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ส่วนที่  3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 

3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา   

         3.1.1  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ท้องถิ่นประกอบด้วย  ขอบข่ายและปรมิาณของปัญหา  พืน้ที่เป้าหมาย  กลุ่มเปา้หมาย  และการคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 

สภาพปัญหาของประชาชนในเขตเทศบาล  จากแผนชุมชน  และปัญหาจากการประชุมประชาคม

ท้องถิ่น 

1.  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1  ปัญหาการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะไม่ทั่วถึงและอุปกรณไ์ม่ได้มาตรฐาน  

  1.2  ปัญหาถนนไม่ได้มาตรฐานและไม่เพียงพอ  

  1.3  ปัญหาการระบายน้้า(ถนนไม่มีทอ่ระบายน้้าและรางระบายน้้า)    

  1.4  ปัญหาการขาดสถานที่ออกก้าลังกายและสนามกีฬาตามชุมชน   

  1.5  ปัญหาน้้าประปาไม่ทั่วถึง               

  1.6  ปัญหาการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน     

  1.7  ปัญหาการขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  1.8  ปัญหาขาดแหล่งน้้าและตืน้เขิน  

  1.9  ไม่มีสะพานข้ามล้าน้้าที่ได้มาตรฐาน 

  1.10  ฝาท่อระบายน้้าช้ารุด   

2.  ปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

  2.1  ปัญหาการว่างงาน     

  2.2  ขาดการรว่มกลุ่มอาชีพและผู้น้าด้านพัฒนาอาชีพและการสนับสนุนด้านอาชีพเสรมิ 

  2.3  ขาดทุนหมุนเวียนในชุมชน 

  2.4 ประชาชนมีรายได้ต่้า  

  2.5 ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ  

  2.6 ประชาชนไม่คอ่ยให้ความสนใจในการส่งเสรมิอาชีพ    

3.  ปัญหาด้านสังคม 

  3.1  ยาเสพติด      

  3.2  ความปลอดภัยเก่ียวกับสุขภาพและคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ และคนพิการ 

  3.3  ความไม่เป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของชุมชน   

  3.4  สวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส ยังไม่ทั่วถึง  

  3.5  ปัญหาความยากจน / ขาดที่ดินท้ากิน 
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  3.6 ปัญหาขาดที่อยู่อาศัย / ที่พักอาศัยเสื่อมโทรม  

  3.7 ปัญหาครอบครัวแตกแยก  

  3.8 ครอบครัวขาดความอบอุ่น          

4.  ปัญหาด้านอื่น ๆ 

  4.1  ปัญหาประชาชนขาดการการมีส่วนร่วมในการเมืองการบรหิาร  

  4.2  ประชาชนยังไม่ค่อยได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันภัยในด้านต่าง ๆ  

  4.3 โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ    

5.  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

  5.1  น้้าเน่าเสีย      

  5.2  ที่สาธารณะขาดการดูแล 

  5.3  ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  กลิ่นเหม็น   และถังขยะไม่เพียงพอ 

  5.4  ปัญหาเสียงรบกวนที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน  

  5.5  ปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

  5.6 ต้นไม้ไม่คอ่ยมีและประชาชนไม่คอ่ยสนใจปัญหาสิ่งแวดล้อม     

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

  6.1  ความสะอาดภายในชุมชน 

  6.2  ปัญหาสุนัขจรจัด     

  6.3  ขาดการให้ความรู้ด้านการป้องกันโรคต่างๆ เช่น ไข้เลือดออก  ไข้หวัดนก 

  6.4  ปัญหาด้านศูนย์สาธารณสุขขั้นมูลฐานไม่ทั่วถึง 

  6.5  ขาดความรู้เร่ืองรักษาสุขภาพและเรื่องอาหารปลอดภัย  

  6.6  ขาดผู้น้าการออกก้าลังกายในชุมชน  

  6.7  ขาดแคลนยารักษาเบือ้งต้น  

  6.8  ปัญหาลูกน้้ายุงลาย  

  6.9 ความสะอาดถนนและซอยต่าง ๆ  ไม่ค่อยได้รับการดูแล  

  6.10 เด็กวัยเจริญเติบโตขาดการสนับสนุนด้านรา่งกาย  จิตใจ  และสติปัญญา  

7.  ปัญหาการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและจารตีประเพณีท้องถิ่น 

  7.1  ประชาชนมีระดับการศึกษาต่้า    

  7.2  ขาดห้องสมุดชุมชน     

  7.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนไม่เพียงพอและอยู่ห่างไกล   

  7.4  การสนับสนุนงบประมาณอุปกรณก์ฬีาและดนตรไีม่ทั่วถึง  

  7.5  ขาดการส่งเสรมิจริยธรรมและศีลธรรม 

  7.6 การสนับสนุนการจัดประเพณีของชุมชนไม่เพียงพอ  

  7.8 เขตเทศบาลไม่มีศิลปวัฒนธรรมเป็นของตนเอง  

             7.9 การประชาสัมพันธ์สินคา้โอท็อป ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตเทศบาลยังไม ่
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ความต้องการของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  จากแผนชุมชน  20  ชุมชนและปัญหาจากการ

ประชุมประชาคมท้องถิ่น 

1.  ความต้องการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 

  1.1  ปรับปรุงติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถงึและอุปกรณใ์ห้ได้มาตรฐาน  

  1.2  ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐานและเพยีงพอ  

  1.3  ปรับปรุงการระบายน้้า(ท่อระบายน้้าและรางระบายน้้า)    

  1.4  ปรับปรุงสถานที่ออกก้าลังกายและสนามกีฬาตามชุมชน   

  1.5  ปรับปรุงระบบน้้าประปาให้ทั่วถึง               

  1.6  ปรับปรุงสัญญาณการจราจรและความปลอดภัยในการใช้ถนน (ช 11)   

  1.7  กอ่สรา้งที่ท้าการชุมชน    

  1.8  ปรับปรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  1.9  ปรับปรุงแหล่งน้้า  

  1.10 ปรับปรุงสะพานข้ามล้าน้้าที่ได้มาตรฐาน  

  1.11  ปรับปรุงฝาท่อระบายน้้า  

2.  ความต้องการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกจิ 

  2.1  ส่งเสรมิอาชีพโดยการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

  2.2 ส่งเสรมิการรวมกลุ่มของประชาชนในการประกอบอาชีพแต่ละประเภทและการ  

                           สนบัสนนุดา้นอาชีพเสริม   

  2.3  จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน   

  2.4 ส่งเสรมิความรู้ด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือในการพัฒนาอาชีพ  

  2.5 กระตุ้นประชาชนให้มีความสนใจในการส่งเสรมิอาชีพ  

3.  ความต้องการด้านสังคม 

  3.1  ให้การปอ้งกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

  3.2 ส่งเสรมิความปลอดภัยเก่ียวกับสุขภาพและคุณภาพชวีิตของผู้สูงอายุ / การดูแล  

                            ผู้สูงอายุและคนพิการ 

  3.3 ส่งเสรมิการจัดความเป็นระเบยีบเรียบร้อยของชุมชน   

  3.4 ส่งเสรมิสวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถงึ 

                      3.5 แกไ้ขปัญหาความยากจน / ขาดที่ดินท้ากิน 

  3.6 แกไ้ขปัญหาที่อยู่อาศัย / ที่พักอาศัยเสื่อมโทรม  

  3.7 แกไ้ขปัญหาครอบครัวแตกแยกและส่งเสรมิครอบครัวมีสุข  

 4.  ความต้องการด้านอื่น ๆ 

  4.1  ส่งเสรมิและจัดให้มีกจิกรรมด้านการมีส่วนร่วมในการเมืองการบรหิาร  

  4.2 ส่งเสรมิประชาชนให้ได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันภัยในด้านต่าง ๆ  

  4.3 ประสานและจัดให้มีโทรศัพท์สาธารณะที่เพยีงพอ   
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5.  ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

  5.1  จัดระบบบ้าบัดน้้าเสีย      

  5.2  ปรับปรุงและเข้าใช้ที่สาธารณะให้เกดิประโยชน ์

  5.3  แกไ้ขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย  กลิ่นเหม็น   และถังขยะไม่เพียงพอ 

  5.4  แกไ้ขปัญหาเสียงรบกวนที่ตั้งอยู่ภายในชุมชน  

  5.5  แกไ้ขปัญหาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ย 

  5.6  ส่งเสรมิการปลูกต้นไม้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีจิตส้านึกรักษาสิ่งแวดล้อม  

  

6.  ความต้องการด้านสาธารณสุข 

  6.1  ส่งเสรมิความสะอาดภายในชุมชน 

  6.2  แกไ้ขปัญหาสุนัขจรจัด     

  6.3  สนับสนุนและส่งเสรมิการให้ความรู้พื้นฐานด้านการสาธารณสุข  การป้องกันโรค   

                            ตลอดจนการให้บริการรักษาพยาบาลแกป่ระชาชน  เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีถว้นหน้า 

  6.4  จัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขขั้นมูลฐานและบุคลากรให้เพียงพอ 

  6.5  ให้ความรู้เร่ืองรักษาสุขภาพและเรื่องอาหารปลอดภัย  

  6.6  ส่งเสรมิให้มีผูน้้าการออกก้าลังกายในชุมชน  

  6.7  ก้าจัดลูกน้้ายุงลายและให้ความรู้ในการป้องกัน  

  6. 8  จัดให้มีการดูแลความสะอาดถนนและซอยต่าง ๆ  อย่างทั่วถงึ 

  6. 9  ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เพียงพอ 

 

7.  ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและจารตีประเพณีท้องถิ่น 

  7.1  ส่งเสรมิการศึกษาในระดับพื้นฐานให้ทั่วถึง   

  7.2  จัดให้มีห้องสมุดชุมชน     

  7.3  จัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เพียงพอ 

  7.4  การสนับสนุนงบประมาณอุปกรณก์ฬีาและดนตรใีห้ทั่วถึง  

  7.5  การส่งเสรมิจริยธรรมและศีลธรรมให้กับเยาวชนอย่างทั่วถงึ 

  7.6  การสนับสนุนการจัดประเพณีของชุมชนให้เหมาะสม 

  7. 7  ควรมีการสืบค้นด้านศิลปวัฒนธรรมจารตีประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นท้าทะเบยีน 

       คุม และบุกเบิกส่งเสรมิอย่างจรงิจัง 

  7. 8  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์สินคา้โอท็อป ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในเขตเทศบาล 
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3.1.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค   SWOT   Analysis   (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน 

 โดยใช้เทคนิค SWOT   Analysis  เป็นเครื่องมือเพื่อก าหนดแนวทางการตัดสินใจประกอบด้วย 

  S    = Strength =   จุดแข็ง 

 

W   =  Weakness = จุดอ่อน 

 

O    = Opportunity  = โอกาส 

 

T    =  Threat  = อุปสรรค 

 

ความหมายของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกเพื่อน าเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณามีดังนี ้

  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ  ที่ต้องน้ามาพิจารณา ดังนี ้

  -  ด้านการบรหิาร  ได้แก่  การแบง่ส่วนราชการ  การวางแผน  การประสานงาน 

     การมอบอ้านาจ  การก้ากับดูแล 

  -  ระเบียบ  กฎหมาย 

  -  บุคลากร  ได้แก่  อัตราก้าลัง  คุณภาพ  วินัย  ทัศนคต ิ พฤติกรรม  เป็นต้น 

  -  งบประมาณรวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน 

  -  ระบบฐานข้อมูล 

  -  การประสานงาน/การอ้านวยการ/ความร่วมมือจากส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  -  ทรัพยากร/เครื่องมือ  และอุปกรณใ์นการท้างาน 

 

 การวิเคราะห์จุดแข็ง  เป็นการพจิารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนด ี ความเข้ม  

ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสรมิความส้าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ 

 

 การวิเคราะห์จุดอ่อน  เป็นการพจิารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  

ข้อจ้ากัด  ความไม่พรอ้ม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับการวเิคราะห์จุดแข็ง 

  ปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 

  -  ด้านการเมือง  รวมถงึระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน ์

  -  ด้านเศรษฐกจิ  ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที ่( เช่น ผลผลิต  รายได ้รายจ่าย การออม 

     การลงทุน  การใช้ที่ดิน  แรงงาน)  การเกษตรกรรม  การพาณิชยกรรม  การคลัง ) 

  -  ด้านสังคม 

  -  นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 

  -  เทคโนโลย ี
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 การวิเคราะห์โอกาส   เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นเชน่ไร   เหตุการณ์  

สถานการณข์องโลก   ของประเทศ   ของจังหวัด   และของอ้าเภอที่เกดิขึน้จะส่งผลต่อท้องถิ่นอย่างไร   มีการ

เปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์  หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่น  โดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกจิ  สังคม  

การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรอืข้อจ ากัด  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค

หรือภาวะคุกคาม  กอ่ให้เกดิผลเสียหรือข้อจ้ากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้องพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกจิ   สังคม  

การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี  เช่นเดียวกับการวเิคราะห์โอกาส 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลเมืองสระแก้ว  (SWOT  ANALYSIS) 
 

จุดแข็ง  (STRENGTHS) 

  - มีส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจได้ตามอ้านาจหน้าที่ได้ในระดับด ี

  - การวางแผนพัฒนาเทศบาลมีการก้าหนดนโยบายที่เด่นชัดและการวางแผนพัฒนาเทศบาล  

                         มีความสามารถในการระดมความคิดจากภาคประชาชนมาประกอบการจัดท้าแผนพัฒนา  

                         ของเทศบาลครอบคลุมทุกปัญหา 

  - มีความสามารถในการประสานงานกับส่วนราชการ  ภาคประชาชน  รัฐวิสาหกิจ หรอื  

                         เอกชนในระดับที่ด ี

  - มีการมอบอ้านาจการปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจนท้าให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

  - การก้ากับดูแลการปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ  

  - มีระเบียบ  กฎหมายก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของเทศบาลไว้ชัดเจนและครอบคลุมปัญหาใน  

                         ทุกด้าน  ท้าให้การสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

  - บุคลากรมีความรับผดิชอบการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในระดับที่ดี  

- ตั้งอยู่ในท้าเลที่เหมาะสมไม่ประสบปัญหาด้านสาธารณภัยและมีพืน้ที่ส่วนใหญ่ยังมี  

                         สภาพเป็นชุมชนชนบทซึ่งท้าให้ไม่มีปัญหาด้านความขัดแย้ง   ซึ่งท้าให้มีความสามารถ  

                         บรหิารงานได้อย่างทั่วถงึตามก้าลังความสามารถทั้งอัตราก้าลังและงบประมาณ  

- การเมืองท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  มีเอกภาพ  ประสานงานกับจังหวัดได้เป็นอย่างด ี
 

จุดอ่อน  (WEAKNESS) 

  -  มีงบประมาณในการบรหิารน้อย  ไม่สามารถพัฒนาตามความต้องการของประชาชนได ้

    อย่างทั่วถงึ  และตามความจ้าเป็นเรง่ด่วน 

  -  ขาดแหล่งน้้าธรรมชาต ิ

  -  การให้บริการประชาชนทางด้านไฟฟ้า  น้้าประปา  โทรศัพท์  ยังไม่เป็นไปตามความ 

    ต้องการของประชาชน 

-  มีปัญหาในการบังคับใชก้ฎหมาย (ผังเมือง, การจราจร, สิ่งแวดล้อม, การรุกล้้าที่  

    สาธารณะ) 
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-  การบรกิารประชาชนยังพัฒนาไม่ถึงตามระบบ  ONE  STOP  SERVICE 

-  ระบบฐานข้อมูลไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบท้าให้การน้าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได ้

    ท้าให้เกดิความคลาดเคลื่อนในการบรกิารด้านข้อมูล 

-  อัตราก้าลังบุคลากรยังไม่เพียงพอต่อปรมิาณงาน 

-  พืน้ที่ความรับผิดชอบและงบประมาณที่ได้รับยังไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหา 
 

โอกาส  (OPPORTUNITIES) 

  -  การอุดหนุนงบประมาณจากภาครัฐมากขึ้น 

  -  การจัดเก็บภาษีซ่ึงเทศบาลเมืองสระแกว้ได้ด้าเนินการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีให้ได ้

    มาตรฐานและมีความเป็นธรรม 

-  การขยายตัวทางเศรษฐกจิ  ระดับประเทศ  เอือ้ต่อการลงทุนในพืน้ที ่

-  ได้รับการแก้ไขปัญหาจากรัฐ  ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 

-  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเอื้อต่อการพัฒนา 
 

อุปสรรค  (THREATS)   

  - ประชาชนในเขตไม่ให้ความรว่มมือในกจิกรรมจากองคก์รของรัฐ 

           -  สภาวะเศรษฐกจิเป็นผลที่ประชาชนไม่ให้ความสนใจต่อกิจกรรมเนื่องจากต้องห่วงใย  

                         ภาระปากทอ้งของครอบครัว 

- ปัญหาครอบครัวโดยเฉพาะยาเสพติดที่ยังไม่หมดสิน้ 

- ปัญหาประชากรแฝง  สรา้งปัญหาทางเศรษฐกจิและสังคม 

 


