-44. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
4.1 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
ในการพัฒนาของทองถิ่นมีปจจัยและสถานการณซึ่งเปนตัวแปรในการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาหลายอยางดวยกัน ประกอบดวย
1. ความตองการของประชาชนในทองถิ่น ซึ่งนับวาเปนปจจัยหลักในการพัฒนา
2. นโยบายของผูบริหารทองถิ่น
3. นโยบายของรัฐบาล
4. ระเบียบ กฎหมาย
5. งบประมาณ
6. เครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน
7. ความรูความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่
8. ความรวมมือจากประชาชน หนวยงานของรัฐและของเอกชน
9. การบริหารการจัดการ
ซึ่งปจจัยตาง ๆ เหลานี้เปนขอมูลที่ทางองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง นํามา
วิเคราะหเพื่อกําหนดการพัฒนา สามารถสรุปได ดังนี้
การวิเคราะหสภาแวดลอม ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง (SWOT)
โอกาส (O)
-พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจฯ พ.ศ.2542 กําหนดให อปท.มีอํานาจ
หนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
-ไดรับภารกิจถายโอนในดานตางๆ จึงทําให
สามารถบริหารจัดการไดอยางคลองตัว
-รัฐบาลสนับสนุนการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-เขตการปกครองมีบริเวณกวางทําใหหนวยงานไม
สามารถดูแลไดอยางทั่วถึงในระยะเวลาที่จํากัด
- มีประชากรแฝงอยูในพื้นที่จึงมีผลตอการพัฒนา
- กระแสวัฒนธรรมตางชาติมีผลทําใหประชาชน
ลืมวัฒนธรรมที่มีอยู วิถีชีวิตเปลี่ยนไป

จุดแข็ง (S)
-มีอํานาจหนาที่ที่ตองดําเนินการตาม พรบ.ฯ ที่
กําหนดไวอยางชัดเจน
-ประชาชนมีสวนรวมในรูปของประชาคมใหการ
สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการ
ดําเนินงานของ อบต.

จุดออน (W)
-งบประมาณมีอยูอยางจํากัดจึงทําใหการพัฒนา
ยังไมครอบคลุม
-บุคลากรขาดความรูในการใชเทคโนโลยี ยังไมมี
ระบบการจัดเก็บขอมูล จึงทําใหยังไมมี
ฐานขอมูลที่ถูกตองที่สามารถนํามาตรวจสอบได
- จํานวนบุคลากรขององคกรมีจํานวนนอยเมื่อ
เทียบกับปริมาณที่มอี ยูในปจจุบัน

-5การวิเคราะหศักยภาพ ดานโครงสรางพื้นฐาน
โอกาส (O)
-ผูบริหารของ อบจ.ระยองอาศัยอยูในเขตพื้นที่ทํา
ใหรับทราบปญหาของประชาชนในเขตพื้นที่ ทํา
ใหโอกาสการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินงานงายขึ้น

จุดแข็ง (S)
-มีถนนสุขุมวิทตัดผานกลางตําบล ทําใหการ
สัญจรไป-มา สะดวก
-มีรถโดยสารประจําทาง เชน กรุงเทพฯระยอง , ระยอง–จันทบุรี

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-ประชาชนในเขตพื้นที่เสนอปญหาและความ
ตองการจํานวนมาก

จุดออน (W)
-งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลมี
จํานวนจํากัด ไมสามารถสนองความตองการของ
ประชาชนไดทั่วถึง

การวิเคราะหศักยภาพ ดานเศรษฐกิจ
โอกาส (O)
-พื้นที่ในตําบลเปนเสนทางผานเขาสูจังหวัดมีผู
สัญจรไปมาจํานวนมากทําใหสามารถจัดหาตลาด
วางสินคาไดงา ย
-เกิดผูประกอบการใหม
-ไดรับคาตอบแทนในการทํางานเพิ่มขึ้น

จุดแข็ง (S)
-สรางรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น
-งบประมาณที่ใชไปสามารถนํามาหมุนเวียนใน
ชุมชนได
-ใชงบประมาณนอย
-เพิ่มทักษะใหประชาชนในชุมชนในการประกอบ
อาชีพ

ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-ขาดตลาดรองรับสินคา

จุดออน (W)
-ขาดการผลิตสินคาอยางตอเนื่อง
-การผลิตสินคายังไมไดรับการรับรองมาตรฐาน
-ขาดบุคลากรที่มีความรูดานการตลาด
-ขาดบุคลากรที่มีความชํานาญในการฝกอบรม
สงเสริมอาชีพ

-6การวิเคราะหศักยภาพ ดานนันทนาการและการกีฬา
โอกาส (O)
-หนวยงานภาครัฐใหความสําคัญกับการออก
กําลังกาย โดยทุกหนวยงานจะมีการแขงขัน
กีฬาในทุกป ทําใหเยาวชนและประชาชนมี
สนามแขงขัน
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-สนามกีฬาภายในหมูบานไมมี ทําให
ประชาชนเดินทางไปออกกําลังกายไมสะดวก

จุดแข็ง (S)
-เยาวชนและประชาชนมีความสนใจการออกกําลัง
กาย
-มีอุปกรณเลนกีฬาอยางทั่วถึงทุกหมูบาน
จุดออน (W)
-สถานที่ออกกําลังกายไมเพียงพอ
-ไมมีผูเชี่ยวชาญดานกีฬาเปนแกนนําในการออก
กําลังกาย

การวิเคราะหศักยภาพ ดานการอนุรักษและปลูกฝงคานิยมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
โอกาส (O)
-รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมการอนุรักษประเพณี
เชน มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมอําเภอ เปนตน
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-การจัดงานประเพณีตางๆ ใชระยะเวลาสั้นๆ
เพียง 1-2 วัน ไมมีการจัดงานที่ตอเนื่อง

จุดแข็ง (S)
-มีวัดในเขตพื้นที่ที่เปนศูนยกลางในการเผยแพร
พระพุทธศาสนา
จุดออน (W)
-ไมมีประเพณีทองถิ่นที่เดนชัด เปนเอกลักษณของ
ตําบลหวยยาง

การวิเคราะหศักยภาพ ดานการพัฒนาระบบโทรคมนาคมและขาวสารใหทันสมัย
โอกาส (O)
-พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540 เนนให
หนวยงานภาครัฐเปดเผยขอมูลในการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ขององคกร
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
-ขาดบุคลากรที่มีทักษะในการประชาสัมพันธ
องคกร

จุดแข็ง (S)
-มีศูนยขอมูลขาวสารระดับตําบล
-มีบอรดประชาสัมพันธ
-มีรถประชาสัมพันธเคลื่อนที่
-มีหอกระจายขาวและเสียงตามสายภายในหมูบาน
จุดออน (W)
-อินเตอรเน็ทตําบลที่ใหบริการประชาชนมีเพียง 1
เครื่อง
-บอรดประชาสัมพันธไมครบทุกหมูบาน
-หอกระจายขาวและเสียงตามสายตองซอมแซม
บอยครั้ง

-7การวิเคราะหศักยภาพ ดานการสงเสริมและสนับสนุนการควบคุมและปองกันโรค
โอกาส (O)
- เปนอํานาจหนาที่ตาม พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537
ภัยคุกคาม/อุปสรรค (T)
- ไมมีคาตอบแทนอาสาสมัครในการดําเนินงาน

จุดแข็ง (S)
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานคลอง
คาอยูในเขตพื้นที่
- มี อสม. ในพื้นที่คลอบคลุมทุกหมูบาน
จุดออน (W)
- ขาดบุคลากรในหนวยงานที่มีความรูและทักษะ
ในการควบคุมปองกันโรคติดตอ

จากการวิเคราะหศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางขางตน โดยใชเทคนิค
SWOT Analysis ในการพิจารณาสภาพปจจัยภายนอกและภายในที่มีผลตอการปฏิบัติงานสรุป
ไดดังนี้
สภาพปจจัยภายใน
ปจจัยภายใน
ประเด็นสําคัญ
จุดออน (-) , จุดแข็ง (+)
1. ดานการบริหาร
-การแบงสวนราชการ
+
อบต.หวยยาง แบงโครงสรางองคกรเปน
สวนงานและกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อรองรับการ
ขยายตัวขององคกรในอนาคต
-การวางแผนพัฒนา
+
ประชาชนมีสวนรวมกําหนดปญหาและ
แนวทางแกไขแตโดยทั่วไปมักเนน
โครงสรางพื้นฐานและเศรษฐกิจ สําหรับ
ทางดานสังคม สิ่งแวดลอมนั้น ประชาชน
ยังขาดความเขาใจและไมคอ ยแสดงความ
คิดเห็น
+
-นโยบายการพัฒนา
อบต.หวยยาง มีนโยบายในการพัฒนาและ
มีการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจอยาง
ชัดเจน ทําใหการทํางานมีเปาหมายและ
บรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ

-8ปจจัยภายใน

2. ดานระเบียบ
กฎหมาย
3. ดานบุคลากร

4. ดานงบประมาณ

5. ระบบฐานขอมูล

ประเด็นสําคัญ
จุดออน (-) , จุดแข็ง (+)
-การประสานงาน
+
ในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ เพื่อ
การปฏิบัติงาน อบต.หวยยางมีการ
ประสานงานและไดรับความรวมมือเปนอยาง
ดี แมบางครั้งจะมีปญหาและอุปสรรคที่ทําให
การทํางานลาชาไปบาง
+
-การมอบอํานาจ
ในการปฏิบัติหนาที่นั้น เมื่อมีการมอบ
อํานาจจะมีการมอบอํานาจอยางชัดเจน
+
-การกํากับดูแล
อบต.หวยยาง ไดกําหนดสวนงานไวอยาง
ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการกํากับดูแล
-ในการปฏิบัติงาน อบต.หวยยาง ไดมีการ
+
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอยาง
เครงครัดเพื่อความถูกตอง
-อัตรากําลัง
ตามกรอบอัตรากําลังสามปของ อบต.หวย
ยาง ในปจจุบันจํานวนบุคลากรยังมีไมครบ
ตามจํานวนที่กําหนดไวเนื่องจากมีการ
โอนยาย
-การจัดเก็บ
+
อบต.หวยยาง สามารถจัดเก็บรายได ไดตรง
ตามเปาหมายที่ประมาณการไว
-การบริหารงบประมาณ
+
อบต.หวยยาง มีอิสระในการบริหารการเงิน
ทําใหเกิดความคลองตัวในการบริหารการ
จัดการ
-ในปจจุบันระบบฐานขอมูลทางดานตางๆ
ของ อบต.หวยยาง ยังไมสมบูรณจึงทําให
ขอมูลนั้นไมครบถวน

-9ปจจัยภายนอก

ประเด็นสําคัญ

จุดออน (-) , จุดแข็ง (+)

6. ดานการ
ประสานงาน/
การอํานวยการ/ความ
รวมมือจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
7. เครื่องมือและ
อุปกรณในการ
ปฏิบัติงาน

-อบต.หวยยาง มีการประสานงานและความ
รวมมือกันไดเปนอยางดีทั้งภายในอําเภอ
เดียวกัน ตางอําเภอ รวมถึงเครือขาย
ตางจังหวัดดวย

+

- เครื่องมือและอุปกรณในการปฏิบัติงานของ
อบต.หวยยางในปจจุบันมีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในระดับหนึ่งแตก็มีเครื่องมือบาง
ชนิดยังไมเพียงพอกับจํานวนของพนักงาน

-

สภาพปจจัยภายนอก
ปจจัยภายนอก

ประเด็นสําคัญ

จุดออน (-) , จุดแข็ง (+)

1. ดานการเมือง

-ระดับความขัดแยง
-กลุมผลประโยชน

2. ดานเศรษฐกิจ

-เศรษฐกิจรวม
-การเกษตรกรรม
-การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม

+
+

3. ดานสังคม

-การสื่อสารมวลชนเขามามีบทบาทชักจูง
เยาวชนและประชาชนในทองถิ่นให
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปจากเดิมทําใหเกิด
ปญหาครอบครัวและชุมชนออนแอ
-ชุมชนมีความผูกพันกันในระดับต่ําประกอบ
กับมีคนตางถิ่นยายเขามาอยูเพื่อทํางานใน
ทองถิ่นมากขึ้น จึงทําใหเกิดปญหาสังคมอื่นๆ
ตามมา
-ประชาชนมีจิตสํานึกหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูใน
ระดับนอย

-

-

-

-10ปจจัยภายนอก

ประเด็นสําคัญ

จุดออน (-) , จุดแข็ง (+)

-ประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการรวม
กิจกรรมชุมชนในดานวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่นและมีจิตสํานึกในความเปนไทยทําให
เยาวชนรุนใหมมีแบบอยางที่ดีใหปฏิบัติตาม

+

4. ดานนโยบายรัฐบาล/ -รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจและ
กฎหมาย
รายไดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พรอมทั้งมีการแกไขกฎหมายกฎระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ใหเอื้ออํานวยตอการ
ปฏิบัติงาน

+

5. ดานเทคโนโลยี

-

-เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
อยางรวดเร็วในขณะที่หนวยงานราชการมี
ขนาดใหญ ทําใหการประสานเพื่อใช
เทคโนโลยีใหมๆ การปฏิบัติงานมีความลาชา

-11สรุปผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น ดังนี้
ดานปญหา
1 การคมนาคมภายในหมูบานของแตละหมูบานยังไมสะดวก เนื่องจากเสนทางใน
2 การคมนาคมยังไมพอเพียง บางเสนทางที่เปนถนนลูกรังในชวงฤดูฝนจะไมมี
ความสะดวกในการเดินทาง
3 ขาดน้ําในการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะชวงฤดูแลงขาดน้ําสําหรับการเกษตร
(ภัยแลง)
4 ไฟฟายังไมทั่วถึง กระแสไฟฟาตก ไฟฟาสาธารณะไมพอเพียง
5 หอกระจายขาวไมสามารถกระจายเสียงไปไดทั่วหมูบาน ประชาชนยังไดรับ
6 ขาวสารและการประชาสัมพันธนอยและมีความลาชา
7 ประชาชนสวนใหญไมใหความสําคัญกับการเขารวมกิจกรรมเนื่องจากขาดการ
ประสานงานที่ดีโดยเฉพาะการประชาสัมพันธ
8 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
9 ประชาชนมีรายไดนอย ไมมีอาชีพเสริม
10 เยาวชนขาดการสงเสริมในการทํากิจกรรม มีการมั่วสุมในบางหมูบาน
11 ดานการศึกษาเด็กขาดทุนในการศึกษาตอโรงเรียนขาดอุปกรณในการเรียน
การสอน
12 การแพรระบาดของยาเสพติด
13 การโจรกรรม การขโมยทรัพยสินในพื้นที่
ดานความตองการ
1 ถนนภายในหมูบานของแตละหมูบาน
2 น้ําใชในการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอและน้ําใชในการเกษตร
3 ขยายเขตไฟฟา รวมถึงไฟฟาสาธารณะภายในหมูบาน
4 การไดรับขาวสารจากทางราชการที่รวดเร็วและทั่วถึง
5 สงเสริมการใหความรูในการประกอบอาชีพเสริม
6 การอบรมอาชีพเสริมใหกับประชาชน
7 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยขอมูลขาวสารของหมูบาน
8 การสาธารณสุขเบื้องตน การชวยเหลือผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
9 ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําและไฟฟาสาธารณะใหทั่วถึง
10 การสงเสริมกิจกรรมสําหรับนักเรียนในชวงปดเทอม เชน การจัดคายเยาวชน11
อนุรักษสิ่งแวดลอม การจัดคายเยาวชนอบรมธรรมะ ฯลฯ
12 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
13 การดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
14 การสงเสริมกิจกรรมตางๆ ใหกับประชาชน กลุม องคกร ในพื้นที่

