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3.1.2  การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

จากแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557 – 2559) องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ ที่ผ่านมา สามารถ
แก้ไขปัญหา และสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งแยกได้ดังนี้ 

1. ด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรมส่วนด้านการศึกษา ก็มีการส่งเสริมเด็กเรียนดีแต่ 
ยากจน  สนับสนุนอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล และวัดเพ่ือบูรณาการด้าน
การศาสนา ตลอดจนได้ด าเนินการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติและของท้องถิ่นไว้อย่างต่อเนื่อง  เช่นการ
จัดงานวันขึ้นปีใหม่  การจัดงานวันส าคัญทางศาสนา   การจัดงานวันส าคัญของชาติ เป็นต้น 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ   ในปัจจุบันการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตต าบลก็มี 
รายได้ จากการจ าหน่ายสินค้า และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น       ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล พุ
สวรรค์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งมีประชาชนผู้สนใจ และมีนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวเป็นจ านวน
มาก 
   3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน    สามารถแก้ไขปัญหาด้านการจราจร และการคมนาคมขนส่ง ท า 
ให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม และเส้นทางใช้ในการสัญจร เพ่ิมข้ึน ตลอดจนครัวเรือนของประชาชนได้มีระบบ
สาธารณูปโภค เช่นไฟฟ้า ประปา เพิ่มข้ึน   

4. ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  การแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด และการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งได้ท าให้หลายชุมชนเป็นชุมชนเอาชนะยาเสพติด  และได้ประกาศชัยชนะเหนือยาเสพติดไปเรียบร้อยแล้ว การ
ส่งเสริมสุขภาพ ก็ได้มีการส่งเสริมการออกก าลังกาย 
  5.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     อบต.พุสวรรค์ ได้
ตระหนักถึงปัญหาสภาพแวดล้อมและให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอย่างมาก  โดยได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม ประสิทธิภาพ ตลอดจนได้ด าเนินการในโครงการปลูกจิตส านึกของ
เยาวชน และประชาชนในด้านการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ซึ่งท าให้เกิดอาสาสมัครรักษา
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ ในการกระตุ้นจิตส านึกของประชาชนใน
ชุมชนต่างๆ 
            6. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของ       
องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์เพ่ิมข้ึน   ซึ่งจ านวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่ในระดับที่สูงพอสมควร คิดเป็นร้อย
ละ 70 ของจ านวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ตลอดจนประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองเพ่ิมมากขึ้น 
คณะกรรมการชุมชนรู้จักบทบาทและหน้าที่ของตนมากข้ึน 
 

3.1.3 สรุปสถานการณ์และผลการพัฒนาในปีท่ีผ่านมา  
   สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ 

ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี 
  1.  ปัญหาการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบันเยาวชนได้รับเอาวัฒนธรรมของ
ต่างประเทศมาใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันจ านวนมาก     ท าให้ไม่ให้ความส าคัญกับประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น จ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกระตุ้นจิตส านึกความเป็นไทย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป  
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ด้านเศรษฐกิจ 
  1. ปัญหาศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทร์ และการแปร
รูปสินค้าทางการเกษตร 
  2.   ปัญหาเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  3.   ปัญหาการว่างงานของประชาชน 

4.   การเพิ่มศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
  5.  การเพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
  6. ปัญหาการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร   การเพ่ิม
ศักยภาพในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร และเพ่ือ
การเลี้ยงสัตว์ 
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  1.  ปัญหาถนน  ทางเท้าไม่ได้มาตรฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ประชากรส่วนมาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจ้าง ประชากรบางส่วนย้ายมาจากถ่ินอ่ืน ถนนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจ านวนมากยังไม่ได้มาตรฐานการสัญจรไม่ค่อยสะดวก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งท าให้
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  2. ปัญหาระบบโครงข่ายด้านสาธารณูปโภคยังไม่ทั่วถึง องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์มี
ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ  1,218 ครัวเรือน  แบ่งเป็น 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีโครงข่ายด้านสาธารณูปโภค  เช่น    
ไฟฟ้าสาธารณะ  ไปยังไม่ทั่วถึง  ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบล พุ
สวรรค์เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอาศัยอยู่กันแบบกระจัดกระจาย  ท าให้การบริการยังไม่เพียงพอเท่าที่ควร 
  3.  ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนสายต่าง ๆ ไม่เพียงพอภายในต าบลพุสวรรค์ มีถนนสายต่าง 
ๆ ที่ยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ท าให้ประชาชนที่ใช้สัญจร ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะในช่วง
เวลากลางคืน   ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
  

ด้านพัฒนาด้านสังคม 
  1.  ปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากการไม่มีที่ดินท ากิน ท าให้ประชาชนไม่มีที่ดิน
ที่ใช้ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 

2. ปัญหายาเสพติด จัดว่าเป็นปัญหาในช่วงเวลาที่ผ่านมา และมีการแพร่ขยายในกลุ่มวัยรุ่น    
นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติองค์การบริหารส่วนต าบลตระหนักถึง
ปัญหานี้อย่างยิ่ง พยายามที่จะต่อต้านและรณรงค์ให้ประชาชน เยาวชนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด และเข้าใจถึง
โทษและอันตรายของยาเสพติด และหมดไปจากพ้ืนที่อย่างแน่นอน 

3. ปัญหาการบริการด้านสาธารณสุข  และสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาหนึ่งที่มี 
ความส าคัญที่มีผลต่อการด ารงชีวิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบล   มีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน เพราะแต่ละหมู่บ้านอยู่ห่างไกล แต่ก็
สามารถแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่ง 
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ด้านสิ่งแวดล้อม  
1. ปัญหาการตัดต้นไม้ หรือปรับที่เพื่อท าไร่ท าสวน และใช้สารเคมี  ท าให้อากาศร้อนข้ึน อีก 

ทั้งมีการพ่นแก๊สลงในไร่สับปะรด ท าให้บรรยากาศร้อน 
ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

  1.  ปัญหาการขาดยานพาหนะ   และวัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยและพอเพียง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขาดยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น รถบรรทุกน้ าเป็นต้น ตลอดจน
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่
  2.  ปัญหาความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนของประชาชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่
เขา้ใจบทบาทและหน้าที่ของตนในการมีส่วนร่วม และตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบล ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี   จึงต้องมีความเข้าใจประชาสัมพันธ์และ
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชน 
  3. ปัญหาความไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน  ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าท าอะไร  เพ่ือใคร  
และอย่างไรบ้าง  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่  ถึงจะสามารถเข้าใจสภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในอนาคตบทบาทและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเกี่ยวข้องกับประชาชน
ทุกระดับ  ทุกอย่างและเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากรัฐบาล 

 

  ผลกระทบจากปัญหา หากไม่ได้รับการแก้ไข   
ปัญหาต่างที่เกิดขึ้น จะเกิดผลกระทบและมีความเสียหายต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชน ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน   สังคม การศึกษา  สิ่งแวดล้อม และการเมือง การบริการ 
โดยสรุป ดังนี้ 

1.  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา และวัฒนธรรมประเพณี ปัญหาที่ส าคัญคือการพัฒนาระบบ 
การศึกษาให้สามารถรองรับและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
การก่อสร้าง และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน  เพราะในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ปกครองต้องออกไป
ท างานนอกบ้าน  ท าให้ต้องฝากเด็กเล็กไว้กับผู้สูงอายุท าให้ไม่ปลอดภัย    

2. ปัญหาการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์ในอนาคตมีแนวโน้มการแข่งขันทาง 
เศรษฐกิจรุนแรงมากขึ้น  ประชาชนต้องได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ซึ่งหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่จัดเตรียมแผนการรองรับการสภาวะที่เกิดขึ้น จะมีผลกระทบต่อประชาชนและสังคม
โดยรวม ท าให้การพัฒนาด้านต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง  โดยเฉพาะปัญหาสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
  3. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ เป็นสู่แหล่งท่องเที่ยว
ระดับอ าเภอ ท าให้มีประชาชนผ่านไปมาในแต่ละวันเป็นจ านวนมากหากไม่พัฒนาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม 
ก็จะท าให้เกิดปัญหาทางด้านการคมนาคม การจราจร และอุบัติเหตุต่างๆ   อีกทั้งกระทบต่อภาพลักษณ์โดยรวม
ของประเทศในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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  4.  ปัญหาด้านการพัฒนาด้านสังคม ปัญหาที่ส าคัญคือส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์
ทางร่างกายและจิตใจ รู้จักดูแลสุขภาพท่ีดี ส่งเสริมนโยบายด้านการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
และต้องการให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่ออกก าลังกาย  
  5.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปัญหาที่ส าคัญสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชน การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบถูกหลักสุขาภิบาล มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพื้นท่ี    และรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ 
   6.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ปัญหาที่ส าคัญคือวัสดุครุภัณฑ์ด้านการป้องกัน  และ
บรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อม และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง  ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประชาชน
ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น  รวมทั้งต้องการสร้างความ
เข้าใจระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 

  ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของประชาชน 
1. ด้านการพัฒนาด้านการศกึษา และวัฒนธรรมประเพณี 

  1. การพัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถรองรับและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และก้าว
ทันเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กวัยก่อนเรียน เพราะในสถานการณ์
ปัจจุบันผู้ปกครองต้องออกไปท างานนอกบ้าน ท าให้ต้องฝากเด็กเล็กไว้กับผู้สูงอายุท าให้ไม่ปลอดภัย    

              2.  ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
  1.  ศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทร์ และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร 
  2.  เพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
  3. การเพ่ิมศักยภาพในการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร 
  4. การเพ่ิมศักยภาพในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

5. การพัฒนาเสริมสร้างให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจกิจในระดับบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 
 

3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. โครงสร้างพ้ืนฐานประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์
ด าเนินการสร้างและปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสามารถใช้งานได้ยาวนาน 
  2.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค หมู่บ้านชนบทระบบสาธารณูปโภคเป็นสิ่งที่ส าคัญในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไฟฟ้าและประปา ซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชน 

4.  ด้านพัฒนาสังคม 
  1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจ รู้จักดูแลสุขภาพที่ดี 
  2.ส่งเสริมนโยบายด้านการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การปราบปรามยาเสพติด  

3. ส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และต้องการให้มี 
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สวนสาธารณะหรือสถานที่ออกก าลังกาย  
  4. ประชาชนมีที่อยู่อาศัย มีความม่ันคงในการท างาน และมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินตลอดจนมีครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งเป็นจุดหมายการพัฒนาเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชน
โดยรวม และเพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาของประชาชนที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดหมาย 

  5. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อาชญากรรม และสาธารณภัยต่าง ๆ 

 5.  ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ า และสิ่งแวดล้อม ให้กับ 

ชุมชน 
  2. การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบถูกหลักสุขาภิบาล มีประสิทธิภาพและเหมาะ 
สมกับพ้ืนที่    และรวดเร็วไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ 

3. พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค เพ่ือการเกษตร และเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ 
 

6.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  1.  วัสดุครุภัณฑ์ด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการให้
องค์การบริหารส่วนต าบลมีความพร้อม โดยเฉพาะในฤดูแล้งมีความต้องการน้ าในการบริโภคเป็นอย่างมาก 
  2.  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ   ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประชาชนต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มากข้ึน รวมทั้งต้องการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้
การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และความต้องการของประชาชนที่
แท้จริง 

3.1.4  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและความสามารถภายในองค์กร 
   

 โครงสร้างองค์กร (Structure) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. โครงสร้างการบริหารงานขององค์กรมีการแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบสอดคล้องกับการให้บรกิารประชาชน 
2. องค์กรมีการบริหารงานอย่างกระจายอ านาจ 
3. โครงสร้างการบังคับบัญชามีความชัดเจน 
4. องค์กรมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 

1. องค์กรมีการท างานท่ีซับซ้อนและหลายขั้นตอน 
2. องค์กรยังไมม่ีฝ่ายงานที่รองรับภารกิจได้ครอบคลมุตามที่
กฎหมายก าหนด 
3. สายงานบังคับบญัชากว้าง ท าให้ล่าช้าในการสั่งการด้าน
ต่างๆ 
4. เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบตัิงานมีไมเ่พียงพอ 

 กลยุทธข์ององค์กร (Strategy) 
1. องค์กรมีการจัดท าแผนพัฒนาและแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีที่ชัดเจนสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
2. องค์กรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรอย่างชัดเจน 
3. องค์กรมีการน าระบบสถิตติ่างๆ มาวิเคราะห์ก่อนการ
พิจารณาด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ 

1. แผนพัฒนาไม่สมัพันธ์กับงบประมาณทีม่ีอยู ่
2. กิจกรรม/โครงการในแผนด าเนนิงานไม่สามารถ
ก าหนดเวลาด าเนินการได้ชัดเจนเนื่องจากบางโครงการ/
กิจกรรมต้องรอการจดัสรรงบประมาณจากรัฐบาลกลาง 
3. ประชาชนให้ความส าคญัการมสี่วนร่วมในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
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 ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) 

1. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์และโปร่งใส 
2. องค์กรมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศการสื่อสารมาใช้ เพื่อ
พัฒนาการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. องค์กรมีการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 
4. องค์กรมีระบบการตรวจสอบภายในและระบบการติดตาม
และประเมินผล 
5. องค์กรมีการประชาชนได้รับทราบ 
 

1. การบริหารจดัการงบประมาณไม่สอดคล้องกับแผนงาน/
กิจกรรมในแผนพัฒนา 
2. ขาดประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานบุคคล ท าให้การ
สั่งการไม่เป็นไปตามระบบ. 
3. ระบบการตรวจสอบภายในยังไม่มีความชัดเจน 
4. ระบบติดตามและประเมินผลยงัขาดประสิทธิภาพ 
 
5. การประชาสมัพันธ์ยังขาดการต่อเนื่อง 

 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง (Style) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการบริหารที่ดีและมีแนวคิดการ
บริหารแบบประชาธิปไตย 
2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรมของ
บุคลากรอยูเ่สมอ 

 

 สมาชกิในองค์กร (Staff) 
1. บุคลากรมีความรัก หวงแหนและทัศนคติทีด่ีต่อองค์กร 
2. บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่มคีวามมุ่งมั่นตั้งใจและศึกษาเพิ่มพูน
ความรู้อยู่เสมอ 

1. บุคลากรมไีม่เพียงพอ 
2. บุคลากรไม่สามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการฝึกอบรมมา
ประยุกต์ใช้ได้อย่างประสิทธิภาพ 
3. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

 ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills) 
1. บุคลากรมีความเข้าใจระเบียบกฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
2. มีบุคลากรทีส่ามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรที่มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีจ านวนน้อย 

 ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values) 
1. องค์กรมีเป้าหมายการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารการจัดการบ้านเมืองที่ด ี
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานรับใช้ประชาชน 

1. องค์กรยังขาดความเข้าใจด้านการให้บริการด้านตา่งๆตาม
หลักการบริหารจัดการที่ด ี

 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร 

โอกาส (Strength) ปัญหาอุปสรรค (Threats) 
1. รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ก าหนดให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง 
การบริหารงานบุคคล 
2. รัฐบาลมีการกระจายอ านาจในการบริหารงานด้านตา่งๆ 
ให้แก่องค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นข้ันตอน 
3. รัฐบาลมีทิศทางการจดัสรรงบประมาณให้กับองค์กรใน
ปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึนทุกป ี
4. ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองและตระหนักถึง
ความส าคญัของการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. การกระจายอ านาจจากรัฐบาลขาดความชัดเจนในทาง
ปฏิบัต ิ
2. การจดัสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
บัญญัตไิว้ และไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามความ
ต้องการของประชาชน 
3. ระเบียบกฎหมาย ท่ีบังคับใช้กับท้องถิ่นไม่สอดคล้องและ
เอื้อต่อการปฏิบตัิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดความ
สับสนในทางปฏิบัต ิ
4. ระเบียบกฎหมายที่หน่วยงานสว่นกลาง เช่น 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง มีการเปลี่ยนแปลง
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แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 องค์การบรหิารส่วนต าบลพสุวรรค ์

 
5. กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบกฎหมายรองรับอ านาจ
หน้าท่ี 
6. มีหน่วยงานเอกชนและองค์กรพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
อยูเ่สมอสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บ่อยครั้งจนเกินไป 
5. หนังสือสั่งการจากส่วนกลางและส่วนภูมภิาคบางเรื่องไม่
สามารถใช้ปฏิบัติในพื้นที่ได ้
6. หน่วยงานก ากับดูแลไม่มีความชัดเจนในระเบยีบกฎหมาย
และขาดการประสานงานท่ีดตี่อองค์กร 

 
  

 


