาลตาบลที่วั ง ให้ มีค วามรอบรู้ และมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการองค์กรให้ทันสมัยเหมาะแก่การประสานราชการอีกด้วย นอกเหนือจากที่
กล่าวมาแล้ว ด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งยังเป็นภารกิจหลักที่เทศบาลตาบลที่วังต้องดูแลรับผิดชอบเต็มพื้นที่ตาบล
นับได้ว่าแผนพัฒนาเทศบาลตาบลที่วัง ฉบับที่ผ่านมาได้มีผลดาเนินการในเชิงคุณภาพในระดับที่ดี และจะมุ่งมั่น
พัฒนาเทศบาลตาบลที่วัง ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

