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ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 3.1 ผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลไหล่หิน  ในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 

1. ผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการที ่
อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุ รักษาถนน 
   1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุ อาคารสิ่งก่อสร้างตา่ง ๆ 
   1.3 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุ รักษา ระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างในชุมชน 
   1.4 การก่อสร้าง  ปรับปรุง บ ารุง รักษาแหล่งน้ า 
   1.5 การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารงุ รักษาระบบจราจร 
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2. ด้านเศรษฐกจิ 
   2.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร 
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3. ด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   3.1 การพัฒนาด้านสังคมและสง่เสริมคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 
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4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
   4.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   5.1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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6. การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ 
   6.1 การพัฒนาตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐ 
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รวม 129 50.0% 5 1.94% 3 1.17% 121 46.9% - - 258 100% 
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2. การประเมินผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพ่ือพัฒนารายได้กลุ่ม และพัฒนาอาชีพเสริมส าหรับ

ราษฎร อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 กลุ่ม โดยตั้งงบประมาณฝึกอบรมอาชีพ พัฒนากลุ่ม และรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างงานและส่งเสริมรายได้ของราษฎร 

การด าเนินงานด้านสังคม 
มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ

หมู่บ้านการจัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล และกีฬาเยาวชน เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้จักใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในต าบล 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในต าบลตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด รวมถึง
สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ได้แก่ 
อุดหนุน ศตสอ. อ าเภอเกาะคา เป็นต้น 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนักถึง
ความส าคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นพลังที่ส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนทั้งด้าน
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะ เช่น  กีฬา ฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนการศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม
และอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับวัย 

การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
มีการก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซม ถนนคอนกรีตไร้ฝุ่น ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้สะดวก 

ปลอดภัยส าหรับผู้สัญจรไปมา 
มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณขยายเขตบริการไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน และ

ติดตั้งไฟกิ่งให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
มีการด าเนินการขยายเขตประปา หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าบริโภค อุปโภคอย่างทั่วถึง 
มีการก่อสร้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
มีการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม ฝายต้นน้ าล าธาร ขุดลอกคลองธรรมชาติ ขุดลอกล า

เหมือง เพ่ือให้มีน้ าพียงพอส าหรับการเกษตรกรรม 
การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

มีการด าเนินการโครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยการพ่นหมอกควันก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงในต าบล โดยความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลไหล่หิน และสาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 

มีการสนับสนุนงบประมาณและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ในการด าเนินงาน ศูนย์ ศสมช.ทุก
หมู่บ้าน และจัดอบรมให้ความรู้แก ่อสม. ประชาชน ด้านความรู้ด้านสาธารณสุขต่างๆ 

การด าเนินการดา้นการเมือง การบริหาร 
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มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน ลูกจ้าง คณะผู้บริหาร และ สมาชิกสภามีความรู้ใน
ด้านการปกครองและด้านกฎหมาย จัดอบรมให้ความรู้กับผู้น าชุมชนทุกกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชน และส่งเสริมให้มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 

มีการจัดประชุมประชาคมต าบลด้านต่างๆ   เพ่ือเป็นเวทีให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
แสดงความคิดเห็นในกิจการของเทศบาลต าบล และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญของราชการ 
 

การด าเนินการดา้นการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีการจัดบริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนในพ้ืนที่ 

เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกทั้งสนับสนุนอาหารเสริมนมและอาหารกลางวันให้กับเด็กในวัย
เรียนอย่างทั่วถึง 

มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณจัดงานพิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐพิธีและประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มีการด าเนินการรณรงค์ให้ราษฎรรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกต้นไมท า

ความสะอาดพ้ืนที่ถนนในหมู่บ้าน  
มีการส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ ลดโลกร้อน และจัดหาสถานที่ทิ้งขยะการท าปุ๋ย

หมักชีวภาพ เพ่ือลดปริมาณขยะและน้ าเน่าเสียจากครัวเรือน 
การด าเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็งสังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” อีกทั้ง พัฒนา
ที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น 
พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์เป็นรากฐานการ
พัฒนาที่มั่นคง และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน สามารถด ารงอยู่ใน
ประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี ภายใต้วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ท าให้เกิดการกระจายการบริหารจัดการที่ดีสู่
ท้องถิ่น ในลักษณะของการถ่ายโอนภารกิจ  เนื่องจากมุ่งเน้นที่พัฒนาฐานรากให้แข็งแรง เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนา
ประเทศที่มั่นคงและยั่งยืนตามล าดับ ท าให้เทศบาลต าบลไหล่หิน ได้รับผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์กรและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักการข้างต้น โดยก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาของฐานรากให้เกิดฐานรากที่มั่นคง เท่าเทียมกัน และมุ่งความสามัคคีสมานฉันท์ มากกว่า
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แก้ไขปัญหาโดยแนวคิดขององค์กรอย่างเดียว การด าเนินโครงการ กิจกรรม ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม 
จึงเป็นนโยบายหลักที่มีความสอดคล้องต่อการสร้าง “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและท้องถิ่นอยู่เย็นเป็น
สุข” 

การด าเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 
น าหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยยึดแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง มาเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนด
นโยบายของท้องถิ่น โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลต าบล และปัญหา 
ความต้องการ โครงการพัฒนาที่ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งน ามา
เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา  ทั้งนี้ ได้ผ่าน
กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไหล่หิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2551-2555) เป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี และแผนการด าเนินงาน น าไปสู่การปฏิบัติตามล าดับ เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ตาม
แนวทางการพัฒนา ตลอดจนประเมินผลเพ่ือน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 ทุกขั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น จึงมีแผนแม่บท และแผนด าเนินงาน 
รองรับการน าไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 

การด าเนินงานการพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
โครงการตาม
ข้อบัญญัติ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณตามสัญญา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนและสังคม    47 6,372,742 36 - 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 55 120,000 12 - 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 111 3,743,500 62 - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

24 5,065,078 19 
- 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

21 30,000 8 
- 

รวม 258 15,331,320 137 - 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน จากการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือให้
ประชาชนเสนอปัญหา ความต้องการ และจากการส ารวจ จปฐ. ต าบลไหล่หิน พบว่า 
 1. กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 

1 โครงสร้างพื้นฐานด้านถนน 1. เป็นถนนดินลูกรังในฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
เหตุบ่อย 
2. สร้างมานานไม่ได้รับการซ่อมแซม ช ารุดเสียหายเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

2 โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า ในบางพ้ืนที่ยังไม่ได้รับการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จึง
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

3 ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภค
บ ริ โ ภ ค ข า ด ส า ธ า ร ณู ป ก า ร ด้ า น
น้ าประปา 

ในบางพ้ืนที่ระบบประปาเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือนและระบบ
การจ่ายน้ าไม่ดีพอ 

4 น้ าท่วม น้ าไม่สามารถระบายได้ทันใน
ฤดูฝน เกิดน้ าขังนานเฉลี่ย 1 – 2 วัน 

1. ถนนบางสายไม่มีรางระบายน้ าทั้ง 2 ด้าน หรือมีด้าน
เดียวท าให้ระบายไม่ทัน 
2. รางระบายน้ ามีตะกอนท าให้น้ าระบายได้น้อย 

5 ปัญหาการขาดการควบคุมการวางผัง
เมือง 

1. การควบคุมและใช้กฎหมายในการขออนุญาตก่อสร้าง
และควบคุมอาคารบ้านเรือนในพ้ืนที่ไม่ได้ด าเนินการท าให้
เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา 

  
2. กลุ่มด้านคุณภาพชีวิต 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 
1 ปัญหาสุขภาพอนามัยด้านโภชนาการที่

ไม่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารเป็นพิษ 
น้ าดื่มไม่สะอาด 

1. การซื้ออาหารจากตลาดที่ปนเปื้อนสารพิษ 
2. ครับเรือนมีน้ าดื่มและโภชนาการไม่ถูกสุขลักษณะในการ
ประกอบอาหาร 

2 ปัญหาการไม่ได้รับสิทธิหลักประกัน
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

1. เป็นประชากรแฝงไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชนเป็น
จ านวนมาก 
2. ความยากจน  ขาดเงินออมเพ่ือการรักษาพยาบาล 

3 ประชากรมีปัญหาด้านสุขภาพจาก
พฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออกก าลังกาย 

1. ขาดการดูแลรักษาสุขภาพและการออกก าลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. ขาดความรู้ด้านการดูและรักษาสุขภาพ 
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การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 
เพศสัมพันธ์ อันก่อให้ เกิดโรค AIDS 
ปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต และ
เป็นพ้ืนที่เสี่ยง เสี่ยงสูงในการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออ่ืนๆ 
 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 

4 ปัญหารายได้ในครัวเรือนต่ ากว่าเกณฑ์ 
23,000 บาทต่อปี และขาดเงินออมใน
ครัวเรือนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน 

1.คนว่างงานไม่ได้ประกอบอาชีพ 
2.อาชีพที่ประกอบอยู่ ในปัจจุบันสร้างรายได้น้อยแต่
ค่าใช้จ่ายสูง 
3.ขาดทักษะวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพ 

5 ปัญหาการว่างงานของวัยแรงงาน กลุ่ม
แม่บ้าน การขาดเงินออมในครัวเรือน
ใช้จ่ายในการครองชีพประจ าวัน เช่น 
ค่ า อ า ห า ร  ค่ า ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ 

1. ค่าครองชีพสูง รายได้น้อย และขาดการบริหารจัดการ
การเงินในครัวเรือนที่เหมาะสม 
2.ขาดการอบรม 

6 ขาดแคลนน้ าใช้ในการเกษตร 1.อ่างเก็บน้ าเดิมไม่สามารถกับเก็บน้ าได้ วัชพืชหนา 
2.น้ าในชลประทานลดลงในฤดูแล้ง 

7 วัดไหล่หินไม่มีการให้ความรู้ถึงความ
เก่าแก่และความส าคัญของวัด 

ไม่มีการให้ข้อมูลและจัดอบรมมัคคุเทศชุมชน 

8 ปัญหาเด็กก่อนวัยเรียนไม่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการ
เรียนรู้ทักษะเด็กปฐมวัยเตรียมความ
พร้อมก่อนเรียน การดูแลสุขภาพ
อนามัยประจ าวัน เป็นต้น 

1. ผู้ปกครองเด็กไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน เนื่องจาก
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งออกไปท าสวนในเวลาช่วง
เช้า กลับเข้าบ้านช่วงเวลาค่ าทุกวัน 
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยของศูนย์เด็ก
เล็กไม่ต่อเนื่อง 
3. ขาดบุคลากรทีมีความรู้ทักษะเฉพาะวิชาชีพ 
4. การจัดหาสื่ออุปกรณ์ยังไม่ตรงกับการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

9 ปัญหาเป็นพ้ืนที่เสี่ยงด้านการระบาด
ของยาเสพติด 

พ้ืนที่ส่วนมากติดต่อได้หลายอ าเภอง่ายต่อการจ าหน่าย 
เสพยาเสพติด 

10 ปัญหาเป็นพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดการ
ระบาดของไข้เลือดออก 

1.เคยมีประชาชนเป็นโรคไข้เลือดออก ตามสถิติของ
สาธารณสุขอ าเภอเกาะคา 
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2.มีการเคลื่อนไหวของประชากรจากการท างานต่างถิ่นแล้ว
กลับบ้าน 

11 ปัญหาผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจ
ใส่จากครอบครัวและขาดค่าครองชีพ
เนื่องจากออกไปประกอบอาชีพนอก
บ้าน 

1.คนในครัวเรือนออกไปท างานนอกบ้าน ขาดการดูและ
เอาใจใส่ผู้สูงอายุ 
2.ผู้สูงอายุไม่มีงานท าขาดค่าครอบชีพในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน 
3.ขาดการให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ 

 
3. กลุ่มด้านสิ่งแวดล้อม 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 
1 ปัญหาการทิ้งขยะในที่สาธารณะ ไม่มี

ถังขยะรองรับเพียงพอทุกครัวเรือน 
และไม่มีรถเก็บขยะในซอยขนาดเล็ก 

1.ขาดแคลนถังขยะ 
2.ขาดการวางระบบการก าจัดขยะ 
3.ครัวเรือนก่อให้เกิดปริมาณขยะจ านวนมาก ขาดการคัด
แยก 

2 ปัญหามลพิษ เช่น ขยะมูลฝอย น้ าเน่า
เสียอากาศเป็นพิษ 

1.ขาดการวางแผนป้องกันและรองรับการแก้ไขปัญหา 
2.ขาดระบบการวางผังเมืองป้องกันสิ่งแวดล้อม 
3.ประชาชนบางคนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม 
4.ขาดการควบคุมการปล่อยน้ าเสียจากครัวเรือน 
5.รถบรรทุกดินเข้าออกภายในหมู่บ้าน ท าให้ถนนสกปรก 
เกิดฝุ่นละออก เป็นมลพิษ 

3 ปัญหาขาดการปรับภูมิทัศน์ภายใน
พ้ืนที่ให้สะอาด สวยงาม 

1.ขยะมูลฝอยทั้งตามริมทาง หญ้ารกขึ้นสูง ขาดการดูแล
รักษาความสะอาด 
2.ปลูกต้นไม้ดอกไม้ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม 
3.ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา 

4 ปัญหาความสกปรกของถนนในหมู่บ้าน 1.การเลี้ยงวัว ปล่อยเดินตามถนนท าให้วัว ถ่ายมูลทิ้งเปื้อน
บนถนน ส่งกลิ่นเหม็น 
2.การทิ้งขยะของครัวเรือน ผู้สัญจรไปมาโดยขาดจิตส านึก 

5 ปัญหาแหล่ งน้ า ธ รรมชาติ ตื้ น เขิ น
ปริมาณน้ าน้อยในฤดูแล้ง 

1.หญ้ารกปกคลุม ขาดการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

6 ปัญหาแหล่งน้ าธรรมชาติส่งกลิ่นเหม็น
เกิดความสกปรก 

1.น้ าทิง้จากบ้านเรือน 
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7 ปัญหาการรุกล้ าที่สาธารณะ 1.ขาดการวางผังเมือง 
2.ขาดจิตส านึกในการดูแลรักษา 

 4.กลุ่มด้านศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 

1 เยาวชนขาดส านึกในการสืบทอดและ
อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและมารยาท
ไทย 

1. กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วท าให้มีวิถี
ชีวิตที่เปลี่ยนไป ทั้งทางด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และค่านิยมต่างๆ 
2.เป็นพื้นที่ท่ีมีการท่องเที่ยว 
3.มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาและระบบทุนนิยมขาดการมี
ส่วนร่วมจากเยาวชนในกิจกรรมสืบสานและอนุรัก ษ์
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. การสืบสานศิลปวัฒนธรรมยังไม่ค่อยมีคนสนใจมาก
เท่าท่ีควร 

 5.กลุ่มด้านเศรษฐกิจ 

ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 
1 สินค้าชุมชนไม่มีตลาดรองรับ  ไม่

สามารถจ าหน่ายได้ รวมทั้งผลผลิต
ทางการเกษตร 

1.ไม่มีตลาดรองรับสินค้า 
2.คุณภาพสินค้าไม่ได้มาตรฐาน 

2 ไม่มีวิธีการจัดการผลผลิตทางการ
เกษตรจ านวนมาก ท าให้ผลผลิตเน่า
เสีย และมีราคาถูก 

1.ขาดตลาดรองรับสินค้าการเกษตร 
2.ราคาผลผลิตที่ตกต่ า ผลจากระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ 

3 เ กิ ดปัญหาคนว่ า ง ง าน  ราย ได้ ใ น
ครัวเรือนต่ ารายได้กว่าเกณฑ์ จปฐ. 

1.กลุ่มองค์กรอาชีพ ผู้ว่างงาน ไม่ได้รับการพัฒนาฝีมือ
แรงงานอย่างเหมาะสมตามที่ตลาดแรงงานต้องการ 
2.กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดีอย่างต่อเนื่อง 

 6. กลุ่มด้านการเมืองการบริหาร 
ที ่ สภาพปัญหา สาเหตุ 

1 ปัญหาประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน 

1.ไม่กล้าแสดงออก ขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
จิตส านึกในบทบาทการเป็นพลเรือนในระบบประชาธิปไตย 
2.ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเข้าไม่ถึงทุก
ครัวเรือน 
3.มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และค่านิยม 
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3.3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา 
 1.ปัจจัยภายใน 
  -  การวิเคราะห์จุดแข็ง 

ข้อ จุดแข็ง 
1 ท าเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะแก่การเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงการคมนาคมการค้า การท่องเที่ยว การ

ลงทุน การศึกษาและวัฒนธรรมของอ าเภอเกาะคาด้านทิศเหนือ 
2 มีทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้น ได้แก่ ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ประเพณี ภาษา 

ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3 มีการรวมกลุ่มโดยมีโครงสร้างกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหลายกลุ่ม 

4 ประชาชนมีทัศนคติในการตัดสินใจด าเนินโครงการต่างๆ ผา่นประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในรูปคณะกรรมการมากขึ้น 

5 มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่าย ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบ
เรียบร้อยภายใน โดยความร่วมมือระหว่างหมู่บ้าน 

6 ประชากรส่วนใหญ่มีความสามัคคีในการจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7 มีหอกระจายข่าวประจ าทุกหมู่บ้าน มีศักยภาพด้านสื่อสารข้อมูลข่าวสาร 
8 มีความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นหลายด้านซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพ และสร้างรายได้

ของประชาชน 

 
ข้อ จุดแข็ง 

9 มีพ้ืนที่เหมาะสมกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
10 โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปการ มีความครอบคลุมทั่วถึงเกือบเต็มพ้ืนที่ 

11 มีโครงขา่ยคมนาคมที่เชื่อมต่อเข้าถึงทุกหมู่บ้าน เชื่อมโยงสู่แหล่งการค้าชายแดนสะดวก 

12 บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานความร่วมมือกับชุมชนได้สะดวก 
13 ผู้น าท้องที่ (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) มีบทบาทในการเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่นร่วมกับ อบต. 
14 ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ และยึดถือแนวทางบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

15 เทศบาลต าบลไหล่หิน เหมาะสมต่อการเป็นพื้นที่เชื่อมโยงการบูรณาการความร่วมมือในการบริหาร
จัดการและพัฒนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง และหน่วยงานราชการซึง่มีที่ท าการตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ 

16 เทศบาลต าบลไหล่หิน มีขีดความสามารถในด้านการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยสามารถ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน มากกว่าร้อยละ 
80 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2550 
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17 ทรัพยากรป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ และมีการรักษาต้นน้ า เนื่องจากมีการจัดโครงการป่าชุมชน 

18 มีความสามารถในการจัดการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยก่อนวัยเรียน มีโรงเรียนขยายโอกาสและศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนในพ้ืนที่รองรับการศึกษาของเด็กเยาวชนอย่างสะดวก 

 
 -  การวิเคราะห์จุดอ่อน 

ข้อ จุดอ่อน 

1 การรวมกลุ่มองค์กรชุมชน องค์กรอาชีพในพ้ืนที่ ขาดความเข้มแข็ง คณะกรรมการกลุ่มขาดการบริหาร
จัดการกลุ่มที่ดี 

2 การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดความถูกต้อง 
3 ประชาชนในพื้นท่ีบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากินและบุกรุกที่ป่าสงวนเพ่ือท าการเกษตร 

4 ประชาชนบางส่วนในพ้ืนที่ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 

5 ขาดระบบการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ ขาดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงและอ าเภออ่ืน และขาดกิจกรรมการท่องเที่ยวในช่วง Green Season 

6 วัยแรงงานขาดคุณวุฒิ ทักษะ ความช านาญ และฝีมือแรงงานที่ตลาดแรงงานต้องการ จึงไม่สามารถ
พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 

7 ขาดความรู้ ทักษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และติดตลาด 

8 ศูนย์เทคโนโลยีทางการเกษตรต าบลเข้ามามีบทบาทน้อยในการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่ 

9 ขาดการจัดท าและวางระบบผังเมือง 
10 แหล่งน้ าธรรมชาติแห้งในฤดูแล้ง ปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ 

11 ความไม่สมดุลระหว่างบุคลากรบางส่วนราชการในสังกัด กับปริมาณงานและภารกิจของเทศบาลต าบล
ไหล่หินท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและคุณภาพงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือลดลง 

 

  

ข้อ จุดอ่อน 
12 ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด ขาดการออก

ก าลังกาย การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ เพศสัมพันธ์อันก่อให้เกิดโรค AIDS ปัญหา
ความเครียดและสุขภาพจิต และเป็นพ้ืนที่เสี่ยง-เสี่ยงสูงในการระบาดของโรคไข้เลือดออก และ
โรคติดต่ออ่ืนๆ เนื่องจากปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมชนบทเป็นสังคมเมือง  และมีการ
เคลื่อนไหวของประชากร 

13 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000บาทต่อปี ไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 25 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 1.79 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด และครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ไม่มีการออม จ านวน 
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379 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.13 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

14 การจัดเก็บภาษี  มผีู้เสียภาษีในพื้นที่บางรายช าระภาษีเกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  ท าให้จะต้องมี
การติดตามทุกปี  รายได้ในการจัดเก็บภาษีไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

15 ประชาชน ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนบางแห่งขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
และขาดการติดตั้งบ่อดักไขมัน ท าให้เกิดมลพิษด้านน้ าเน่าเสีย 

16 ขาดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญทางวิชาการในการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

17 ขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของครัวเรือน สร้างความสกปรกให้ครัวเรือนและ
บริเวณท่ีสาธารณะ 

 
 2.ปัจจัยภายนอก 
  -  การวิเคราะห์โอกาส 

ข้อ โอกาส 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายด้านการบริหารราชการ 

แผ่นดิน มาตรา77 (3)รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจใน
กิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 272 รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์
ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดท า
บริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ และมาตรา274 องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหารการ
จัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็น 
ส่วนรวม 

2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4)ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6 ด้าน ท า
ให้เทศบาลมีโอกาสได้รับการจัดสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ และมี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหา
ความเร่งด่วนไดอ้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อ โอกาส 
3 พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่สร้างความ
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ตื่นตัว และสร้างแรงขับเคลื่อนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4 นโยบายรัฐ ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฏี
ใหม่ แบบผสมผสาน เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและเศรษฐกิจในครัวเรือนของประชาชน กระตุ้นให้
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ปรับเปลี่ยนบริบทการพัฒนา
และ ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกาภิวัฒน์ โดยการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
“ความรอบรู้”รอบคอบสอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิต 

6 การพัฒนาแผนที่ภาษีท่ีเชื่อมโยงระบบ GIS ท าให้ในอนาคตไม่เพียงแต่พัฒนาการจัดเก็บภาษีเท่านั้น แต่
ยังรวมไปถึงการพัฒนาระบบการจัดท าผังเมือง และการจัดท าข้อมูลอ่ืนๆ เพ่ือการวางแผนพัฒนาที่
ถูกต้อง ชัดเจน น ามาใช้งานพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายให้ส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้า
รับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทุกต าแหน่ง 

8 มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

9 พ้ืนฐานที่ดีของความร่วมมือของผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประชาคมหมู่บ้าน ต าบล และกลุ่ม
องค์กรชุมชนในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถพัฒนาความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
สูงขึ้นส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาในด้านอื่นๆ ตามมาในอนาคตโดยสะดวก 

10 นโยบายของอ าเภอเกาะคาเป็นเส้นทางสายถนนวัฒนธรรมของอ าเภอเกาะคา โดยมีเป้าหมายเป็นต าบล
น าร่อง และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการด าเนินการฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น  

11 นโยบายรัฐที่เน้นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน ที่มุ่งจัดระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ เพ่ือสนับสนุนให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจควบคู่การรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และสนับสนุนกิจกรรมศาสนา
ของประชาชนทุกศาสนา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐที่ให้โอกาสแก่สังคมได้สร้างการเรียนรู้และสามารถ
พ่ึงตนเองได ้มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 

12 นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มี
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ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน และยอมรับในปัญหาและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยมุ่ง 
การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 

13 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกรณีโครงการเร่งด่วนและโครงการเกินศักยภาพ  มีหลายช่องทาง 
ได้แก่ จังหวัด กรมท่ีสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

14 ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลต าบลไหล่หินมีลักษณะเชื่อมต่อกับหลายต าบล และหลายอ าเภอ 
สามารถพัฒนาร่วมพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ 

  - การวิเคราะห์อุปสรรค 

ข้อ อุปสรรค 

1 ต าบลไหล่หิน  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่เสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติดเพราะเป็นต าบลที่เชื่อมต่อหลาย
อ าเภอ 

2 เกิดขยะในครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงงานอุตสาหกรรมที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นทุกวัน ท าให้ไม่
สามารถจัดการขยะมูลฝอยได้ทันต่อการก่อให้เกิดขยะ  

3 ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมาย เมื่อ เทศบาลต าบลไหล่หิน ยุติการด าเนินการ หรือชะลอการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องประชาชนที่ไม่เข้าใจ  ในเรื่องอ านาจหน้าที่ของเทศบาลเกิดความไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน มี
ผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

4 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดตลาดรองรับ และขาดการรับประกันทางราคาพืชผลทาง
การเกษตรจากภาครัฐท าให้พืชผลทางการผลิตไม่สามารถระบายได้ เน่าเสีย 

5 เกิดความแตกแยก การแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายของนักการเมืองและชุมชน ท าให้เป็นอุปสรรคท่ีใหญ่หลวง
ต่อการพัฒนาและการบริหารท้องถิ่น 

 
3. สรุปสถานการณ์ปัจจุบันจากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไหล่หิน 
จากการวิเคราะห์น้ าหนักปัจจัยทั้ง 4 ด้าน พบว่า จุดแข็ง – จุดอ่อน และโอกาส - อุปสรรค แล้ว

สรุปต าแหน่งในการพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพ  หมายถึง แนวทางการพัฒนาที่จะเห็นผลดี
ที่สุด คือ ควรมีการรักษาเสถียรภาพการพัฒนาเช่นเดิมของเทศบาลต าบลไหล่หินไว้อย่างต่อเนื่อง โดยให้มี
การขยายการพัฒนาในบางโอกาส บางโครงการเท่านั้น เนื่องจากเสถียรภาพการพัฒนาเดิมมีความมั่นคงกว่า
จะขยายการพัฒนากรณีลงทุนสูงในภาวะปัจจุบัน 

 
S = จุดแข็ง 

 
 
 
  T = อุปสรรค 

ยุทธศาสตร์การรักษาเสถยีรภาพ/ 
แม่วันให้นม 
 
                   1.00/-1.60 

4                        ยุทธศาสตร์เชิงรุก/ 
3                        สถานการณด์าวรุ่ง 
2 
1 

   
 
 
 O = โอกาส 
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                          -4       -3      -2      
-1 
 
ยุทธศาสตร์การตัดทอน/ 
สุนัขจนตรอก 

-1      1       2       3      4 
-2 
-3                     ยุทธศาสตร์การพลิก
ฟื้น/ 
-4                              สงสัยยังมี
ค าถาม 

 

       W = จุดอ่อน 
 


