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การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญาการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลลาดหญา  

 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา หมายถึง การวิเคราะหความสามารถขององคการบริหารสวนตําบลในการ
พัฒนาท้ังในดานกายภาพ และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะท่ีผานมาวาประสบความสําเร็จ
หรือลมเหลวอยางไร แลวนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหตอไปวา ปจจุบันมีศักยภาพเพียงใดท่ีจะสรางความเจริญ
ใหแกทองถ่ินใหประสบความสําเร็จดังท่ีคาดหวัง โดยพิจารณาถึงหลักการ แนวคิดท่ีผานมาและปจจุบันท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนา วามีปจจัยใดเขามามีอิทธิพล เชน นโยบายรัฐบาล นโยบายผูบริหาร ปจจัยภายในหนวยงานและปจจัย
แวดลอมอันเปนสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อจะไดนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหถึงความสามารถ
ขององคการบริหารสวนตําบลวาจะพัฒนาไปในทิศทางใดแลวกําหนด “วิสัยทัศน” กรอบยุทธศาสตรตอไป 

3.1 หลักและแนวคิดในการพฒันาทองถ่ิน 

1. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/อําเภอ 

(1) นโยบายของรัฐบาล  
 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภสิิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา 

เม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 สรุปไดเปนประเด็นตางๆ ดงันี้  

นโยบายคณะรัฐมนตร ี
 
 

 
 
 
 

 
  

     
 
 
 

 

บทที่บทที่  33  

1.สมานฉันท
ประชาธิปไตย  

 

8.การบริหาร
จัดการท่ีดี 

2.สังคมและ
คุณภาพชีวิต   

 

6.ตางประเทศและ
เศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ 

5.วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

4.ท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรม
ชาติส่ิงแวดลอม 

  
3.เศรษฐกิจ 

7.ความม่ันคง
ของรัฐ 
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มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพฒันาประเทศในแผนฯ 10 
 

 
                     
 
 
 
 

  คุณภาพจิตใจ-วัตถุ   
    

    

                                       ชนบท-เมือง 

                                        

 

         ดุลยภาพภายใน- 

                     จัดการความเสี่ยยงภูมิคุมกัน     

   

  

             ดุลยภาพภายใน-โลกาภิวัตน   

อนุรักษ -ใชประโยชน 

 

                              ดุลยภาพภายใน 

แขงขนั-กระจายประโยชนอยางเปนธรรม 
   

 

               กระจายอํานาจอยางเปนธรรม 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 

พอประมาณ มีเหตุผล 
มีภูมิคุมกัน 

พอประมาณมีเหตุผลมีภมูิคุมกัน 

ความรอบรู คุณธรรม ความเพียร 

1. พัฒนาคน สังคม 

2. ชุมชน 

3. เศรษฐกิจ 

4. ทรัพยากร 

5. ธรรมาภิบาล 

การพัฒนาคุณภาพคน สังคมแหงศีลธรรม 
ฐานความรู 

การสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ิน พัฒนา
เครือขายเขื่อมโยงสูภายนอก 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทยบนฐานการผลิตท่ี
แข็งแกรงดวยองคความรู สรางคุณคาเพิ่ม 

การสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากร ความ
หลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ  

การเสริมสรางระบบและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล
และประชาธิปไตย 

พึ่งพาตนเอง 
ปรับตัวรูเทา 
ทันโลก 

สรางภูมิคุมกัน 
แกครอบครัว 
ขุมชน สังคม 
ประเทศ 
“สังคม 
อยูเย็น 
เปนสุข 

รวมกัน” 
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(3) แผนการบริหารราชการแผนดนิ  
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2554 
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2552-2554 มีเนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวย 4 สวน ไดแก 
สวนท่ี 1. แสดงแนวคิดและทิศทางการบริหารประเทศ วิสัยทัศนของรัฐบาล และกรอบการดําเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล 
สวนท่ี 2. แสดงแนวทางการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดของนโยบายเรงดวนท่ี

จะเร่ิมดําเนินการในปแรก ( ป2552 ) เพื่อสรางความเช่ือม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวม การรักษาและเพ่ิม
รายไดของประชาชน การลดภาระคาครองชีพของประชาชน และแนวทางการบริหารราชการแผนดินท่ีจะ
ดําเนินการในป 2552 – 2554 

สวนท่ี 3. แสดงกลไกการนําแผนการบริหารราชการแผนดินไปสูการปฏิบัติ อันประกอบดวยการ
มอบหมายหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณสนับสนุนตามนโยบาย (ประมาณการรายไดและประมาณการ
ความตองการใชเงินตามนโยบาย ) และแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

สวนท่ี 4. แสดงแผนงาน/โครงการที่มีลําดับความสําคัญตามนโยบายรัฐบาลท้ังท่ีตองเรงดําเนินการใน
ป 2552 และท่ีจะดําเนินการในชวงป 2552 – 2554 

วิสัยทัศนของรัฐบาล 
ในชวงป พ.ศ.2552 – 2554 รัฐบาลจะมุงม่ันนําประเทศไทยใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ

พัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน แกไขวิกฤตทางสังคมท่ีมีความแตกแยกและพัฒนาใหประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองใหมีความม่ันคงตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยท่ี
มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ท้ังนี้รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการ 
1. ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหมีความม่ันคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรัก 

สามัคคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความขัดแยงทุกรูปแบบ พรอมท้ัง
ดําเนินการทุกวิถีทางอยางจริงจังเพื่อปองกันมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

2. สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาค
สวน 

3. ฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางยั่งยืนและบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ีประชาชนจะ
ประสบ 

4. พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมีความม่ันคงมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใช
กฎหมายอยางเสมอภาค เปนธรรมและเปนท่ียอมรับของสากล 

นโยบายรัฐบาล 
1. นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก 
2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
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3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายเศรษฐกิจ 
5. นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 
 (4 )ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี (Vision) 

 เปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ   
มีความเปนเลิศดานการเกษตรอุตสาหกรรม และการคาผานแดน 
 
พันธกิจจังหวัดกาญจนบุรี (Mission) 

“ทําใหจังหวดักาญจนบุรีเปนเมืองนาอยู” 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัดกาญจนบุรี (Strategic Issues) 
1. สงเสริมการเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีปลอดภัย 
3. สงเสริมและพัฒนาการคาผานแดน 
 
ยุทธศาสตร/กลยุทธของจังหวัด (Strategies) 
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด 

  ตามท่ีรัฐบาลไดแถลงนโยบายและกําหนดแผนปฏิบัติราชการในระดับจังหวัด ซ่ึงเรียกวา 
“ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด” โดยไดเนนกิจกรรมและโครงการท่ีจังหวัดสามารถบูรณาการและดําเนินการ
ภายในจังหวัดได ซ่ึงเนนเปาหมายไปท่ีชุมชน ประกอบดวย 5 แผนงาน พรอมรายละเอียดกลยุทธ ไดแก 

1. ยุทธศาสตรยอย : เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
1.1 กลยุทธสนับสนุนและสงเสริมเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาค

การเกษตร 
- สนับสนุนโครงสรางพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 
- พัฒนาใหความรูและเทคนิควิธีการในเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 



                                     แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ลาดหญา  

 

37 

1.2 กลยุทธสงเสริมใหมีการทําการเกษตรบนพ้ืนท่ีสูงไมเกิดปญหากับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรยอย : ผลิตภัณฑชุมชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
2.1 กลยุทธพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเขมแข็งและเปนฐานรายได เพื่อยกระดับรายไดของคนใน

ชุมชน 
- พัฒนา Branding และ Packaging 
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
- เพิ่มพูนความรูและทักษะฝมือ 

2.2 กลยุทธสงเสริมการสรางแผนผลิตภัณฑชุมชนในลักษณะ Supply chain เปน Cluster 
3. ยุทธศาสตรยอย : การสงเคราะห ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
 3.1 กลยุทธสงเคราะหครอบครัวผูดอยโอกาส 
 3.2 กลยุทธสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชน 
 3.3 กลยุทธสงเสริม สงเคราะหและพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับตลาด 
4. ยุทธศาสตรยอย : ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 

4.1 กลยุทธสนับสนุน สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษพัฒนาและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินใหคงอยูอยางยั่งยืน 

4 .2  กลยุทธกลไกการใชประโยชนร วม  เพื่ อปองกันหรือลดขอ ขัดแยงในการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.3 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินมาใชเปนฐานการผลิตทางการเกษตรใหเกิด
ประโยชนสูงสุด 

5. ยุทธศาสตรยอย : การบริการประชาชน ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
 5.1 กลยุทธสนับสนุนการจัดบริการเพื่ออํานวยความสะดวกประชาชน 

- สงเสริมการจัดต้ังเคานเตอรบริการของรัฐ 
- สนับสนุนการจัดบริการโดยใชระบบดิจิตอลในรูปแบบของ Amphor Government 

Outlet (AGO) 
- จัดต้ังศูนยบริการรวม (Service Link) 

5.2 กลยุทธสรางความสัมพันธระหวางรัฐกับประชาชน 
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2. การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 
นโยบายการพฒันาของนายกองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 

1. ดานการทองเท่ียว  จะสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและแหลง
ประวัติศาสตร 

2. ดานการศึกษา จะสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ โดยมุงเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง 

3. ดานการกีฬา  จะสนับสนุนสงเสริมพัฒนาการกีฬาในทุกระดับ  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพและ
พลานามัยดีถวนหนา 

4. ดานการพัฒนาชุมชน ใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความเจริญของทองถ่ินให
ประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 

5. ดานความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน จะเพิ่มขีดความสามารถในงานปองกันภัยรวมถึงอุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช  และการพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 

6. ดานการจราจร จะประสานงานและวางแผนงานรวมกับเจาหนาท่ีตํารวจจราจรสถานีตํารวจตําบลลาด
หญา รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ เคร่ืองหมายจราจรใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการจราจรท่ี
ขยายตัวในเขตเมือง 

7. ดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จะสนับสนุนสงเสริมดานบริการสาธารณสุขใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

8. ดานประเพณีและวัฒนธรรม จะสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของทองถ่ินทุกรูปแบบเพ่ือสืบทอดใหคน
รุนหลังไดรับรูและนําไปใชใหเกิดประโยชน 

9. ดานชุมชน จะสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดชุมชนเขมแข็ง และเสริมสรางอาชีพแกบุคคลในชุมชนให
ชุมชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ โดยยึดสถาบันครอบครัวท่ีอบอุนเปนพื้นฐานสําคัญ 
 
3.2 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 1) ขอบขายและปริมาณของปญหา 

ปญหาของประชาชนจากการสํารวจขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของชุมชนตาง ๆ มีปญหาท่ี
สําคัญ คือ 

1. ตองการใหมีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอยางท่ัวถึง ดังนี้ 
1.1 ระบบประปา 
1.2 ถังเก็บน้ําฝน บอโยก บอบาดาล  
1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ 
1.4 ระบบการกําจัดขยะ 
1.5 ระบบเสียงตามสาย 



                                     แผนยุทธศาสตรการพัฒนา อบต.ลาดหญา  

 

39 

1.6 ระบบน้ําเพื่อการเกษตร 
1.7 ถนน สะพาน 
1.8 ระบบทอระบายน้ํา 
1.9 ศาลาอเนกประสงค 
1.10 สวนสาธารณะ 

2. สงเสริมการศึกษา 
3. สงเสริมอาชีพ 
4. สงเสริมดานกีฬา(จัดกิจกรรม และจัดใหมีสถานท่ี) 
 
 

2) พื้นท่ีเปาหมาย กลุมเปาหมาย และการคาดการณแนวโนมในอนาคต 
  การจัดใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค และบริโภค: ดวยชุมชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
ลาดหญาบางสวนโดยเฉพาะบานทาหวี หมูท่ี 4 และบานจันอุยหมูท่ี 5 กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว สังเกตไดจาก
จํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จํานวนโครงการบานจัดสรรตางๆเพิ่มมากข้ึน และจํานวนสถาน
ประกอบการรานคารานอาหารท่ีเพิ่มมากข้ึน ทําใหความตองการใชน้ําประปาเพิ่มสูงข้ึน ระบบประปาท่ีมีอยู
เดิมไมสามารถใหบริการน้ําประปาแกประชาชนไดอยางเพียงพอ อีกท้ังบางหมูบานไมมีแมน้ําไหลผาน ทําให
ขาดแคลนน้ําเปนประจําทุกป ประกอบกับสภาวะแวดลอมของโลกท่ีตองพบกับปญหาโลกรอน ซ่ึงจะทําให
ปญหาการขาดแคลนนํ้าทวีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การกอสรางระบบประปาขนาดใหญจึงเปนเร่ือเรงดวนท่ี
ตองรีบดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาในระยะยาว และรองรับการขยายตัวของชุมชน นอกจากน้ี การปรับปรุง
ระบบประปาท่ีมีอยูเดิม การกอสรางถังเก็บน้ําฝน ปรับปรุงบอโยก บอบาดาลใหบริการแกประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพก็เปนเร่ืองท่ีจําเปนตองดําเนินการตอไปเพื่อบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน 
  การจัดใหมี และการบํารุงรักษาการไฟฟา หรือแสงสวาง: ดานการไฟฟา อาจจําแนกออกเปน 
2 สวนใหญๆ คือ 1. ปญหาการขาดแคลนไฟฟา ซ่ึงยังคงมีบางพื้นท่ีแตนอยมาก โดยองคการบริหารสวนตําบล
ลาดหญาจะตองอุดหนุนงบประมาณแกสํานักงานการไฟฟา เพื่อดําเนินการขยายเขตไฟฟาตอไป โดยสวนใหญ
จะเปนพื้นท่ีรอบนอก ไดแก บานทุงนานางหรอก หมูท่ี 3, บานทาหวา หมูท่ี 6 และบานหนองแก หมูท่ี 7 และ2.
ปญหาไฟฟาสาธารณะสองสวางตามถนน ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลลาดหญาจะเรงดําเนินการในสวนท่ีเปน
พื้นท่ีในเขตชุมชนเปนหลัก แลวจึงขยายการดําเนินงานออกไปสูรอบนอก 
  การกําจัดขยะมูลฝอย: ดวยการขยายตัวของเมืองอยางรวดเร็ว ทําใหปริมาณขยะเพ่ิมสูงข้ึน 
ประกอบกับการเปล่ียนแปลงโครงสรางของชุมชนไปสูสังคมเมือง จึงทําใหการกําจัดขยะของชุมชนเองทําได
ยากข้ึน องคการบริหารสวนตําบลลาดหญาจึงมีแนวคิดท่ีจะกําจัดขยะมูลฝอยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
โดยจะดําเนินการใหสามารถรับบริการกําจัดขยะใหครอบคลุมท้ังพื้นท่ี 
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  ระบบเสียงตามสาย: ระบบเสียงตามสายมีไมท่ัวถึง ยังไมครอบคลุมท้ังพื้นท่ี อีกท้ังหลายพ้ืนท่ี
ยังประสบปญหาระบบเสียงตามสายเสียบอยครั้ง เพื่อใหมีระบบเสียงตามสายท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ี มีความ
จําเปนตองวางระบบเสียงตามสายใหมใหไดมาตรฐาน และจัดต้ังคณะกรรการดําเนินการดูแลรักษา ใหสามารถ
ใชการไดอยูเสมอ 
  ระบบน้ําเพื่อการเกษตร: ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา จํานวน
มากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดังนั้น การจัดใหมีระบบน้ําเพื่อการเกษตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง องคการ
บริหารสวนตําบลลาดหญาจะปรับปรุงระบบคลองสงน้ําเดิมใหมีประสิทธิภาพ และขยายเขตคลองสงน้ําเพื่อ
บริการประชาชนตอไป 
  ถนน สะพาน: พื้นท่ีสวนใหญในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญามีถนนครอบคลุม
เกือบทุกสาย ท่ีมีประชาชนต้ังบานเรือนอยูอาศัย ถนนท่ีตองดําเนินการตอไปสวนใหญเปนถนนสายใหมท่ี
บานเรือนขยายตัวออกไปสรางท่ีอยูอาศัย และการบํารุงรักษาซอมแซมถนนเดิมท่ีมีอยูใหไดมาตรฐาน ดานการ
กอสรางสะพานไดดําเนินการของบประมาณจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเนื่องจากตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
โดยพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางสะพานไดแก บานทุงนานางหรอก หมูท่ี 3  
  การสงเสริมการศึกษา: จัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน และอุดหนุนงบประมาณในดานการศึกษา
แกโรงเรียนในเขตองคการบริหารสวนตําบลลาดหญา 
  การสงเสริมอาชีพ: จัดใหมีการฝกอบรมสงเสริมอาชีพเปนประจําทุกป ตลอดจนหาตลาดเพ่ือ
รองรับสินคาท่ีผลิต 
  การสงเสริมการกีฬา: จัดใหมีการแขงขันกีฬาเปนประจําทุกป โดยใหทุกหมูบานไดมีสวนรวม
ในการแขงขันกีฬา ตลอดจนอุดหนุนงบประมาณหนวยงานตางๆท่ีจัดการแขงขันกีฬา 
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3) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง(S: Strength) 
 จุดแข็ง คือ ขีดความสามารถ หรือ ทรัพยากรที่อยูในเขต ซ่ึงสามารถนํามาใชจัดการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดออน(W: Weakness) 
 จุดออน คือ ความผิดพลาด หรือขอดอยท่ีอยูในเขต ซ่ึงมีผลทําใหมิอาจบรรลุแนวทางการพัฒนาที่ระบุ
ไว 
โอกาส(O: Opportunity) 
 โอกาส คือ สถานการณ/ส่ิงแวดลอม ภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูล/สนับสนุนตอแนวทางการพัฒนา 
อุปสรรค(T: Threat) 
 อุปสรรค คือ สถานการณ/ส่ิงแวดลอม ที่มีผลเสียหาย สงผลทางลบตอการทํางาน หรืออาจเปนขอจํากัด 
 
 

โอกาส 

อุปสรรค 

จุดออน จุดแข็ง 

ใชพันธมิตร 

ปรับปรุง 

ลดถอย

ต้ังรับ รอโอกาส

สุขุมรอบคอบ 

ดําเนินการเอง

ขยายงาน

ประเด็น

การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลลาดหญาดวยเทคนิค องคการบริหารสวนตําบลลาดหญาดวยเทคนิค SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss    
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จุดแข็งจุดแข็ง((SS)) จุดออนจุดออน((WW)) 

1. ระบบการบริหาร 
     - มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับ
ภารกิจ 
     - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
     - มีการแบงงาน/มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ 
2. ขอมูล 
     -  
3. อัตรากําลัง(พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
     - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 
4. งบประมาณ 
     - การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
5. ศักยภาพของชุมชน 
     - ที่ต้ังอยูไมไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรี(หางจากอําเภอ
เมืองฯประมาณ 20 กิโลเมตร) สะดวกตอการติดตอราชการ    
     - มีเสนทางที่เปนทางผานไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียง 
ไดแก นํ้าตกเอราวัณ นํ้าตกไทรโยค เขื่อนศรีนครินทร ฯลฯ 
     - มีคลองสงนํ้าอํานวยความสะดวกตอการทําการเกษตร 
     - มีการจัดต้ังกลุมตางๆ เชน กลุมแมบาน กลุมออมทรัพย 
ฯลฯ 
     - มีสถานประกอบการ เชน สนามกอลฟ โรงแรมตางๆ ทํา
ใหประชาชนมีอาชีพ และองคการบริหารสวนตําบลมีรายได
จากการจัดเก็บภาษีมากขึ้น 
      - เปนที่ต้ังของสถานที่ถายทําภาพยนตรซึ่งเปนที่รูจักของ
คนทั่วไป 
     - มีโรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนที่ 

1. ระบบการบริหาร 
    - พ้ืนที่รับผิดชอบมาก(ประมาณ 71,512 ไร หรือประมาณ 
114 ตารางกิโลเมตร)ยากตอการพัฒนา 
2. ขอมูล 
     - การจัดเก็บขอมูลยังไมสมบูรณครบถวน 
3. อัตรากําลัง(พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 
     - บุคลากรไมเพียงพอ 
4. งบประมาณ 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ 
 5. ศักยภาพของชุมชน 
     - ปญหาสาธารณูปโภคและโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ถนน 
ไฟฟา ประปา ยังตองพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง 
ตลอดจนเ พ่ืออํ านวยความสะดวกแกประชาชนและ
นักทองเที่ยว 
     - ประชาชนสวนใหญขาดความรูความสามารถในดาน
เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
     - ขาดการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนา 
     - ขาดศูนยรวมการจําหนายและกระจายสินคา 
      
 
 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     - มีแมนํ้าแควใหญไหลผาน สะดวกตอการทําการเกษตร 
และเหมาะสมตอการประกอบธุรกิจสนามกอลฟ โรงแรมตางๆ 
     - มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมที่จะเปนเมือง
นาอยู นาอาศัย และนาทองเที่ยว 
     - เปนแหลงประวัติศาสตรที่สําคัญของประเทศสมัยสงคราม
เกาทัพ  
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
      - ปญหาการกําจัดขยะที่ไมเปนระบบ เปนการทําลาย
สิ่งแวดลอมและทัศนียภาพที่สวยงาม  
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โอกาสโอกาส((OO))  อุปสรรคอุปสรรค((TT))  

     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 กําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน โดย
ที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและ
สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
     - มีนักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศสนใจมาลงทุน
ในพ้ืนที่มาก 
     - แนวโนมการทองเท่ียวของโลกเนนการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและเชิงสุขภาพ 

    - กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
     - สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับ
ภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 
     - การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมขึ้นของจํานวน
ประชากรภายในเขต อบต. อยางรวดเร็วสงผลใหประชาชนมี
ระดับความตองการในการบริการดานสาธารณูปโภคสูงขึ้น 
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได
อยางครอบคลุมและทั่วถึง 
     - มีสวนราชการขนาดใหญอยูในพ้ืนที่ทําใหการพัฒนามี
ความซับซอนมากยิ่งขึ้น 
     - มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพ่ือหวัง
ผลตอบแทนในระยะสั้น 
     - มีปญหาสิ่งแวดลอมโลก ภาวะโลกรอน กอใหเกิดภัย
ธรรมชาติ เชน วาตภัย และภัยแลง  
     - ตลาดสินคาเกษตรมีความตองการไมแนนอน 
 

 
 


