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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ าเป็น ต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น   

ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอและเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบ
เปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคร าะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด ( Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกท่ี
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี  
 
 

SWOT  Analysis 

 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weakness 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่
ตามภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตาม
ภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 

1. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของคนในชุมชน ประชาชนมี
ความต้องการ และคาดหวังต่อเทศบาลสูง เทศบาลมีงบประมาณที่
จ ากัดท าให้การพัฒนาเป็นไปตามปัญหาความเดือดร้อนมากน้อย 

2. มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการจัดท าแผน 
การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น 

2. เทศบาลต าบลหินเหล็กไฟ เป็นเทศบาลที่มีขนาดกลาง การเก็บ
ภาษีหรือรายได้ที่ได้รับเข้ามาถือว่ายังน้อย 

3. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น 

3. การให้ความร่วมมือในกิจกรรมบางอย่าง คนในท้องถ่ินยังไม่ค่อย
เห็นความส าคัญ ร่วมกิจกรรมน้อย 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย 

๔. เทศบาลมีหอกระจายข่าวในชุมชน มีจ านวน จ ากัด ซึ่งท าให้
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารยังไม่ทั่วถึง 

5. มีเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในต าบลได้ถูกต้อง ตรงจุด 

 

6. สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้ตามภารกิจและก าลัง
งบประมาณ 

 

7. ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

 

8. มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้
คล่องตัวในการบริหารงาน 

 

9. มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย 

 

10. ผู้บริหาร ผู้น า พนักงาน มคีวามใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด 

 

11. สภาพของพื้นดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์เหมาะกับ
การปลูกพืชได้ทุกชนิด 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

12. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการท างาน
ในระบบของเครือข่าย 

 

13. มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เก่ียวกับงานที่
เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 

 

14. มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่เหมาะสม  

15. ผู้บริหาร ผู้น า สนับสนุนแนวคิดและก าหนดนโยบาย
การพัฒนาในด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

 

16. มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาคประชาชน
ในทุกชุมชน 

 

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึนตามแผน
กฎหมายกระจายอ านาจฯ 

1. อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บางภารกิจยังไม่มี
ความชัดเจน 

2. แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึนตามล าดับแผน
กระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง 

2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

3. เด็ก/เยาวชนในเขตเทศบาลไม่ค่อยเห็นความส าคัญของ
การศึกษา ได้รับการศึกษาน้อย 

4. ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี  4. ประชาชนภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพ
ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 

5. มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่ง
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนใน
เขตเทศบาล 

๕.  เกิดโรค  ไวรัสโคโรน่า 2019 แพร่ระบาดท าให้การด ารงชีพ
หรือท ากิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความยาก 

6. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

8. การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพติดตาม
นโยบายรัฐบาล จังหวัดและอ าเภอสอดคล้องกับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของเทศบาล 

 

9. น าข้อมูลจาก การจัดท าเวทีประชาคมจัดท าโครงการ/
กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน 

 

10. มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท าให้การ
บริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

 

 


