
สวนท่ี 2 

ความสอดคลองของยุทธศาสตรระดับมหภาคสูยุทธศาสตรทองถ่ิน 
 
 

              
 

 

ยุทธศาสตรที่ 7 การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และระบบโลจสิติกส 
 

พนัธกิจ ดานการลงทุนพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคง และ
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิจัย
และพัฒนา 

พนัธกิจ พัฒนาและบริหารโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ดานการขนสง 

พนัธกิจ ยกระดับโครงสรางพ้ืนฐาน 
และมีระบบบรหิารจัดการ Logistic 
ที่มีประสิทธิภาพ 

                          

พนัธกิจ สงเสริมการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน  เพ่ือรองรับ
การขยายตัวการคา และการ
ทองเที่ยว 

 



 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพฒันาและ
เสริมสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย 
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• พันธกิจ พัฒนาทุนมนุษย ทุนทางสังคม 
และคุณภาพชีวิตอยางท่ัวถึง ท้ัง
สนับสนุนการวิจับและการพัฒนา 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ในการจัดการ
ระบบสังคมเศรษฐกิจ 

• พันธกิจ พัฒนาการศึกษาให
สอดคลองกับวัฒนธรรมทองถิ่น 
และนําไปสูความเปนเลิศอยางมี
คุณธรรมและความสุข 

• พันธกิจ พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีทักษะ
วิเคราะห  คิดสรางสรรค ทักษะใชชีวิต
พรอมเขาสูตลาดงาน  และสงเสริมให
เด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะทางสมอง
ตลอดจนทักษะทางสังคมท่ีเหมาะสม 

• พันธกิจ พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ชวงชีวิต  ยกระดับการศึกษาและ
การเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพของ

ทรัพยากรมนุษย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ

เสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 การ

เสริมสรางสังคมเปนสุข และ

สังคมแหงการเรียนรู 

 

ยุทธศาสตรที่  3 ยกระดับ

คุณภาพชีวิต 
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พันธกิจ เศรษฐกิจขยายตัว
อยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน 
โดยการสรางความเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 4 สรางโอกาสความ
เสมอภาคและเทาเทียมทางสงัคม 

พันธกิจ สรางความ
ม่ันคงและลดความ

เลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และสังคม 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 

 
 

พันธกิจ พัฒนาระบบการผลิตใหมีประสิทธิภาพโดย
คํานึงถึงสิง่แวดลอมและปลอดภัยของสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรม 

พันธกิจ แหลงทองเท่ียวมีคุณภาพ เพ่ิมมูลคาผลผลิต
ของสินคาชุมชน และผลิตภัณฑขนาดกลางและขนาด
ยอม (SME) 

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสรมิการทองเที่ยว
ตามอัตลักษณ และทองเที่ยวเชิงคุณภาพ 

 
 

พันธกิจ สงเสริมการสรางศักยภาพชุมชนใหมีการพัฒนาท้ัง
ดานการผลิตสินคา  บริหาร  กิจกรรม และบริหารจัดการเพ่ือ
รองรับการทองเท่ียวชุมชนอยางย่ังยืน 

ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสรมิการพัฒนาการคา การลงทุน เขต
พัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ และการคาชายแดน 

 
 

พันธกิจ สงเสริมการพัฒนาตลาดแรงงานใหมีประสิทธิภาพ
ตามความตองการของผูประกอบการปจจุบัน 

ยุทธศาสตรที่ 1 มุงเปนฐานการผลิตและ
สงออกสินคาเกษตร และอุตสาหกรรม
ดวยระบบการผลิตที่ปลอดภัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษ 
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2.1.3 การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  
1) ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาพ้ืนที่ ตําบลหวยเขยง โดยวิเคราะห
มาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง การจัดเวทีประชาคม
หมูบาน เพ่ือพัฒนาทองถิ่นและชุมชน และใชขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ขอมูช กชช. 2ค และแผนชุมชน
ของแตละหมูบาน สรุปไดดังน้ี ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาพ้ืนที่
ตําบลหวยเขยง 
 

ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพฒันาพืน้ทีต่าํบลหวยเขยง 
 

ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1.ปญหาดานการเกษตร                              
1.1 ปญหาการขาดแคลนน้ําในการทํา 
การเกษตร  
ลักษณะของปญหา  
- คูคลองต้ืนเขิน มีวัชพืชขึ้นปกคลุม กีด
ขวางทาง น้ํา /การใชงานประตูปด-เปดน้ํา 
ชํารุด และแบงแหงไมมีประตูปด-เปดน้ํา 
- การทําการเกษตรในชวงฤดูแลงจะขาด 

แคลนน้ําใชในการทําการเกษตร                     

1.2 ปญหาการขนสงผลผลิตทางการ 

เกษตร 
ลักษณะของปญหา  
- การขนสงพืชผลทางการเกษตรผาน
เสนทางลูกรัง ตองใชความระมัดระวัง 
และใชเวลาในการเดินทางลาชา 
1.3 ปญหาตนทุนการผลิต และราคา 
ผลผลิตตกตํ่า  
ลักษณะของปญหา  
- ตนทุนการผลิตสูง ในขณะท่ีราคาผลผลิต 
ตกต่ํา ทําใหเกษตรกรมีรายไดลดลง 
 

• พ้ืนท่ีฝายสงน้ํา บริเวณไรนา ในพ้ืน ท่ี
ทําการเกษตรของตําบลหวยเขยงท่ี
ประชาชน  ไดเสนอปญหาความตอง    
การในเวทีประชาคมหมูบาน 

• เกษตรกรในตําบลหวยเขยง 

• พ้ืนท่ีเสนทางหลักในการขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร  

• เกษตรกร หมูท่ี 1 - 8 ในพ้ืนท่ี ตําบล
หวยเขยง 
 

• อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก ดิน
ตะกอนพรอมกําจัดวัชพืชและ ซอมแซม
ประตูปด – เปดทางสงน้ํา 

• จัดฝกอบรมใหความรู และสนับสนุน 
การปลูกพืชท่ีใชน้ํานอยทดแทนการ     
ปลูกขาวหรือพืชอ่ืน ๆ ท่ีใชน้ํามาก           

• อบต.จัดงบประมาณในการซอมแซม 
ถนน  และกอสรางบริเวณท่ีเกษตรกร 
สวนใหญใชในการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร 

• อบต.จัดโครงการฝกอบรมใหความรู     
แกเกษตรกร เชน การผลิตสารชีวภาพ
กําจัดศัตรูพืช การใชปุย พืชสด การผลิต
ปุยหมัก ปุยคอกจาก วัสดุท่ีหาไดใน
ทองถิ่น เปนตน  

• อบต.จัดโครงการฝกอบรมใหความรู 
และสนับสนุนการทําการเกษตร ทฤษฎี
ใหม ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือลดตนทุน เพ่ิม รายไดใหแก
เกษตรกร 

2. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน         
2.1 ปญหาเสนทางการคมนาคม   
ลักษณะของปญหา ถนนภายในหมูบาน
บางแหงเปนถนนหินคลุก ซ่ึงไมได
มาตรฐาน เม่ือฝนตกจะทําให น้ําทวมขัง 
ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
2.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะ  
ลักษณะของปญหา  
– ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมีปริมาณไม
เพียงตอความตองการของประชาชน 

• พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขตตําบลหวยเขยง
ประสบปญหาการคมนาคม ไมสะดวก 

• พ้ืนท่ีท่ีหมูบานชุมชน ไดเสนอ ปญหา
ความตองการในเวที ประชาคมหมูบาน 
 

• อบต.จัดงบประมาณในการซอมแซม    
ถนนโดยการลงหินคลกุ หรือ ซอมแซม
ถนน คสล. ใหอยูในสภาพท่ี พรอมใช   
และกอสรางถนน คสล./ ถนนลาดยางใน
พ้ืนท่ีท่ีเปนแหลง ชุมชน และประชาชน    
ใชสัญจรไปมา 

• อบต.ประเมินสภาพปญหา และ 
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟา  
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ 
ขยายเขตไฟ ฟาสาธารณะ 
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

3. ปญหาดานการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
3.1 ปญหาการจัดการขยะในชุมชน  
ลักษณะของปญหา  
- ปริมาณขยะในครัวเรือนท่ีมีจํานวน          
มาก  

• ทุกหมูบานชุมชนในพ้ืนท่ีตําบลหวย
เขยง 

• พ้ืนท่ีการทําการเกษตรในตําบลหวย
เขยง 

• อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ  
และกําจัดขยะในชุมชน  

• จัดโครงการรณรงคสงเสริมการคัด 
แยกขยะในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณ 
 ขยะ และสามารถนําขยะมาใชใหเกิด 
ประโยชน 

• อบต. จัดงบประมาณในการจัด ฝก     
อบรม และ สงเสริมการทําการเกษตร 
แบบอินทรีย การใชสารชีวภาพ ปุยชีว 
ภาพในการทํา การเกษตร และปรับ  
สภาพคุณภาพ ดินใหเหมาะแกการทํา
การเกษตร 

4. ปญหาดานสังคม  
4.1 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพยสิน  
ลักษณะของปญหา  
- ปญหายาเสพติด       

• ประชาชน เยาวชน และ นักเรียนใน
พ้ืนท่ีตําบลหวยเขยง 
 

• อบต.จัดงบประมาณในการใหความรู 
แกเด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป 
ในการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการใช 
ยาเสพติด / การสงเสริมการเลนกีฬา 
การออกกําลังกาย 

• อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองคกร 
ในการแกไขปญหายาเสพติด 

5. ปญหาดานเศรษฐกิจ  
5.1 ปญหาความยากจน  
ลักษณะของปญหา  
- ปญหาการวางงาน  
- ปญหารายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
- ปญหาการขาดแหลงเงินทุน 

• ประชากรวัยทํางานท่ีไมมีงานทําและ
งานท่ีทําอยูไมม่ันคง  

• เยาวชนบางสวนท่ีจบการศึกษา ภาค
บังคับแลวไมไดศกึษาใน ระดับท่ีสูงขึ้น  

• กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ีตองการอาชีพ
เสริม 

• อบต.จัดงบประมาณ ฝกอบรมอาชีพ 
ใหแกประชาชน  

• สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมในการ 
ประกอบอาชีพ  

• สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในอาชีพ  

• สงเสริมการนําหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิต  
ประจําวันของประชาชน 

6. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม  
6.1 ปญหาดานการศึกษา  
ลักษณะของปญหา  
- อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
สําหรับเด็กกอนวัยเรียน และระดับประ 
ถมศึกษา  
- การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู 
ของเด็กปฐมวัย 

• เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

• นักเรียน ร.ร. สังกัด สพฐ. 

• เด็ก เยาวชน นักเรียน และ ประชาชน
ในตําบลหวยเขยง 

• อุดหนุนอาหารกลางวัน ใหกับ  
โรงเรียนสังกัด สพฐ.  

• จัดหาอาหารเสริม (นม) ใหกับ  
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนา   
เด็กเล็ก 

• จัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

• จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ 
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย  

• อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ  
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ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นท่ีเปาหมาย/ กลุมเปาหมาย  การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

  สงเสริม ฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามของทองถิ่น  

• สงเสริมความรูภูมิปญญาทองถิ่นสูชน 
รุนหลังอยางตอเนื่อง 

7. ปญหาดานสาธารณสุข  
7.1 ปญหาโรคติดตอ  
ลักษณะของปญหา  
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีผูปวยโรค
ไขเลือดออก  
- ปญหาการปองกันโรคพิษสุนัขบา 

• พ้ืนท่ีตําบลหวยเขยง 

• สุนัขท่ีมีการขึ้นทะเบียนอยาง ถูกตอง  

• เกษตรกรในตําบลหวยเขยง 

• เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    
และนักเรียนสังกัด สพฐ. 
 
 

• อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพน 
หมอกควันในระยะท่ีกําหนดรอบ 
บริเวณบานท่ีมีการแจงจาก รพ.สต. 
หวยเขยง วามีผูปวยโรคไขเลือดออก 

• บูรณาการรวมกับหมูบาน/ชุมชน 
อสม. รพ.สต.หวยเขยง ในการรณรงค 
ปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก 

• ประสานการจัดทําโครงการ จาก 
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ 
บริหารสวนตําบลหวยเขยงจัดทําโครง 
การสงเสริมสุขภาพชองปากนักเรียน 

• ประสานงานกับปศุสัตวระดับอําเภอ/ 
จังหวัด แจงรายชื่อผูนําสุนัขมาขึ้น 
ทะเบียนเพ่ือขอการสนับสนุนยา ฉีด
สําหรับสุนัขเพ่ือปองกันโรคพิษ สุนัขบา  
ในพ้ืนท่ี 

8. ปญหาการเมืองการบริหาร  
8.1 ปญหาดานงบประมาณ  
ลักษณะของปญหา  
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
8.2 ปญหาดานอํานาจหนาท่ี  
ลักษณะของปญหา  
- ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีจํากัดในอํานาจ 
หนาท่ี ในการชวยเหลือและพัฒนาพ้ืนท่ี 
8.3 ปญหาดานบุคลากรและเครื่องมือ/ 
อุปกรณในการปฏิบัติงาน  
ลักษณะของปญหา  
- การขาดทักษะ ความคิดสรางสรรคใน 
การปฏิบัติงาน  
- การขาดเครื่องมือ/อุปกรณ 

• ผูบริหาร/สมาชิกสภา/พนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจาง 

• บริหารงบประมาณ รายจายบุคลากร 
 /รายจายประจํา และควบคุมการ  
บริหารงบประมาณอยางประหยัด  

• การวิเคราะหปญหา วิธีแกไขปญหา ใน
พ้ืนท่ี โดยประเมินอํานาจหนาท่ี ประกอบ
กับระเบียบ/ขอกฎหมายท่ี เกี่ยวของใน
การทําโครงการ/กิจกรรม  

• จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมใน 
สายงานท่ีปฏิบัติ  

• สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ 
บุคลากรในหนวยงาน  

• จัดงบประมาณเพ่ือสรรหาเครื่องมือ/ 
อุปกรณท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน 
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  2) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส การ
พัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาทองถิ่น
ในปจจุบัน เปนการประเมิน โดยการวิเคราะหโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนา ดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของ
ทองถิ่น อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน
โดยเปนการตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการ
กําหนดการ ดําเนินงานในอนาคตตอไป 
 

 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 
 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weekness – W) 

ดานเศรษฐกิจ  
1.พ้ืนท่ีในตําบลหวยเขยง เปนพ้ืนท่ีราบสลับภูเขา มีลําหวย
ธรรมชาติหลายแหง และมีสภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูก  
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน           
การประกอบอาชีพ 
 

ดานสังคม  
1. พ้ืนท่ีการปกครองในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง   
มีพ้ืนท่ีไมมาก  ทําใหการบริหารมีความครอบคลุมท่ัวถึง  
2. ราษฎรในชุมชนไมหนาแนนสวนมากเปนคนในพ้ืนท่ีสะดวก
ในการติดตอประสานงานในการทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนา 
ตางๆ  
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่น 
ท่ีใชในการดํารงชีวิต  
4 . ประชาชนยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

ดานการบริหารจัดการ  
1.เครื่องจักร เครื่องมือ ท่ีใชในการปฏิบัติงานพัฒนา ตางๆ  
หากขาดเหลือประการใดสามารถติดตอประสานขอความรวม 
มือจาก หนวยงานท่ีเกี่ยวของได เชน องคการบริหารสวน 
จังหวัดกาญจนบุรี  

 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
1. พ้ืนท่ีตําบลหวยเขยงมีความอุดมสมบูรณ  
ดินและน้ํามีคุณภาพท่ีดี 

ดานเศรษฐกิจ  
1. การจางงานในพ้ืนท่ีมีการจางแรงงานตางดาว เนื่องจาก 
ขาดแคลนแรงงาน  
2. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีบางสวน ยังพัฒนาไมท่ัว 
ถึง เชน ถนน คูคลอง ระบบ ระบายน้ํา ระบบประปา ไฟฟา
สาธารณะ เปนตน 
 

ดานสังคม  
1.ประชาชนบางสวนยังขาดความรวมมือ ในการพัฒนา 
กับภาครัฐ 
2.สภาพปญหาความเปนอยูทางครอบครัวและสังคม     
เนื่องจากเปนสังคมผูสูงอายุ  ทําใหครอบครัวตองมี 
ภาระคาใชจายสูงขึ้น  แตรายไดครัวเรือนลดลง 
3.ปญหาการออกเอกสารสิทธิ์ท่ีดินทํากินของชาวบาน 
 

ดานบริหารจัดการ  
1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความ 
ตองการพัฒนาของทองถิ่น  
2. การประสานงานกับหนวยราชการ ดาน การศึกษาในพ้ืน 
ท่ียังไมสามารถประสาน ความรวมมือไดอยางเต็มท่ี 
ในการพัฒนาดานการศึกษา  
3. บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง ยังขาด 
ทักษะ และความคิด สรางสรรคในการพัฒนาโครงการ/ 
กิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบท้ังปญหาภัยแลง ในชวงฤดู 
แลง และปญหาวาตภัยในพ้ืนท่ีบางสวน สงผลใหพืชยืน 
ตนไดรับความเสียหาย 
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โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

ดานเศรษฐกิจ  
1. มีสถานท่ีสําหรับจําหนายสินคาในชุมชน และผลิตผลทาง 
การเกษตร (ตลาดนัดชุมชน) 
2. นโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกยางพารา  
3. รัฐบาลใหความสําคัญและสงเสริมการทํา การเกษตรและ
พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เนนการนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาใชในการผลิต โดยให ความสําคัญกบัการเกษตร
เปนหลัก 
 

ดานสังคม  
1. มีศาสนาสถานในพ้ืนท่ี จัดกิจกรรมสงเสริม ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีอันดีงามในทองถิ่น  
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐดาน โครงสราง
พ้ืนฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  
3. รัฐสงเสริมการเรียนรูคานิยม 12 ประการใหแก เด็กและ
เยาวชน อันเปนรากฐานของการเปน ประชาชนท่ีดีในสังคม 
 

ดานการบริหารจัดการ  
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเขมแข็ง ขึ้นทํา   
ใหงบประมาณแผนดินสามารถนํามาพัฒนาให เกิดประโยชน 
แกราษฎรมากขึ้น  
2. การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการ รวมกันทุกภาค
สวน หรือท่ีเรียกวานโยบายประชารัฐ 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
1. มีการออกกฎหมายปองกันการบุกรุกพ้ืนท่ีปา  ทําให              
ปญหาบุกรุงพ้ืนท่ีปาลดลง 

ดานเศรษฐกิจ  
1. ปญหาคาครองชีพสูง ทําใหผูมีรายไดนอยไดรับผลกระทบ  
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน  
2. ปญหาราคาสนิคาปรับตัวสูงขึน้  แตราคาสินคาเกษตรราคา
ตกต่ํา ทําใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีไดรับผลกระทบ 

 
 

ดานสังคม  
1. กระแสบริโภคนิยม ทําใหฟุมเฟอย รายไดไมพอรายจาย   
เกิดปญหาหนี้สิน และอาจสงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรม 
2. ปญหาการขาดความรูความเขาใจดานสาธารณสุข และขาด
ความรวมมือในการปองกันโรคระบาด ในพ้ืนของประชาชน 
 

ดานการบริหารจัดการ  
1. ระเบียบ ขอกฎหมาย จํากัดการเบิกจายเงินท่ีใชใน การ
พัฒนาดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการ กีฬา ดาน
ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ไมสามารถดําเนิน กิจกรรมตามอํานาจหนาท่ีได  
2. ปญหาการขาดความชัดเจนบทบาทหนาท่ี หนวยงาน 
ภาครัฐ ท่ีเขามาแกปญหามีความทับซอน กัน ขาดระเบียบ/ 
ขอกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหนาท่ี 
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เชน วาตภัย อุทกภัย 
อัคคีภัย และภัยแลง  
2. ปญหาสภาวะแวดลอม ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก ธุรกิจบาง
ประเภท กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และชุมชน 

3.การประกาศเขตพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ  และเขตปาสงวน    
ทําใหเกิดปญหาพ้ืนท่ีทับซอนกับเขตท่ีทํากินของชาวบาน 
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การวิเคราะหเพื่อพฒันาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรการพฒันา จํานวนโครงการ คดิเปนรอยละ จํานวนเงนิ (บาท) คดิเปนรอยละ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 9 64.28 3,321,000 67.95 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว  5 35.71 1,784,632 36.51 
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมคณุภาพชีวิต ศาสนา ศลิปและวัฒนธรรม     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 1 14.28 100,000 14.70 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 6 85.71 580,000 85.29 
ยุทธศาสตรที่ 3 พฒันาดานการศกึษา     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ - - - - 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 13 100 10,298,106 100 
ยุทธศาสตรที่ 4 พฒันาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 2 50.00 30,000 18.75 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 2 50.00 21,790 13.61 
ยุทธศาสตรที่ 5 พฒันาสังคมอยูดีมีสขุ     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 9 47.36 565,000 6.36 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 10 52.63 7,297,126 82.24 
ยุทธศาสตรที่ 6 พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 2 66.66 200,000 95.23 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 1 33.33 10,000 4.76 
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ยุทธศาสตรการพฒันา จํานวนโครงการ คดิเปนรอยละ จํานวนเงนิ (บาท) คดิเปนรอยละ 
ยุทธศาสตรที่ 7 พฒันาดานการบรหิารและการบรกิาร     
1. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณแลวแตยังไมไดดําเนินการ 3 15.78 995,000 37.45 
2. โครงการทีอ่นุมัติงบประมาณและดําเนินการแลว 16 84.21 1,661,800 62.54 
 
การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
ดําเนินการจริง 

จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
1.การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน • ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานเคหะและชุมชน 

• แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
กองชาง                                   2 

3 
210,000 

1,348,857 

2.สงเสริมคุณภาพชีวิต ศาสนา ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

• ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
 

สํานักปลัด 7 519,172 

3.พัฒนาดานการศึกษา • ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานการศกึษา สํานักปลัด 13 10,298,106 

4.พัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเท่ียว • ดานการเศรษฐกิจ • แผนงานการพาณิชย สํานักปลัด 4 21,790 

5.พัฒนาสังคมอยูดีมีสุข • ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานสังคมสงเคราะห 

• แผนงานสรางความเขมแข็งของ 
ชุมชน 

• แผนงานรักษาความสงบภายใน 

• แผนงานสาธารณสุข 

สํานักปลัด 

3 
2 
 

2 
2 

6,555,900 
33,700 

 
67,590 

545,403.93 

6.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม • ดานบริการชุมชนและสังคม • แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 1 10,000 

7.พัฒนาดานการบริหารและการบริการ • ดานบริหารงานท่ัวไป • แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด 16 1,492,541 

รวมทั้งสิ้น 55 21,103,059.93 

 



 

สวนที่ 3 
ผลการวิเคราะหการตดิตามและประเมินผล 

---------------------------------- 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 

ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  ครั้งที่ 1/2562                                  
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เปนดังน้ี 

ลําดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 65 100 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  10 10 100 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน       5 5 100 
 3.5 กลยุทธ        5 5 100 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 5 100 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 5 100 
 3.8 แผนงาน       5 5 100 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 5 100 

รวมคะแนน 100 100 100 

  พบวาประเด็นขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การวิเคราะห 
สภาวการณและศักยภาพ และยุทธศาสตร ไดคะแนนสูงสุด 20 / 15 / 65 คะแนน คิดเปนรอยละ 100 ของ
คะแนนในทุกประเด็น และคิดเปนรอยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ทั้งน้ี การกําหนดยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง มีการนําขอมูลสภาพทั่วไป และ ขอมูลพ้ืนฐาน นํามาวิเคราะหสภาวการณและ
ศักยภาพในการพัฒนาและแกไขปญหาความตองการของประชาชน ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใชเปนขอมูลใน
การกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง เพ่ือ นําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นใน
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองครบถวน  



1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน 
   รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของ องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  แตละประเด็นเปนดังน้ี 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
ของ อบต.หวยเขยง 

20 20 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน 
ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะ
ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ
ของดิน  ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะ
ของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การ
เลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุ
และจํานวนประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.3 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.4 ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.5 ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ท อ ง ถิ่ น  ( ด า น
การเกษตรและแหลงน้ํา) 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.6 ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม  เช น  การ นับถื อศาสนา 
ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมืองและของ
ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

 1.7 ขอมูลเกีย่วกับทรัพยากรธรรมชาติ 
เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 2 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ 
วิ ธี ก า ร  และกา รดํ า เ นิ นก ารประชุ ม
ประชาคมทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวม
คิด  รวมทํา รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ 
ร ว ม รั บ ป ร ะ โ ย ช น  ร ว ม แ ก ป ญ ห า 
ปรึกษาหารือ แลกเปล่ียนเรียนรู  เพื่อ
แกปญหาสําหรับการพัฒนาทองถิ่นตาม
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล
หวยเขยง 

3 3 100 ขอมูลครบถวน เปนปจจุบัน 

รวม 20 100 100  

  สรุปผลการประเมิน ในดานขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง ซึ่งไดตรวจสอบจากแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป พ.ศ. (2561 – 2564) น้ัน ขอมูลดังกลาวมีความครบถวน เปน
ปจจุบัน และแสดงถึงที่มาของขอมูลอยางชัดเจน ซึ่งเปนขอมูลที่เปนจริงเช่ือถือได สามารถนําขอมูลดังกลาว มา
ประกอบการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหมูบาน/ชุมชนไดเปนอยางดี
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1.3  การวิเคราะหสภาวการณและศกัยภาพ
ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 14 93.33  
 2.1 การวิเคราะหที่ครอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่ น ในเขตจั งหวั ด 
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น นโยบายของผูบริหารทองถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 มีการเชื่อมโยงกันของ 
ยุทธศาสตรของ อปท. กับ 
ยุทธศาสตรระดับมหภาค 

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือ
ผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช ผลของ
การบังคับใช สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการ
พัฒนาทองถิ่น 

1 1 100 อบต.หวยเขยง ดําเนินการ ออก
ใบอนุญาตปลูกสราง ตอเติม ร้ือ
ถอนอาคาร ทําให การกอสรางได
มาตรฐาน ปลอดภัย มั่นคง 
แข็งแรง ตลอดจนการควบคุม
การ ออกใบอนุญาตใหขุดดินถม 
ดิน เพ่ือลดผลกระทบตอ พ้ืนที่
ขางเคียง 

2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดาน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม 
ภูมิปญญาทองถิ่น  เปนตน 

2 2 100 มีการนําขอมูลจากหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือประกอบการ
วิเคราะหอยางรอบดาน 

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูล
ดานรายไดครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ 
กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนา
อ าชี พ และก ลุ ม ต า ง  ๆ  สภาพทา ง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

2 2 100 มีการนําขอมูลจากหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือประกอบการ
วิเคราะหอยางรอบดาน 

2.5 การวิเคราะหส่ิงแวดลอม พื้นที่ สี
เขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร 
กระบวนการหรื อ ส่ิ งที่ เ กิ ดขึ้ น  การ
ประดิษฐที่มีผลตอส่ิงแวดลอมและการ
พัฒนา 

2 2 100 มีการนําขอมูลจากหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือประกอบการ
วิเคราะหอยางรอบดาน 

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของทองถิ่น ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)  

2 2 100 มีการวิเคราะหศักยภาพ ดวย
เทคนิค SWOT Analysis ทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การบริหาร
จัดการและดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอมอยาง ครบถวน 

-30- 



ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 W-Weakness  (จุดออน) O-Opportunity 
(โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

    

2 .7 สรุปประ เด็นปญหาและความ
ตองการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการ
แกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา 

2 2 100 มีการประเมินสถานการณ 
สภาพแวดลอม เพ่ือกําหนด 
ขอบขายและปริมาณของ ปญหา 
ตลอดจนการ คาดการณแนวโนม
ในการ แกไขปญหาในอนาคต 

2 . 8  ส รุ ป ผ ล ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
งบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจาย
งบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ . 
2559-2561 เชน สรุปสถานการณการ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจาย
งบประมาณ  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาท อ งถิ่ น ไปปฏิบั ติ ใน เ ชิ ง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 1 50 มีการสรุปผลการดําเนินงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 -
2561  

2.9 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561 เชน 
ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และ
สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่ผานมา
และแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2561 

1 1 100 มีการสรุปผลการดําเนินงาน ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 
2561 อยาง ครบถวน 

รวม 15 14 93.33  
 

  สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ  ผลการ

ประเมินวิเคราะหศักยภาพและสภาวการณ ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร อบต.หวยเขยงมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรระดับมหภาค และมีการวิเคราะหศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม เพ่ือสรุปปญหาความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนที่ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65 57 83.07  
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถิ่ น สอ ดคล อ ง กั บ สภาพ สั ง คม 
เศรษฐกิ จ  ส่ิ งแวดล อมของท อ งถิ่ น 
ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

10 9 90 ตรวจสอบการความ เชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร ของ อปท. ตาม
แบบ ยท.01 มีความเชื่อมโยง 
สอดคลอง กับยุทธศาสตร
ระดับมหภาค นําไปสูการกําหนด 
เปาประสงค กลยุทธ แผนงาน 
ผลผลิต/โครงการ เพ่ือใชเปนแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่หวยเขยง 

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมของทองถิ่น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90 ตรวจสอบการความ เชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร ของ อปท. ใน
เขตจังหวัด ตามแบบ ยท.01 มี
ความ เชื่อมโยง สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรระดับมหภาค 

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และ
นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ  แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 
4.0 

10 9 90 ตรวจสอบการความ เชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร จังหวัด
กาญจนบุรี ตามแบบ ยท.01 มี
ความ เชื่อมโยง สอดคลองกับ 
ยุทธศาสตรระดับมหภาค 

 3 .4  วิ สั ยทั ศน  ซึ่ ง มี ลั กษณะแสดง
สถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและศักยภาพ
ที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสัมพันธกับโครงการ
พัฒนาทองถิ่น 

5 5 100 วิสัยทัศนขององคการบริหาร 
สวนตําบลหวยเขยง แสดงออก 
ถึงความตองการที่จะบรรลุ ถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลอง
กับโอกาสและ ศักยภาพของ
ทองถิ่น และมี ความสัมพันธกับ
โครงการ พัฒนาทองถิ่น 



ลําดบั ประเดน็พิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือ
ส่ิงที่ตองทําตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการ
บรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในส่ิงที่จะดําเนินการใหบรรลุ
วิสัยทัศนนั้น 

5 4 80 องคการบริหารสวนตําบลหวย
เขยง   มีการกําหนด กลยุทธเพ่ือ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนอยาง
ชัดเจน 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกล
ยุทธ เปาประสงคของแตละประเด็นกล
ยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุนตอ
กลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายส่ิงหนึ่งส่ิงใด
ที่ชัดเจน  

5 4 80 เปาประสงคขององคการ บริหาร
สวนตําบลหวยเขยง มีความ
สอดคลองกับกลยุทธที่ กําหนด
อยางชัดเจน 

 3 . 7  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 
(Positioning) ความมุงมั่นอันแนวแนใน
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะ
นําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 4 80 มีการกําหนดจุดยืนทาง 
ยุทธศาสตร ที่จะนําไปสู 
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร อยาง
ชัดเจน 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใด
เ รื่ อ ง ห นึ่ ง ห รื อ แ ผ น ง าน ที่ เ กิ ด จ า ก
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กล
ยุ ท ธ  จุ ด ยื น ท า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร แ ล ะ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น ที่มีความชัดเจน นําไปสูการ
จัดทํ า โครงการ พัฒนาท อ งถิ่ น ใน
แผน พัฒนาท อ งถิ่ น สี่ ป  โ ดย ระ บุ
แผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 
 

5 4 80 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ใน
อนาคตขององคการ บริหารสวน
ตําบลหวยเขยง มี ความชัดเจน
และเชื่อมโยง กับ เปาประสงค 
ตัวชี้วัด คา เปาหมาย               
กลยุทธ นําไปสู การจัดทํา
โครงการพัฒนา ทองถิ่นใน
แผนพัฒนา ทองถิ่นส่ีป 

 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใน
ภาพรวมความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสู
การพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ
จ า ก แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ช า ติ  2 0  ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนา
ภาค/ 

5 5 100 มีความเชื่อมโยงในภาพรวม ของ
ยุทธศาสตร อปท.กับ ยุทธศาสตร
ระดับมหภาคมี ความเชื่อมโยง 
ชัดเจน 
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ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ

คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ

คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผน 

 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                                   

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุด
หรือเปนโครงการที่เปนชุด กลุมหรือ
อันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการ
เ พ่ือ พัฒนาทองถิ่ น ในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

5 4 80 ผลผลิต/โครงการ มีการ กําหนด
เปนชุดอันหนึ่งอัน เดียว นําไปสู
การจัดทํา โครงการเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่น อยางถูกตองและ
ครบถวน 

รวม 65 57 83.07  

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร ยุทธศาสตรของ อบต.หวยเขยงมีความ

สอดคลองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรระดับมหาภาค ยุทธศาสตรภาคและจังหวัดกาญจนบุรีในทุกมิติ ทั้งดานการ

บริหารจัดการ ดานเศรษฐกิจ และดานสังคม  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการของ  องคการบริหารสวนตําบลหวยเขย ง   ครั้ งที่  1/2562                   
เมื่อวันที่  31  ตุลาคม 2562 เปนดังน้ี 
 

ลําดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

1 การสรปุสถานการณการพฒันา   10 8 80.00 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติใน       

เชิงปริมาณ  
10 7 70.00 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติใน       
เชิงคุณภาพ  

10 7 70.00 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา   10 9 90.00 
5 โครงการพฒันา  ประกอบดวย 60 50 83.33 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 4 80.00 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 4 80.00 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการ

ต้ังงบประมาณไดถูกตอง  
5 4 80.00 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 5 100 
 5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 3 60.00 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60.00 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณ  

5 4 80.00 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ 

5 4 80.00 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4 80.00 
รวมคะแนน 100 81 81.00 
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2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละประเด็นเปนดังน้ี 
ลําดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 
เป นการวิ เคราะห กรอบการจั ดทํ า
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท องถิ่ น (ใช การวิ เคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวยการวิ เคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 8 80.00 มีการวิเคราะห SWOT เพ่ือ 
ประเมินสถานการณปจจัย 
ภายนอกและภายในพ้ืนที่ โดยมี
การวิเคราะหศักยภาพ ดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม ครบทุกดาน 

รวม 10 8 80.00  
   
  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณการพัฒนา โดยหลักการ 
SWOT วิเคราะหปจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในรอบดาน  ที่อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาทองถิ่น และนํา
ขอมูลที่ไดรับไปแกไขปรับปรุง 
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2.4  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
   

ลําดบั ประเดน็พจิารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนา
ทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเ ชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ 
ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ น้ัน ๆ  ตรงตอ
ความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม 
ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  มี
สภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 
ถ า ว ร  ส า ม า ร ถ ใ ช ก า ร ไ ด ต า ม
วัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตาม
หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของแผนการปฏิบัติ
ราชการตามที่ ได รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงาน 

10 
 

5 

8 
 

4 

80.00  

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

5 4   

รวม 10 8 80.00  
   

   



สวนที่ 4 
ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิตัิงาน 

 

1. สภาพปญหาและอุปสรรค 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป  (พ.ศ.2561-2564)  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป มีโครงการ/แผนงาน เปนจํานวนมาก  เมื่อเทียบกับ

งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงไดรับการจัดสรรอยางจํากัด สําหรับ
โครงการ/แผนงาน  ที่องคการบริหารสวนตําบลหวยเขยงดําเนินการเอง  เห็นควรปรับปรุง
โครงการที่บรรจุใหสอดคลองกับจํานวนงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร  เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน  ตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

2. สัดสวนของโครงการตามยุทธศาสตรที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ดานพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ  
 

2. สรุปรายงานผลการวิเคราะหสภาพปญหา อุปสรรค  การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ 
1.   การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแตละป ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและ

ความเปนไปได  เพ่ือนําโครงการบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือให
เกิดความสําเร็จตามแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปใหมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย 

2.   สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่นําไปปฏิบัติจริงไมสอดคลองกับพันธกิจ และ
เปาหมายของแผนพัฒนา ซึ่งคงเนนดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนสวนใหญ 

3.   มีความจํากัดดานงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป ทําใหผลสัมฤทธ์ิของแผนพัฒนาอยูในระดับตํ่า 

 

3. ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 
 1.    การกําหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแตละปงบประมาณ  ควรคํานึงถึงความจําเปน

เรงดวน ความเหมาะสมและความพรอมของสถานที่ดําเนินงาน เพราะอาจสงผลตอ
ความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป และผลสมัฤทธ์ิของโครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป 

 2.   สัดสวนของโครงการในแตละยุทธศาสตรที่จะจัดสรรงบประมาณ  ควรสอดคลองกับพันธกิจ
และวิสัยทัศน  เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปมีประสิทธิภาพตามเปาหมายที่ต้ังไว 

 3.   ควรมีการประสานหนวยงานภายนอก  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่
เกินศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหวยเขยง  

   
********************************************************************



 


