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ส่วนที ่2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

 
2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา  
 
   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
 
     เทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  มีพืชเศรษฐกิจ คือข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดมาก  สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และเป็นสินค้าส่งออก  เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ
ในการประกอบอาชีพท านาและมีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน
ครัวเรือนที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายโดยท าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็น
การลดปัญหาการว่างงานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก ไม่มีระบบ
ชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก  อาชีพหลัก คือ  ท านา จึงท านาได้ ปีละ 1 ครั้ง 
ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอท าให้ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตรและไม่
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนได้ ส่วนมากจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ก็ไม่เพียงพอ
ประชาชนยังต้องจับจ่ายซื้อผักบริโภคท าให้มีรายจ่ายเพ่ิมมากขึ้น รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือนพบว่า  ประชาชน
มีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมาก และพิจารณาในรายละเอียดค่าอาหารจะเห็นว่า เป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ือซื้ออาหารที่จ าเป็น  (เช่น  เนื้อสัตว์  ไข่  ผัก ฯลฯ)  และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่สูง  
นอกจากนี้ยังพบว่า  ประชาชนมีหนี้สินมาก ทั้งหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการผลิต และหนี้สินเพ่ือใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคที่สามารถกู้ยืมได้ในระบบ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่ เป็นสิ่งที่ ฟุ่มเฟือย ไม่มีความจ าเป็น            
เช่น       ค่าบุหรี่  เหล้า  ยาดอง  ค่าบันเทิง  หวย  การพนัน  อยู่ในระดับที่สูงเกินไป  นอกจากนี้กลุ่มอาชีพที่
ได้รับการส่งเสริมสนับจากรัฐมีมาก แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้
จึงยุบหรือยกเลิกกิจกรรมไป การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อยเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจลงทุนน้อย    
ด้านโอกาส  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ
เป็นที่ต้องการของตลาด กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ส่งเสริมการน า
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ส่วนในด้านอุปสรรค พบว่า ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนข้ึนอยู่กับกลไกตลาดกลาง 
    เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล
ต าบลพนาแล้ว  เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ถ้ามีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยน่าจะได้ผล โดยเฉพาะ
การผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเพ่ือ
เป็นทางเลือกด้านการตลาด และลดต้นทุนการผลิต และจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
 



 

 
 

     การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 
  ในด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน       
มีสถาบันการศึกษาทีอ่ยู่ในเขตเทศบาลต าบลพนาทั้งระดับก่อนวัยเรียน  จ านวน  2  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลพนาและโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2),  ระดับประถมศึกษา  จ านวน  2  
แห่ง  คือ  โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
(สพป.)  และโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) สังกัด เทศบาลต าบลพนา,  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน  1  
แห่ง  คือ  โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา)  สังกัด เทศบาลต าบลพนา   (ขยายโอกาสทางการศึกษา),  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ านวน  1  แห่ง  คือ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
พนา  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลต าบลพนา  ซึ่งเป็นโอกาสให้กับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เลือกเรียนใน
สถาบันต่าง ๆ  ที่อยู่ใกล้กับบ้านตนเอง  พิจารณาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  
ยังเป็นสังคมกึ่งชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี   มีวัฒนธรรม 
ประเพณี  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดต่อกันมาช้านาน นับถือศาสนาพุทธและมีพระเหลา-เทพนิมิต
ที่ประชาชนเลื่อมใส  ศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะที่งดงาม มีชื่อเสียงสามารถดึงดูด
นักท่องเที่ยวได้มาก ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมีสมาชิกจ านวนมาก  สามารถ
ให้บริการและลดภาระของทางราชการได้ในระดับหนึ่ง  ในด้านจุดอ่อน  พิจารณาในด้านครอบครัวยังมีปัญหา
ขาดความอบอุ่น เนื่องจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นจากปัญหาเศรษฐกิจ 
ท าให้ทิ้งบุตรหลานให้ผู้สูงอายุดูแล สถานพยาบาลระดับจังหวัดไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จึงท าให้ประชาชนไปใช้
บริการไกลและไม่ได้รับบริการที่ดีพอ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  ในด้านโอกาส ภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เอกชนและประชาชนมีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคประชาชนให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาสังคม  ในด้านอุปสรรค  
กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศท าให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปและฟุ่มเฟือยจากวัตถุนิยม   
 
    เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเทศบาลต าบลพนาแล้ว เห็นว่า
ศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลมีโครงสร้างการศึกษาดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ ในเกณฑ์ที่
ควบคุมได้ เพ่ือให้เป็นสังคมที่น่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือไม่ให้ลุ่มหลงกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระเหลาเทพนิมิตให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
 
 
 
 



 

 
 

   การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  เห็นว่า  มีป่าไม้
เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ป่าสงวน  (วนอุทยานดอนเจ้าปู่)  ที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่า (ลิงแสม) 
อาศัยอยู่จ านวนมากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ส าหรับสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและ
เสียงในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนให้ความสนใจและ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะใน
ชุมชน ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมีสภาพตื้นเขิน รับน้ าและเก็บกักน้ าได้ปริมาณ
น้อย เทศบาลไม่มีสถานที่ก าจัดขยะของตนเองอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก     
ในด้านโอกาส กระแสสังคมเร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รัฐบาลสนับสนุนการปลูกพืช/พลังงานทดแทน ในด้าน
อุปสรรค ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติปกติ 
  เมื่ อ วิ เคราะห์จุ ดแข็ ง  จุ ด อ่อน  โอกาส และ อุปสรรคแล้ ว เห็ นว่ า  ศั กยภาพด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนา มีป่าไม้เบญพรรณที่อุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควร แต่
ก็ควรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการปลูกทดแทนส่งเสริมและพัฒนา  วนอุทยานดอนเจ้าปู่ให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ควรพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถเก็บกักน้ าให้ได้ปริมาณ
มากและเพียงพอเพ่ือใช้ในการเกษตรและช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งการรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 
   การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ 
 
  การบริหารจัดการเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็น
ผู้น าที่ดี มศีักยภาพสูง ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีการปรับกระบวนการในการบริหารจัดการ
ให้มีความทันสมัย  บุคลากรน้อยลงเนื่องจากโอน (ย้าย) กลับภูมิล าเนาตนเอง, เพ่ือก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน แต่อย่างไรก็ดีมีการบริหารจัดการไหลเวียนในระดับ/ต าแหน่งที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่
ว่าง  ประกอบกับพนักงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุม/อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    
เห็นความส าคัญของกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับดี เครื่องมือและ
อุปกรณใ์นการปฏิบัติบางอย่างช ารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานแล้ว ในด้านจุดอ่อน มีงบประมาณน้อยแต่มี
ภาระค่าใช้จ่ายมากหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก การด าเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการด าเนินงาน ในด้านโอกาส นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหาร
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านอุปสรรค เห็นว่า การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผน



 

 
 

ที่ก าหนดไว้ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินจัดสรรเพ่ือมาพัฒนาท้องถิ่นน้อย  และปัญหาทางการ
เมืองที่ยังไม่สงบ 
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis 
 
   จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลพนา สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในภาพรวมได้ ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  การบริหารจัดการ 
    1.1  การบริหารงาน 
            -  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น าที่
ดี มีศักยภาพสูง 
            -  มีการปรับกระบวนการบริหารจัดการให้
มีความชัดเจน  จัดการต่อปัญหาและศักยภาพของ
ชุมชน ให้มีสภาพคล่องตัวมากข้ึน 
    1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
    
 1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
            - การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับดี 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - มีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี 
     - เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
ท านา 
     - มีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนที่ช่วยลดต้นทุน

   
    1.1  การบริหารงาน 
            - มีงบประมาณน้อยแต่มีภาระค่าใช้จ่าย
มากหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก  
 
 
 
    1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรในสังกัดลดลง 
 
    1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            -  วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานมีอายุ 
การใช้งานนาน 
      1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                    
           -ไม่มี- 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก  
     - ไม่มีระบบชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ าตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
เพียงพอ 
     - ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 



 

 
 

การผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่าย 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ด้านสังคม 
     - มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 2  แห่ง  
(มี 1 แห่งที่ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น)   
     - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง มีผู้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์  
     - มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพ้ืนที่  1  แห่ง  
    - มีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา             
(เทศบาล 2)  1 แห่ง 
    - มีศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลพนา  1  แห่ง       

     - ประชาชนมีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคมาก และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิต
ที่สูง  
     - ประชาชนมีหนี้สิน 
     - ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ไม่มี
ความจ าเป็น เช่น ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง ค่าบันเทิง 
หวย การพนัน  
     - กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ
มีมาก แต่ไม่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
     - การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อย 
3.  ด้านสังคม 
     - มีปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว ทิ้งบุตร
หลานให้ผู้สูงอายุดูแล 
     - มีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นจาก
ปัญหาเศรษฐกิจ  
     - สถานพยาบาลไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ท าให้
ประชาชนไปใช้บริการไกล และไม่ได้รับบริการ            
ที่ดีพอ  
     - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 1 
แห่ง ไม่ได้โอนมาสังกัดเทศบาลท าให้การบริหาร
จัดการด้านการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
      - เทศบาลต าบลพนารับถ่ายโอนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เต็มที่ 
     - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์
ที่ควบคุมได้ 
     - เป็นสังคมกึ่งชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน  
     - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  
     - มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

     - มีพระเหลาเทพนิมิตที่ประชาชนเลื่อมใส 
ศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะ ที่
งดงาม มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก  
     - มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมี
สมาชิกจ านวนมาก 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - มีป่าไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
ป่าสงวน(วนอุทยานดอนเจ้าปู่)ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
     - มีสัตว์ป่า (ลิงแสม) อาศัยอยู่จ านวนมาก 
     - สิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
ในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
     - ประชาชนให้ความสนใจและด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน 

 
 
 
 

 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมี
สภาพตื้นเขิน 
     - ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 

 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส อุปสรรค 

1.  การบริหารจัดการ 
     - นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหาร
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่น 
     - มีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
และให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน  
     - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
มุ่งเน้นการสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยว    
     - นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
     - ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้  

1.  การบริหารจัดการ 
     - การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  และ
สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบ 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
     - ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับกลไกตลาดกลาง 
 
 
 



 

 
 

3.  ด้านสังคม 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเอกภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
     - ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น  
     - มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการ
พัฒนาสังคม     
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - การพัฒนาแหล่งน้ า 
     - ระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ
การขาดแคลนน้ า 
 

 
3.  ด้านสังคม 
     - กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศท าให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไปและฟุ่มเฟือย ค่านิยมในด้านวัตถุ 
     
 
 
 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ปกติ 

  
 
 

 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 
  ด้านเศรษฐกิจชุมชน 
 
      การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนเป็นไปในลักษณะการให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพ             
การส่งเสริมสนับสนุนประชาชนให้ลดต้นทุนการผลิต ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าการเกษตร 
โดยเฉพาะท านาข้าวผลผลิตหลัก คือ ข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี เพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนในช่วง
เสร็จสิ้นฤดูการท านา ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นโดยการสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มท าอาหาร
โต๊ะจีน  อย่างไรก็ตามปัญหาด้านเศรษฐกิจที่ยังมีอยู่ในปัจจุบัน คือ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรมีราคาแพง 
เทศบาลต าบลพนาจึงส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ และปุ๋ยหมักชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนด้าน
การเกษตรใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพง ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรด้วยดี  นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาด
แคลนแรงงานในช่วงฤดูการท านา  การรวมตัวของกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งจึงท าให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง  มีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการจัดให้มีตลาดถนนคนเดิน  เพ่ือเป็นการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าOTOP  อาหาร  
เสื้อผ้า  เป็นต้น     
 
 
 
 



 

 
 

  ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
  ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการส่งเสริมสุขภาพและบริการสาธารณสุข  โดยเทศบาลยังมี
โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กอย่างต่อเนื่อง โครงการรณรงค์ลดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น  โรค
ไข้เลือดออก  โรคไข้หวัดนก  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เกิดจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพที่ส่งเสริมให้
ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่ดีมากข้ึน 
 
  การจัดสวัสดิการที่ดีในชุมชน ให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการในอัตราที่เพ่ิมขึ้น 
มีการจัดตั้งกลุ่มกองทุนเพ่ือให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการในชุมชนขึ้น เช่น กลุ่มกองบุญสัจจะสวัสดิการ
ชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ  
 
     การจัดการศึกษา  เทศบาลต าบลพนามีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพนา, โรงเรียน
อนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2), โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา), โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคี
วิทยา  (ขยายโอกาสทางการศึกษา) และศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-เทศบาลต าบลพนา อยู่ใน
สังกัด  ท าให้มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษาได้เต็มที่ มีโครงการพัฒนาต่าง ๆ ลงสู่โรงเรียน  จัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
 
      การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ให้การสนับสนุนประชาชนมีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตามประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ 
 
      การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต าบลพนามี
ภาคีเครือข่าย ชมรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สถานีต ารวจ องค์กรปกครอง-ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอ
พนา และหน่วยงานปกครอง ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้ชุมชนมีความสงบสุข  ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด 
ได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยได้ทันท่วงที 
 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      
    เทศบาลต าบลพนาเป็นชุมชนที่ยังไม่มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่มีปัญหาในเรื่อง
สถานที่ก าจัดขยะของหน่วยงานตนเอง  ต้องน าขยะไปทิ้งกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเสีย
ค่าธรรมเนียมรายปี  แต่อย่างไรก็ดี ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการรักษาความสะอาดได้ในระดับดี มีการทิ้ง
ขยะในวันพุธและวันเสาร์  นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีชุมชนต้นแบบในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชนอื่นได้น าไปปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกชุมชน  



 

 
 

 
     ส่วนการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติยังท าได้ไม่ดี ประชาชนมีปัญหาขาดแคลนน้ าในฤดู
แล้งเพราะไม่มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่สามารถเก็บกักน้ าได้มาก และเพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเกษตร  เทศบาลได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนได้ท าการก่อสร้างฝายน้ าล้นแห่ง
ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคตในการรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค
บริโภค  ส่วนป่าไม้ เทศบาลได้รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกต้นไม้และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้
ชุมชนเป็นเมืองน่าอยู่มากขึ้น   
 

    ด้านการบริหารจัดการ 
 

    เทศบาลต าบลพนาใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมของประชาชนกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ  
จะมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมเสนอความคิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการในชุมชน ร่วม
ด าเนินการ และร่วมตรวจสอบติดตามผลการด าเนินงาน ในการพัฒนาองค์กรใช้กิจกรรม  5  ส   ในการจัด
ระเบียบสถานที่ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ และ มีการลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ประชาชนมีความพึงพอใจ 
เกณฑ์ประเมินระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลอยู่ในระดับที่มากกว่าร้อยละ  
80  จึงถือได้ว่าการให้บริการของเทศบาลสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนได้ในระดับดี การบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์น ามาซึ่งความส าเร็จมากมาย  จนสามารถได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองค า ประจ าปี 2557  รางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ประเภทภารกิจ 
(ด้าน) การส่งเสริมและจัดการศึกษา  รางวัลศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจ าปี 2559 
 
  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

    การคมนาคมในเขตเทศบาลได้มีการก่อสร้างถนนลูกรัง,  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  การ
ซ่อมแซมถนนช ารุดเพ่ือให้การสัญจรไปมาสะดวก  การขยายเขตไฟฟ้าและซ่อมแซมไฟฟ้าดับเมื่อได้รับการ
ร้องเรียนจากประชาชน  การดูดโคลนตามท่อระบายน้ าเพ่ือให้น้ าไหลสะดวกไม่ท่วมขัง  ส่วนน้ าประปาเทศบาล
ได้โอนกิจการใหก้ับการประปาส่วนภูมิภาค ท าให้ทุกครัวเรือนได้รับบริการน้ าประปาอย่างทั่วถึง  แต่ยังมีปัญหา
ในเรื่องน้ าไม่สะอาดและน้ าประปาไม่ไหล  ท าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ าประปาและราคา
น้ าประปาแพง  
 
 
 


