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สรุปสรุปผลผลการพัฒนาการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา  
 

3.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง(S: Strength) 
 จุดแข็ง คือ ขีดความสามารถ หรือ ทรัพยากรท่ีอยู่ในเขต ซ่ึงสามารถนํามาใช้จัดการเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
จุดอ่อน(W: Weakness) 
 จุดอ่อน คือ ความผิดพลาด หรือข้อด้อยท่ีอยู่ในเขต ซ่ึงมีผลทําให้มิอาจบรรลุแนวทางการพัฒนาท่ีระบุไว้ 
โอกาส(O: Opportunity) 
 โอกาส คือ สถานการณ์/สิ่งแวดล้อม ภายนอกท่ีมีลักษณะเก้ือกูล/สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา 
อุปสรรค(T: Threat) 
 อุปสรรค คือ สถานการณ์/สิ่งแวดล้อม ท่ีมีผลเสียหาย ส่งผลทางลบต่อการทํางาน หรืออาจเป็นข้อจํากัด 

ส่วนท่ีส่วนท่ี  33  
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การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าด้วยเทคนิค องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าด้วยเทคนิค SSWWOOTT  AAnnaallyyssiiss  
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จุดแข็งจุดแข็ง((SS)) จุดอ่อนจุดอ่อน((WW)) 
1. ระบบการบริหาร 
     - มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
     - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
     - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
2. ข้อมูล 
     -  
3. อัตรากําลัง(พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง) 
     - ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
4. งบประมาณ 
     - การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ 
 
5. ศักยภาพของชุมชน 
     - เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ท่ีสําคัญของประเทศสมัยสงคราม
เก้าทัพ 
     - ท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองกาญจนบุรี(ห่างจากอําเภอ
เมืองฯประมาณ 20 กิโลเมตร) สะดวกต่อการติดต่อราชการ    
     - มีเส้นทางท่ีเป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง 
ได้แก่ นํ้าตกเอราวัณ นํ้าตกไทรโยค เข่ือนศรีนครินทร์ ฯลฯ 
     - มีคลองส่งนํ้าอํานวยความสะดวกต่อการทําการเกษตร 
     - มีการปลูกพืชเกษตรอุตสาหกรรม ได้แก่  อ้อย มัน
สําปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ 
     - มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ 
ฯลฯ 
     - มีสถานประกอบการ เช่น สนามกอล์ฟ โรงแรมต่างๆ ทํา
ให้ประชาชนมีอาชีพ และองค์การบริหารส่วนตําบลมีรายได้จาก
การจัดเก็บภาษีมากข้ึน 
      - เป็นท่ีตั้งของสถานท่ีถ่ายทําภาพยนตร์ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักของ
คนท่ัวไป 
     - มีโรงพยาบาลของรัฐในพ้ืนท่ี 

1. ระบบการบริหาร 
     - กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
     - พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก(ประมาณ 71,512 ไร่ หรือประมาณ 
114 ตารางกิโลเมตร)ยากต่อการพัฒนา 
2. ข้อมูล 
     - การจัดเก็บข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน 
3. อัตรากําลัง(พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง) 
     - บุคลากรไม่เพียงพอ 
4. งบประมาณ 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ 
 5. ศักยภาพของชุมชน 
     - ปัญหาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน 
ไฟฟ้า ประปา ยังต้องพัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมือง 
ตลอดจนเ พ่ือ อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนและ
นักท่องเท่ียว 
     - พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีสาธารณะและท่ีราชพัสดุ รวมท้ัง
ขาดแคลนนํ้า 
     - ปัญหาข้อพิพาทการใช้ท่ีดินระหว่างหน่วยงานของรัฐ
และประชาชน 
     - ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 
     - ขาดการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนา 
     - ขาดศูนย์รวมการจําหน่ายและกระจายสินค้า 
      
 
 
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - มีแม่นํ้าแควใหญ่ไหลผ่าน สะดวกต่อการทําการเกษตร 
และเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ โรงแรมต่างๆ 
     - มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสวยงาม เหมาะสมท่ีจะเป็นเมือง
น่าอยู่ น่าอาศัย และน่าท่องเท่ียว 
      
 

6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      - ปัญหาการกําจัดขยะท่ีไม่เป็นระบบ เป็นการทําลาย
สิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
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โอกาสโอกาส((OO))  อุปสรรคอุปสรรค((TT))  

     - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 กําหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบ
บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ี
หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
     - มีนักลงทุนท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศสนใจมาลงทุน
ในพ้ืนท่ีมาก 
     - มีแนวโน้มเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ท่าเรือนํ้าลึกท่ีเมืองทวาย 
     - แนวโน้มการท่องเท่ียวของโลกเน้นการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์และเชิงสุขภาพ 
     - แนวโน้มความต้องการพืชพลังงานมากข้ึน 
     - แนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 

     - สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับ
ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
     - การขยายตัวของเมืองและการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากรภายในเขต อบต. อย่างรวดเร็วส่งผลให้ประชาชนมี
ระดับความต้องการบริการด้านสาธารณูปโภคสูงข้ึน ทําให้ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
     - มีส่วนราชการขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีทําให้การพัฒนามี
ความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน 
     - มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวัง
ผลตอบแทนในระยะสั้น 
     - มีปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย และภัยแล้ง  
     - ตลาดสินค้าเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน 
 

 

 
 

 

รายงานโครงการท่ีเบิกจ่าย ปี 2554 
อบต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี 

ชื่อโครงการ 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
1.การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพระยากลาโหมราชเสนา 1 บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1 1,016,000.00 
2. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยพระยาจ่าแสนยากร 2 บ้านลาดหญ้า หมู่ท่ี 1  684,000.00 
3. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายตวง ชมมี บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3  540,000.00 
4. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 3-7 หมู่บ้านทหารสามัคคี หมู่ท่ี 5  1,349,000.00 
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก สายบ้านนายประทวน ถึงบ้านนายนายปลอด หมู่ท่ี 6  335,000.00 
6. โครงการก่อสร้างรางระบายนํ้าตัวยูและวางท่อคอนกรตีเสริมเหลก็ บ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4 2,246,000.00 
7. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านนางวันดี ซ่ือตรง บ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 499,000.00 
8. โครงการตดิตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ บ้านทุ่งนานางหรอก หมู่ท่ี 3 826,500.00 
9. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัดเย็นสนิทธรรมมาราม บ้านจันอุย หมู่ท่ี 5 715,000.00 
10. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายพระยากลาโหมราชเสนา ซอย 3 หมู่ท่ี 1 833,000.00 
11. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านพักข้าราชการโรงพยาบาลค่ายสุรสีห ์บ้านลาดหญ้าหมู่ท่ี 1 1,072,000.00 
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ชื่อโครงการ 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
12. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายรางกระเจียว บ้านลาดหญ้า 399,000.00 
13. โครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณสนามกอล์ฟแกรนการ์เด้น บ้านหนองแก หมู่ท่ี 7 43,048.24 
14. โครงการก่อสรา้งถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ซอย 1,2 และ 5 ชุมชนบ้านจิณห์วรา หมู่ท่ี 4 1,000,000.00 
15. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลฯจากทางเช่ือมต่อถนนสายหลัก ถึงลําห้วยนํ้าโจน หมู่ท่ี 5(สายเช่ือมต่อวังด้ง) 981,000.00 
16. จัดทําผังเมืองตําบลลาดหญ้า 75,000.00 
2.การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
17. โครงการบริหารจัดการขยะมลูฝอยตําบลลาดหญ้า(จัดซ้ือถังขยะ) 2,044,900.00 
18. โครงการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ เรื่องการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 108,395.00 
19. จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย  2,298,000.00 
4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
20. อุดหนุนตามโครงการคอมพิวเตอร์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร.ร.อาทรสังขะวัฒนะ 3 40,000.00 
21. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเฉลิมพระเกียรต ิ 130,000.00 
22. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.เมืองกาญจน์ประสานสัมพันธ์ ครั้งท่ี 14 65,000.00 
23. โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลงักายกลางแจ้ง ณ บ้านพักทหารพราน และบ้านท่าเสา หมู่ท่ี 2 345,000.00 
24. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2554 79,500.00 
25. อุดหนุนตามโครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพตดิในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.) ประเทศไทย  40,000.00 
26. อุดหนุนตามโครงการเฝ้าระวังภาวการณ์เจริญเติบโตของนักเรียน  66,000.00 
27. อุดหนุนตามโครงการอาหารเสริม(นมสดพร้อมดืม่) สําหรบัเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสรุสห์ี  200,000.00 
28. อุดหนุนตามโครงการจัดหาสือ่เพ่ือเสริมสรา้งพัฒนาการให้กับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห ์ 39,184.00 
29. อุดหนุนตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสุรสีห ์ 26,690.00 
30. โครงการอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็กเล็กและประถมศึกษา 1,417,000.00 
31. โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจําปี 2554 29,630.00 
32. อุดหนุนตามโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจารณิีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 
ประจําปี 2554 

50,000.00 

33. อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายตําบลลาดหญ้า 50,000.00 
5.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
34. โครงการพัฒนางานสาธารณสขุมูลฐานในเขต อบต.ลาดหญ้า  70,000.00 
35. เบ้ียยังชีพคนชรา 534,000.00 
36. เบ้ียยังชีพคนพิการ 120,000.00 
37. โครงการก่อสรา้งห้องนํ้าบริเวณสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านท่าหวี หมู่ท่ี 4  174,900.00 
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
38. จัดฝึกอบรมและสัมมนาเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.ลาดหญ้า 339,460.00 
39. จ้างบริษัทรักษาความปลอดภยัดูแลรักษาทรัพยส์ิน ท่ีทําการ อบต.ลาดหญ้า 196,452.00 
40. จ้างเหมาทําความสะอาดท่ีทําการ อบต.ลาดหญา้  230,000.00 
41. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ตําบลลาดหญ้า  1,495,860.00 
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ชื่อโครงการ 
วงเงินตามสัญญา 

(บาท) 
42. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร. 152,485.00 
43. โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั (ชุมชนเป็นฐาน) 33,635.00 
44. โครงการป้องกันและลดอุบัตเิหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลมหาสงกรานต์(7วันอันตราย) 19,660.00 

รวม 23,009,299.24 

ท่ีมา: ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) 
http://e-plan.thailocaladmin.go.th 

ข้อมูล ณ 08/05/2555 

 
 
3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
รายงานสรุปผลการดําเนินงาน ปี 2554 

อบต.ลาดหญ้า อ.เมืองกาญจนบุรี 
แผนการดําเนินการ 

ท้ังหมด 
อนุมัติงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ 
คิด
เป็น 

จํานวน 
โครงการ 

คิด
เป็น 

งบประมาณ คิดเป็น 

1.การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

35.0 27.56 28,136,650.00 50.58 22.0 23.40 17,246,000.00 41.09 

2.การพัฒนาระบบการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.0 3.15 5,180,000.00 9.31 3.0 3.19 4,488,010.00 10.69 

3.การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 

7.0 5.51 1,407,000.00 2.53 7.0 7.45 1,262,800.00 3.01 

4.การพัฒนาการศึกษา กีฬา และ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

36.0 28.35 8,026,546.00 14.43 27.0 28.72 6,577,537.00 15.67 

5.การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 13.0 10.24 2,146,000.00 3.86 11.0 11.70 1,946,000.00 4.64 
6.การพัฒนาด้านการเมืองการบรหิาร 28.0 22.05 9,085,000.00 16.33 23.0 24.47 9,749,200.00 23.23 
7.การพัฒนาด้านการท่องเท่ียว 4.0 3.15 1,648,000.00 2.96 1.0 1.06 700,000.00 1.67 

รวม 127.0   55,629,196.00   94.0   41,969,547.00   

ท่ีมา: ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-plan) 
http://e-plan.thailocaladmin.go.th 

ข้อมูล ณ 08/05/2555 
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3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้า ประจําปี 2554 ได้ดําเนินการพัฒนา
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาต่างๆ ดังนี้ 

� การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน  
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ือตอบสนองความต้องการพ้ืนฐาน 

และ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เช่น การก่อสร้าง ปรับปรุง ถนน ระบบประปา ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ 
ซ่ึงทําให้ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวก และปลอดภัย มากยิ่งข้ึน 

� การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ในปี 2554 องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้ให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่ประชาชน 

โดยจัดซ้ือเครื่องมือเครื่องใช้ในการดําเนินงานดังกล่าว ได้แก่ จัดซ้ือรถบรรทุกขยะมูลฝอย จัดซ้ือถังรองรับขยะมูลฝอย    
เช่าสถานท่ีในการกําจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 

� การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้ส่งเสริมความรู้ สนับสนุนและปรับปรุง เครื่องมือ

เครื่องใช้ สําหรับเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และเศรษฐกิจชุมชน 

� การพัฒนาการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา กีฬา และศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ิน อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี ตลอดจนสนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องตามอํานาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบล 

� การพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต       

ท้ังการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ การให้ความรู้เพ่ิมประสิทธิภาพแก่อาสาสมัคสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน   
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ฯลฯ 

� การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
องค์การบริหารส่วนตําบลลาดหญ้าได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในด้านต่างๆ เช่น การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
การเชิญผู้แทนประชาคมมาร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ ตลอดจนจัดให้มี และปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ให้
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 


