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ค าน า 

 

  จากสภาพการพัฒนาของทองถิ่นตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน   แผนพัฒนาสามารถพิสูจน์ให๎เห็นถึง
ระบบการพัฒนาที่ท าให๎บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ไดก าหนดไว   โดยด าเนินการตามนโยบายของ        ผู
บริหารทองถิ่นที่ไดวางนโยบายไวอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการบริการที่ชัดเจนและยึดถือนโยบาย     การ
พัฒนาในระดับตาง ๆ  ตลอดจนพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในทองถิ่น  และการตอบสนอง   ความต
องการของประชาชน  ประกอบกับศักยภาพของท๎องถิ่นที่มีอยูํและขีดความสามารถของอัตราก าลัง    เจาหนาที่
และงบประมาณ  ทั้งนี้เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องและสามารถบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวองค์การบริหารสํวน
ต าบลเสอเพลอ  ในฐานะเปนหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ไดเห็นความส าคัญและประโยชน์ ในการ
วางแผนพัฒนาจึงไดจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕60 -    ๒๕๖3)  ขึ้นโดยมีจุดมงุหมายเพ่ือใชเปนก
รอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลใหมุงไป สูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเท
าทัน กับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู    อยางจ ากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  สามารถที่จะ
แกไขปญหา  ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่นและนโยบายในระดับตางๆได  ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาฉบับนี้ไดพิจารณาใหครอบคลุมถึงขอบเขต  และภาระหนาที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ     สังคม     สิ่งแวดลอม  และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาทองถิ่นไปสูจุดมุงหมายที่วางไว แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ                       ( พ.ศ. ๒๕60- ๒๕๖3 )  ไดจัดท าขึ้นดวยความร
วมมือ และการชวยเหลือเปนอยางดียิ่งจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล
เสอเพลอ  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบลเสอ
เพลอ  หนวยงานตาง ๆ  ที่เก่ียวของ ตลอดจนผู๎น าชุมชน  ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ใน
การรวบรวมปญหา ความตองการ  ศักยภาพ   และเสนอแนะแนวทางการจัดท าแผนพัฒนา  การใหขอมูลประกอบ  
ทั้งทางแผนชุมชน แตํละหมูํบ๎าน ท าใหการจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  
ไดส๎ าเร็จลุลวงดวยดี  องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ    จึงขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
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บทที่  ๑    

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น      พ.ศ. 
๒๕๔๒  มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ บัญญัติให๎เทศบาล องค์การบริหารสํวนต าบล และการปกครองสํวนท๎องถิ่นรูป
พิเศษ มีอ านาจหน๎าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเอง โดยมีองค์การบริหารสํวนจังหวัด เป็นหนํวยงาน
ประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด๎วย 
 เนื่องจากการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข๎องกับการก าหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน๎าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ยํอมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการด าเนินการตามแผน      ความเป็นอิสระ
นั้นไมํได๎หมายถึงความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะบางสํวนให๎และยังต๎องอยูํในการก ากับดูแลหรือ
ตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด๎วย 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท๎องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางใน
อนาคตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต๎องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต๎องสอดคล๎องกับศักยภาพของ
ท๎องถิ่นและปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นด๎วย 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นอยํางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุํงสูํสภาพการณ์ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มุํงไปสูํสภาพการณ์อันพึงประสงค์ได๎อยํางเทําทันกับการ
เปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ที่ต๎องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต๎อง
บรรลุและแนวทางในการที่จะท าให๎บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑. เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองตํอปัญหาความต๎องการ และศักยภาพขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 
 ๒. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ๓ ปี เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนต าบล    
มีแผนยุทธศาสตร์ของตนเอง และสามารถใช๎แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตําง ๆ ให๎อยูํในลักษณะที่พร๎อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ รําย
จํายประจ าป ีและน าไปปฏิบัติได๎ทันทีเมื่อได๎รับงบประมาณ      
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๔. เพ่ือให๎ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการด าเนินการและประโยชน์ของการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

๕. เพ่ือให๎ทราบถึงสภาพโดยทั่วๆ ไปขององค์การบริหารสํวนต าบล 

๖. เพ่ือให๎ทราบถึงการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล 

๗. เพ่ือให๎ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาวํามียุทธศาสตร์ใด ที่สามารถน ามาจัดท าแนวทางการพัฒนาให๎
สอดคล๎องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 

๘. เพ่ือให๎ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ตํอการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในชํวงตํอๆ ไปและเป็นการสร๎างแนวทางการมี
สํวนรํวมในท๎องถิ่น 

๑.๓ ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑. การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๒. การรวบรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญ   
 ๓. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท๎องถิ่นในปัจจุบัน 
 4. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่น 
 ๕. การก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ๖. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท๎องถิ่น 
 ๗. การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 ๘. การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น 
 ๙. การอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.๔ ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดทิศทางและประสานการปฏิบัติระหวําง  
แผนพัฒนาชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและระหวํางท๎องถิ่นเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎ องค์การ
บริหารสํวนต าบลได๎พิจารณาอยํางรอบคอบ ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการด าเนินงานตํางๆ ที่อาจมี
ความเชื่อมโยง และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคตํอกัน เพ่ือให๎องค์การบริหารสํวนต าบลน ามาตัดสินใจ
ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของท๎องถิ่นอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือให๎เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด 
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บทที่  ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1. ข้อมูลทั่วไป 

  2.1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 
องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ ส านักงานที่ท าการตั้งอยูํเลขที่  315    หมูํที่  1  ต าบลเสอเพลอ  

อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  รหัสไปรษณีย์  41370   อยูํทิศเหนือของอ าเภอ   กุมภวาปี  อยูํหํางจาก
อ าเภอกุมภวาปี  เป็นระยะทางประมาณ  23  กิโลเมตร และอยูํหํางจากจังหวัดอุดรธานี  เป็นระยะทางประมาณ 
32 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 

         - อาณาเขตติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดตํอกับ    อ าเภอเมือง     จังหวัดอุดรธานี 
ทิศใต ๎  ติดตํอกับ    ต าบลพันดอน  อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันออก ติดตํอกบั    ต าบลผาสุก     อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี 
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ    อ าเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี 

          - เนื้อที ่
องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ  55.841  ตารางกิโลเมตร   

2.1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
                ประเภทที่  1 ดินบริเวณลูกคลื่นลานลาด  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าปานกลาง  
ความสามารถให๎น้ าซึมผํานปานกลาง  เนื้อดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนดินทราย  มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ า  ถึง
ต่ ามาก  ระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ า  ควรจัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกอยํางถาวร  โดยทั่วไปเหมาะสมในการปลูก
ปุา  หรือปลูกพืชไรํ  หรือผลไม๎ตําง ๆ  แตํควรเลือกชนิดของพืชที่ปลูกให๎เหมาะสม  เชํน  ผัก, ถั่วตํางๆ  อ๎อย  
นอกจากจะมีการใสํปุ๋ยในอัตราที่เหมาะสมและมีการจัดการที่ดีแล๎ว  ต๎องมีมาตรการในการอนุรักษ์ดินที่ดีอีกด๎วย  
เชํน  การปลูกพืชตามแนวระดับและการท าข้ันบันได  หรือคันดินในบริเวณท่ีอาศัยน้ าฝนส าหรับการเพาะปลูก  
เพราะมักประสบภาวะแห๎งแล๎ง 

ประเภทที่  2   ดินบริเวณท่ีราบลุํม  เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเร็ว  ความสามารถให๎น้ าซึมผําช๎า   

เนื้อดินชั้นบนเป็นดินรํวนปนทราย ดินชั้นลํางเป็นดินรํวนเหนียวปนทรายถึงดินเหนียวปนทราย  มีประมาณ
อินทรียวัตถุ  คํอนข๎างต่ าถึงต่ ามาก ระดับความสมบูรณ์ต่ าเหมาะส าหรับปลูกข๎าวในฤดูฝนจากสภาพพ้ืนดินของ
ต าบลวําพ้ืนที่ทางด๎านตะวันตกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎จะพบดินประเภทที่ 1 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่สํวน
ใหญํในหมูํที่  11,18,15,13,5,6,3,10,2,9,19  และ  14 บางสํวนในหมูํที่  1,4,12,7,8  และ  17   สํวนดิน
ประเภทที่  2  ซึ่งอยูํทางตะวันออกของต าบล  ตั้งแตํทิศเหนือจดทิศใต๎ซึ่งเป็นพ้ืนที่บริเวณริมฝั่งล าห๎วยสามพาด
และห๎วยน้ าฆ๎อง     พบในพ้ืนที่สํวนใหญํของหมูํที่  1,16,12,7,17  และ  8  บางสํวนในหมูํที่  3,5,6,2,9,19 
และ  4 
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2.1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของต าบลเสอเพลอ  ไมํร๎อนจัด ไมํหนาวจัด เพราะอยูํในเขตอิทธิพลของลม มรสุม มี ๓ ฤด ู

                ฤดูร๎อน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมีนาคม   -    เดือนพฤษภาคม 
                ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตํ  เดือนมิถุนายน   -   เดือนตุลาคม 
                ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตํ   เดือนพฤศจิกายน  – เดือนกุมภาพันธ์ 

   2.1.4 เขตการปกครอง  ต าบลเสอเพลอ  มี จ านวน  19  หมูํบ๎าน  
   2.1.5 ประชากร ข้อมูลประชากรต าบลเสอเพลอ     รายละเอียดดังนี้ 
  -  มีทั้งหมด   19  หมูํบ๎าน   จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,254  ครัวเรือน   
 -  จ านวนประชากรทั้งหมด  11,968   คน    รายละเอียดดังนี้ 

     
                       (  ข้อมูลจ านวนประชากร  ณ  24  กุมภาพันธ์   2559  ท่ีมา : ส านักทะเบียนอ าเภอกุมภวาปี  ) 

 

 

หมู่ท่ี บ้าน จ านวนประชากร จ านวน 
ครัวเรือน 

ช่ือผู้น า สมาชิกสภา อบต. 
ชาย หญิง รวม 

1 บ๎านสงเปลือย 453 484 937 237 นายทรงศักด์ิ  สุวรรณภักดี นายสายทอง  สุวรรณภักดี 
นายอุรุพงษ์  ดอนชาติ 

2 บ๎านเสอเพลอ 295 271 566 140 นายบัญชา  พรมสิทธิ์ ร.ต.ต.สุรเดช  ธรรมโหร 
นางสีนวล  ธรรมบุตร 

3 บ๎านเหลํากล๎วย 416 411 827 219 นายกิตติ  นาทันตอง นายสุรชาติ  ขนันทอง 
นายถวิล  อินทโสม 

4 บ๎านโนนขี้เหล็ก 166 179 345 101 นายประดิษฐ์  อุดชาชน นางพวงเพชร  แสงดี 
นางนิตยา อุ๎ยอั้ง 

5 บ๎านทองอินทร์ 461 456 917 230 นายแม๏คชาญ  สุทธิแพทย์ นายดวงปี  จันทะมา 
นายวิเชียร  มาวิเศษ 

6 บ๎านสวนมอญ 327 307 634 181 นายวิทวัส  แสงลี นางทองสุข  ประสารศรี 
นายประยุทธ  มีโค 

7 บ๎านโนนสวรรค ์ 187 187 374 104 นายสายัน  นาที นายวิเชียร  สารพันธ์ 
นายสุดตา  ฤทธิ์วาปี 

8 บ๎านโคกศรีส าราญ 345 344 689 201 นายปวริศ  มาณะศิลป์ นายสมจิตร  มูลตลาด 
นางปทุมวัน  ศิริเลี้ยง 

9 บ๎านสงเปลือย 346 343 689 184 นายกฤษณะ  แก๎วเจริญ นายอนงค์  เหง๎าพรหมมินทร์ 
นายพิทักษ์   สุวรรณภักดี 

10 บ๎านโนนศรีสมพร 261 256 517 144 นายโยคิน  มะเด่ือปุา นางบุศยากรณ์  ข าศรีนวล 
นายอดุลย์  ทอกบุญมา 

11 บ๎านวังหน๎าผา 340 338 678 220 นายบุญเลี้ยง  ศรีตระการ นายส ารวย  ผํานวงษ์ 
น.ส.ณัฐธิดา  แสนพันนา 

12 บ๎านดงสามสิบ 346 355 701 182 นายสี  จันทรนา นายอุทัย  วงศ์เสน 
นายสุนทร  วงศ์เสน 

13 บ๎านทองอินทร์ 375 334 709 192 นายสุบิน  ศิริชนม์ นายสมภาร  แสงลี 
นางมลิจันทร์  พงษ์ประเทศ 

14 บ๎านหนองนาค า 143 158 301 102 นางรัศมี  ดารา นายรักพงษ์  ไชยสาส์น 
นายสมหมาย พรหมโคตร 

15 บ๎านโคกศรีส าราญ 244 278 522 150 นายโยธิน  วิเศษวุธ นายพงษ์ปณัช  ทรัพย์บูรณศรี 
นายสนิท  บุญคุ๎ม 

16 บ๎านสงเปลือย 386 386 772 214 นายสมพงษ์  แก๎วเจริญ นายเกียรติศักด์ิ  บุตตะกุล 
นายบุญถม  เอกตาแสง 

17 บ๎านโคกศรีส าราญ 289 276 565 147 นายแสตมป์  แสงลี นางวิชุดา  สุดหอม 
นายทวีศักด์ิ  ถาพร 

18 บ๎านวังหน๎าผา 274 293 567 145 นายอุทัย  หัตถประนิตย์ นายทอม  บํอชน 
นายฉัตรชัย  จันทร์ศรีเสาร์ 

19 บ๎านสงเปลือย 323 335 658 161 นายสมศักด์ิ  อุตตะพุทธ นายสมร  สุวรรณภักดี 
นายประสิทธิ์  ฤทธิ์วาปี 

รวมทั้ง  19  หมูํบ๎าน 5,977 5,991 11,968 3,254   
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    2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ  
    (1)  อาชีพ 
สภาพทางอาชีพ 
     -  อาชีพ  ประชากรสํวนใหญํในพื้นที่  ท าการเกษตรกรรม  โดยเฉพาะ  ข๎าว  อ๎อย มันส าปะหลัง และยางพารา  
นอกจากนั้นยังมีผลิตทางการเกษตรอ่ืน  ๆ  อีก  เชํน  พืชผักสวนครัวและการเลี้ยงสัตว์ , รับจ๎างทั่วไป   เป็นต๎น   
     -  หนํวยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล 
  -  ปั้มน้ ามัน  1 แหํง   -  โรงสี   13  แหํง      - สถานพยาบาล   1  แหํง  -  ร๎านอาหารตามสั่ง   8  แหํง 
  -  ร๎านค๎า   90 แหํง   -  ร๎านซํอมรถ   8 แหํง - บ๎านเชํา   3  แหํง  - รบัฝากรถ   1  แหํง 
  -  ร๎านเย็บผ๎า  1  แหํง   -  ร๎านอินเตอร์เน็ต   6แหํง    - ตู๎โทรศัพท์   1  แหํง  - เสาโทรศัพท์    7  แหํง 
  -  ร๎านเสริมสวย  7  แหํง  -  ร๎านวัสดุกํอสร๎าง  2  แหํง   - ท าเครื่องเงิน   1  แหํง  - ตลาดนัด   2 แหํง 
  -  โรงงานผลิตน้ าดื่ม   3  แหํง   -  ท าปลาทู   1  แหํง    -  อุสาหกรรมหลํอเสา-ทํอซีเมนต์   1 แหํง  - ขายปุ๋ย   1  แหํง 
  -  ไม๎แปรรูป 1  แหํง   - ร๎านท าไอศกรีม   1  แหํง    - ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 1 แหํง  - วัสดุการเกษตร  1  แหํง 
  -  ติดตั้งจานดาวเทียม 1 แหํง    - ท ากรอบรูป  1  แหํง    - รับซื้อยูคา  2 แหํง     -  ตัดผมชาย   1  แหํง 
  -  แวํนตา  1 แหํง    - รับซื้อข๎าว  1    แหํง   - รับซื้อพันธ์ยาง   1 แหํง    -  ทองรูปพรรณ   1  แหํง 
2.1.7 สภาพทางสังคม 
( 1 )   การศึกษา   
 -  โรงเรียนประถมศึกษา    3 แหํง 
  1.โรงเรียนบ๎านเสอเพลอ โนนสวรรค์  

2.  โรงเรียนบ๎านเหลํากล๎วย โนนศรีสมพร   
  3. โรงเรียนบ๎านทองอินทร์สวนมอญ   
 -  โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)     2   แหํง 
  1.  โรงเรียนบ๎านสงเปลือยดงสามสิบ      2. โรงเรียนบ๎านโคกศรีส าราญวังหน๎าผา    
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  1   แหํง 

1.  โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  4   แหํง 
  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใหมํสงเปลือย  

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทองอินทร์ 
  3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโคกศรีส าราญ  

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิริชัยเจริญ 
 -  ศูนย์ กศน. 1    แหํง 
 ( 2 )  สถาบันและองค์กรการศาสนา  
  -  วัด    14 แหํง  

-  พุทธสถาน   2 แหํง 
  -  ศาลาประชาคม   19 หมูํบ๎าน  
  -  ศาลหลักบ๎าน     11 แหํง 
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( 3 )  สาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล     2 แหํง 
  -  สถานพยาบาลเอกชน  - แหํง 
  -  อสม.  231  คน     

-  อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้ า  ร๎อยละ  100  
( 4 )  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  สถานีต ารวจชุมชน  1 แหํง 
         ( 5)  การบริการขั้นพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคม 
  -  มีถนนสายหลัก   1     สาย  ( หนองนาค า - วังหน๎าผา ) 
  -  มีถนนสายรองในความรับผิดชอบของ  อบต. 
  -  ถนนคสล.   -  สาย 
   -  ถนนลาดยาง  -  สาย   
  -  ถนนลูกรัง  -  สาย 
 5.2  การไฟฟ้า 
 -   มีไฟฟูาใช๎ 19 หมูํบ๎าน  (ครบทุกหมูํบ๎าน) 
 5.3 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 5.3.1 ล าห๎วย 
  -  ล าห๎วยค าบาก  -  ล าห๎วยสามพาด   -  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง  -  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ 
  -  ล าห๎วยเดื่อ  -  ล าห๎วยน้ าลอด     -  ล าห๎วยผักขา   -  ล าห๎วยเตย 
  -  ล าห๎วยลุบปูน   -  ล าห๎วยกุดแคน     - ล าห๎วยหนองแดง 
  5.3.2 หนองน้ า 
  -  หนองสาคร       -  หนองผึ้งโดํ   -  หนองนาค า    -  หนองน้ ากิน  - หนองบึงสังข์ 
  -  หนองเสอเพลอ - หนองอีเซียง - หนองค าบาก - หนองเตย     - หนองประปา 
  -  หนองโปรํงหินเหล็กไฟ  -  หนองข้ีผุ 
  5.3.3 พ้ืนที่ชลประทาน 
  -  2,500  ไรํ 
2.2  ข้อมูลด้านศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
        2.2.1 โครงสร้างและอัตราก าลังการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  ประกอบด๎วยองค์กร  2  องค์กร  คือ  สภาองค์การบริหารสํวน

ต าบล  และ ฝุายผู๎บริหาร 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าหน๎าที่เป็นฝุายนิติบัญญัติ  ประกอบด๎วยสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสํวนต าบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  38  คน  อยูํใน
ต าแหนํงคราวละ  4  ปี  และเลขานุการสภา ฯ  จ านวน  1  คน  เลือกจากการประชุมสภา  ซึ่งจะเป็นปลัดองค์การ
บริหารสํวนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  ก็ได๎ 
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 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
โดยตรง  อยูํในต าแหนํงคราวละ  4  ปี  ท าหน๎าที่บริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบลตามกฎหมาย  
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแตํงตั้งรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลซึ่งมิใชํสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล
เป็นผู๎ชํวยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  2  คน  และอาจแตํงตั้งเลขานุการ
นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  1  คน 

       แผนภูมิแสดงสายการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในส่วนของสภาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  อ านาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 
   -  ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของ

องค์การบริหารสํวนต าบล 
  -  พิจารณาและให๎ความเห็นชอบรํางข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล  รํางข๎อบัญญัติงบประมาณ

รายจํายประจ าปี รํางข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  และ อ่ืนๆที่ ระเบียบกฏหมายก าหนด 
  -  ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  ให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  

แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับของทางราชการ  
อ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 1.  ก าหนดนโยบายโดยไมํขัดตํอกฎหมาย  และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารสํวน
ต าบลให๎เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย  แผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล  ข๎อบัญญัติ  ระเบียบ  และข๎อบังคับ
ของทางราชการ 
 2.  สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารสํวนต าบล 
 3.  แตํงตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารสํวนต าบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบล 
 4.  วางระเบียบเพื่อให๎งานขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
 5.  รักษาการให๎เป็นไปตามข๎อบัญญัติองค์การบริหารสํวนต าบล 
 6.  ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอ่ืน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

สมาชิกสภา จ านวน  38 คน 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

เลขานุการสภาฯ 
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2.2.2   ด้านอัตราก าลัง 

ประเภท ระดับการศึกษา รวม 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช ปวส. ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสํวนต าบล - - - - - - 2 - 5 9 5 6 27 

ลูกจ๎างประจ า - - 1 - - - - - - 1 - - 2 

พนักงานจ๎าง - - 2 - 7 - 4 5 1 10 - 2 31 

รวม - - 3 - 7 - 6 5 6 20 5 8 60 

  2.2.3  ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 

รายการ รายได๎รับจริง (บาท) หมายเหตุ 

ปี  2556 ปี  2557 ปี  2558 

เงินจัดเก็บรายได๎ 22,979,958.70  23,111,366.92 25,612,087.90  

เงินอุดหนุนทั่วไป 17,997,911  18,124,560 17,126,147  

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,958,994  17,427,322 25,265,955  

รวม 60,936,863.70  58,663,248.92 68,004,189.90  

 

รายได้  (ปีงบประมาณ  2559)        ประมาณการทั้งสิ้น       38,000,000 บาท 
 (1)  รายได๎จัดเก็บเอง    
  -  หมวดภาษีอากร     จ านวนเงิน           250,000 บาท 
  -  หมวดคําธรรมเนียม คําปรับและใบอนุญาต จ านวนเงิน      350,000 บาท 
  -  หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน   จ านวนเงิน             400,000 บาท 
  -  หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด    จ านวนเงิน            300,000 บาท 
 (2)  รายได๎ท่ีรัฐบาลเก็บแล๎วจัดสรรให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  -  หมวดภาษีจัดสรร    จ านวนเงิน       18,700,000 บาท 
 (3)  รายได๎ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  -  หมวดเงินอุดหนุน    จ านวนเงิน 18,000,000 บาท 
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 - ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  1.  การรวมกลุํมของประชาชน 
   -  กลุํมอาชีพ      127 กลุํม 
  2.  จุดเดํนในพื้นที่ 
  -  ประชาชนสํวนใหญํมีความสามัคคี  ชํวยเหลือซึ่งกันและกันและให๎ความรํวมมือแกํสํวนรํวม 
  -  สภาพดินเป็นดินรํวนปนทราย เหมาะสมแกํการเพาะปลูก  ท านา ท าไรํ  ท าสวน 
2.2.4 ข้อมูลอ่ืน ๆ  
      -   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
        -   ล าห๎วย   11 แหํง 
    1.  ล าห๎วยน้ าฆ๎อง 
    2.  ล าห๎วยสามพาด 
    3.  ล าห๎วยเดื่อ 
    4.  ล าห๎วยค าบาก 
    5.  ล าห๎วยน้ าลอด 
    6.  ล าห๎วยโปรํงหินเหล็กไฟ 
    7.  ล าห๎วยผักขา 
    8.  ล าห๎วยเตย 
    9.  ล าห๎วยลุบปูน 
    10.ล าห๎วยกุดแคน 

11.ล าห๎วยหนองแดง 
-     ข๎อมูลผู๎บริหาร 

    1.  นายสมัย  นครไพร      นายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
    2.  นางบุษบา  วงษ์หงษ์สา     รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
    3.  นายสมเกียรติ  สวํางโคกกรวด     รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล 
    4.  นายศุภชัย  นิตยภ์ักดี      เลขานุการนายก อบต.   
  
   -     ข๎อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
    1. ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  1 คน 
    2. รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 1 คน 
    3. เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  1 คน 
    4. สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล ทั้งหมด 36    คน  
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2.2.5 ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล  

ล าดบั ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ ล าดบั ชือ่-สกลุ ต าแหนง่ 

ส านกัปลดั กองคลงั 

1 ว่าที่ร้อยโทกฤดากร อึ่งสะกาว ปลัดอบต. 1 นางนิตยา  ตาน้อย  ผอ.กองคลัง 

2 นางลัดดาวัลย์  พาลาส ี รองปลัด  อบต. 2 นางสาวนิรชา  อริยธนวัฒน ์ หัวหน้าฝา่ยการเงิน 

3 นางอุไรวรรณ  ประโกสันตัง หัวหน้าส านักปลัด 3 นางลัดดา  ขาวภา  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้ 

4 จ่าเอกรังสัญ  ศิริบุตร จพง.ป้องกันฯ 4 นางสาวจินตนา  พรหมสิทธิ ์ ผช.จนท.พัสดุ 

5 นางทัศนีย์   อินทรท านา นักตรวจสอบภายใน 5 นางสาวชาลิตา  รัตนะ ผช.จนท.การเงินฯ 

6 นางสาวอาริน ี กาวรรณธง นักทรัพยากรบุคคล    

7 นางสาววัชราภรณ์  ประทุมพงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

8 นายฑีฆทัศน์  บุญมาตร  จพง.ป้องกันฯ    

9 นายปิติจิตต์  นิลพัฒน ์ นิติกร กองชา่ง 

10 นายบุญเชิด  แกว้เจริญ  นักการภารโรง 1 นายเกรียงไกร  จุลทองภิพัฒน ์  ผอ.กองช่าง 

11 นางวารี  เหมะเทวัญ จนท.วิเคราะห์ฯ ( ลจ. ประจ า ) 2 นายชาญชยั  เจริญสุข หัวหน้าฝา่ยก่อสร้าง 

12 นางสาวสุชัญญา  อุทยัแสง ผช.บุคลากร 3 วิธวัท  จังพล นายช่างไฟฟ้า 

13 นางสาวกัญญนันท ์ จันทรากุลนนท ์ จพง.ธุรการ 4 นางสาวอัฐศญานนท์  โพธิ์งาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 

14 นายอนันต์  เกษสัญชยั  พนักงานขับรถยนต์ 5 นายสุเนตร  ค าน้อย ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 

15 นายสมจิตร  พิมพ์ศร ี  ผช.พนักงานจัดเก็บข้อมูล 6 นายนิยม  นาท ี  ผู้ช่วยช่างโยธา 

16 นายอุทยั  ศรีหาปัญญา พนักงานประจ ารถขยะ 7 นายเจษฎา  วงษ์เสน ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ 

17 นายประกาศิต  สินเทาว ์  พนง.ขับรถน้ าอเนกประสงค์ 8 นายนพดล  โคตรหัสด ี พนง.รถกระเช้า 

18 นายภานุพงษ์   แก้วเจริญ  พนักงานขับรถขยะ สว่นการศกึษา 

19 นางสุนิตย์ถา  มูลจูล คนงานทั่วไป 1 นายศักดิ์ชัย  กิติราช ผอ.กองการศึกษา 

20 นางสาวสุพรรณี  วันค า  คนงานทั่วไป 2 จ.ส.อ.ธนพชัย  พละจ ู นักวิชาการศึกษา 

21 นายมงคล  ตานุชนม ์  พนักงานขับรถกู้ชพี 3 นางสาวกมนณัฐ เสนางคะบุตร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

22 นางสาววิชฎุา  วงษห์งษ์สา  ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ 4 นางกนกนาฎ  ธรรมโหร ครู  

23 นายพีระพล  บญุโยรัตน ์  พนักงานประจ ารถขยะ 5 นางสุรัสวดี  เจียระวาป ี ครู  

24 นายเฉลิมพงษ์  ค าวิรัตน ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน 6 นางสาววงเดือน  นามโว ครู  

25 นายสุดใจ  ทองแสนสุข พนักงานดับเพลิง 7 นางสุมาลี  จงฤชา  ครู 

26 นายอภิศักดิ์  มาตสุรี พนักงานดับเพลิง 8 นางทิภาภรณ์  โคตรบึงแก ครู 

27 นางสาวสมฤทัย  สว่างโคกกรวด คนงานทั่วไป 9 นางสายสมร  หนองทองทา ครู 

งานสง่เสรมิสวสัดกิารและสงัคม 10 นางวัชรา  ศรีแดดัน ครู 

1 นายค าพันธ์   กะวกิุล  ผอ.กองสวัสดิการฯ 11 นางจันทร์เพ็ญ  หัดสิม  ผู้ดูแลเด็กฯ 

2 นายอากล้า  พรหมสิทธิ ์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 12 นางสาวกันยากร รูปคม            ผู้ดูแลเด็กฯ 

3 นางสาวกนกวรรณ  ขนันทอง ผช.นักพัฒนาชุมชน 13 นางดอกไม้  บุตรสาระ ผู้ดูแลเด็กฯ 

งานสง่เสรมิการเกษตร 14 นางพวงผกา  โสประโคน ผู้ดูแลเด็กฯ 

1 นายลิขิต   โรจนชยักุล   ผอ.กองการเกษตร 15 นางสาวณัฐชาภรณ์  พิมพ์ศรี ผู้ดูแลเด็กฯ 

2 นางสาวนัตติยา  โสภาค า คนงานทั่วไปส่วนการเกษตร    



ปลดั อบต. 

(บริหารงานท้องถ่ิน ระดบักลาง) 

รองปลดั อบต.(บริหารงานท้องถ่ิน ระดบัต้น) 

ส านกังานปลดั อบต. 

(นกับริหารงานทัว่ไป) 

กองการศกึษา 

(นกับริหารงานศกึษา) 

กองชา่ง 

(นกับริหารงานชา่ง) 

กองคลงั 

(นกับริหารงานการคลงั) 

-  งานบริหารงานทัว่ไป  

-  งานนโยบายและแผน 

- งานกฎหมายและคด ี

-  งานป้องกนัฯ  

-  สาธารณสขุและ 

   สิ่งแวดล้อม 

-  งานการเงิน 

-  งานบญัชี 

-  งานพฒันาและจดัเก็บรายได้ 

-  งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัด ุ

-  งานก่อสร้าง 

-  งานออกแบบและควบคมุอาคาร 

-  งานประสานสาธารณปูโภค 

-  งานผงัเมือง 

-  งานสง่เสริมการศกึษา 

-  งานสง่เสริมการศกึษา

ศาสนา และวฒันธรรม 

-  งานกิจกรรมนกัเรียน 

หนว่ยตรวจสอบภายใน 

กองการเกษตร 

(นกับริหารงานเกษตร) 

กองสง่เสริมสวสัดิการฯ 

(นกับริหารสง่เสริม

สวสัดิการ) 

-  สง่เสริมปศสุตัว์ 

-  งานสง่เสริมการผลิตปศุ

สตัว์ 

-  งานสง่เสริมโครงการตาม 

    พระราชด าริ 

-  งานอนรัุกษ์ 

    ทรัพยากรธรรมชาติและ   

    สิ่งแวดล้อม 

-  งานสวสัดิการสงัคม 

-  งานสงัคมสงเคราะห์ 

-  งานสง่เสริมและพฒันา   

    สตรี 

 

หวัหน้าฝ่ายการเงิน 

(นกับริหารงานการคลงั) 

หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง 

(นกับริหารงานชา่ง) 
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2.2.6 เครื่องมืออุปกรณ์ ต่างๆ     องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 

ล าดับที่ รายการ รหัสพัสดุ จ านวน วันที่ได้มา 
 ครุภัณฑ์ประเภทอาคาร    

1 ศูนย์สภาต าบล (ห๎องประชุม) 007-36-0001 1 26 ต.ค.36 
2 อาคารที่ท าการ อบต.เสอเพลอ 007-40-0002 1 12 พ.ค. 40 
3 อาคารเอนกประสงค์ 007-41-0003 1 18 ก.ย. 41 
4 อาคารเก็บพัสดุ 007-44-0004 1 14 มี.ค.44 
5 อาคารส านักงานต ารวจชุมชน 007-44-0005 1 22 ต.ค. 44 
6 อาคารห๎องประชุมผู๎บริหาร 007-47-0006 1 12 เม.ย. 47 
7 อาคารที่ท าการ อบต.เสอเพลอ (หลังใหมํ) 007-58-0007 1 23 ก.ค.58 
8 อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 007-58-0008 1 10 ส.ค. 58 
     

 

 
ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       

1 รถจักรยานยนต์ Yammaha 119 CC. 009-41-0001 1 2 ก.พ. 41  
2 รถยนต์นั่ง  4 ประตู   001-45-0001 1 2 ก.พ. 45  
3 รถบรรทุกน้ าดับเพลิง 002-49-0001 1 19 พ.ค.49  
4 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 005-51-0001 1 4 มิ.ย. 51  
5 รถก๎ูชีพพร๎อมประกอบติดตั้ง 001-52-0002 1 ก.ย. 52  
6 รถบรรทุกท๎ายพร๎อมติดเครนฯ(รถกระเช๎า) 005-56-0002 1 ก.ย. 56   
7 รถยนต์สํวนกลาง  4  ประต ู 001-58- 1 58   
8 รถจักรยานยนต์ยี่ห๎อฮอนด๎าเวฟ 110       

ไอ สีแดง –ด า 
009-58-0002 1 58  
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ล าดับที่ รายงาน จ านวน 

 ครุภัณฑ์ประเภท ของใช้ส านักงาน  
 ส านักปลัด  

1 เครื่องปริ้นเตอร์ 6 
2 เครื่องแสกนเนอร์ 1 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 10 
4 เครื่องถํายเอกสาร 1 
5 เครื่องโทรสาร 1 
6 เครื่องส ารองไฟ 3 
7 
8 
 

1 
2 
3 
4 
 

1 
2 
3 
 

1 
2 
 

1 
2 
3 

คอมพิวเตอร์พกพา (โน๏ตบุ๏ค) 
เครื่องคอมพิวเตอร์ (กิจกรรมสภา) 
กองคลัง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 
เครื่องถํายเอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา (โน๏ตบุ๏ค) 
กองช่าง 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถํายเอกสาร 
คอมพิวเตอร์พกพา (โน๏ตบุ๏ค) 
กองการศึกษา 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ 
เครื่องส ารองไฟ 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

2 
1 
1 
 

2 
2 
 

4 
2 
4 
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ล าดับที่ รายงาน จ านวน 

 ครุภัณฑ์ประเภท ของใช้ส านักงาน  
 กองสวัสดิการสังคม  

1 เครื่องคอมพวิเตอร์ 3 
2 เครื่องปริ้นเตอร์ 1 
 กองการเกษตร  

1 คอมพิวเตอร์พกพา (โน๏ตบุ๏ค) 1 
 ป้องกันฯ  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 2 
2 
 

1 
2 

เครื่องปริ้นเตอร์ 
ส่วนกลาง 
เครื่องปริ้นเตอร์อิงค์เจ๏ท 
เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 

1 
 

2 
3 

 
ล าดับที่ รายการ รหัสพัสดุ จ านวน 

 
ครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์   

1 เครื่องพํนหมอกควัน 
054-45-
0001,0002,0003 3 

2 เครื่องพํนหมอกควันก าลังเครื่องยนต์ 40 แรงม๎า 054-45-0004 1 
 
ล าดับที่ รายการ รหัสพัสดุ จ านวน 

1 ถังดับเพลิง 472-49-0001-19 19 
2 สายสํงดับเพลิง 402-56-0001 1 
3 ถังออกซิเจน 458-56-0001 1 
4 สายสํงดับเพลิง 2.50นิ้วยาว20เมตร 2 เส๎น 458-58-0002-0003 1 
5 สายสํงดับเพลิง 3นิ้วยาว20เมตร 1 เส๎น 458-58-004-0004 1 
6 ปืนฉีดน้ าดับเพลิง 458-58-0005 1 
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2.3. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning )  

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี   จังหวัดอุดรธานี คือ 

     “เป็นต าบลใสํใจการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เน๎นเศรษฐกิจพอเพียง   ” 
1.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  (อสม.) ในการแจ๎ง ขําวสารให๎ความรู๎           
ตรวจสุขภาพประจ าปี  และการควบคุมปูองกันโรคติดตํอให๎กับประชาชนให๎มีประสิทธิภาพ 
1.2  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการให๎บริการด๎านสาธารณสุข  เพ่ือให๎ประชาชน  ได๎เข๎าถึงองค์ความรู๎  
ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการปูองกันโรคติดตํอ  ได๎อยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ 
1.3  สํงเสริมสนับสนุนด๎านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรตําง  ๆ   
1.4  พัฒนาคุณภาพผู๎สูงอายุ  โดยสนับสนุนให๎ได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
ตลอดทั้งสํงเสริมให๎มีการออกก าลังกาย  เพ่ือรักษาสุขภาพอนามัยให๎เหมาะสมกับวัย 
1.5 สงเคราะห์ชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎พิการทุพพลภาคให๎ได๎รับการดูแลและมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
1.6 สนับสนุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  ผู๎ปุวยเอดส์  ให๎มีหลักประกันด๎านอาชีพ / 
ด๎านรายได๎  และการเข๎าถึงบริการของรัฐอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม (ก๎ูชีพ-กู๎ภัย) 
1.7 สํงเสริมให๎สตรีมีความเทําเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงคิดเห็นการใช๎สิทธิสํวน 
บุคคลและการรํวมด าเนินกิจกรรมสาธารณะตําง  ๆ  ในชุมชน 
1.8 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน  ได๎รับการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  ตั้งแตํระดับปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาภาค
บังคับให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.9  อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงต๎นน้ า  ล าธาร  ให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์  โดยการมีสํวนรํวมของ 
ประชาชนในชุมชน 
1.10 อนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหมูํบ๎านมิให๎ประชาชนเข๎าไปบุกรุกท าลาย เพ่ือให๎ประชาชนได๎
ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 
1.11 สํงเสริมให๎มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให๎มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมแกํการเพาะปลูกพืช 
และการท าการเกษตรกรรมอ่ืน ๆ 
1.12  สํงเสริมให๎เกษตรกร  ได๎มีการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยจากสารพิษ 
1.13  สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหลํงน้ าสาธารณะ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ชุมชนพื้นที่สี เขียวเพ่ิมพ้ืนที่ปุา
ให๎แกํชุมชน 
1.14 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง  แมํน้ าล า 
คลอง  ที่อยูํอาศัย  และบริเวณท่ีสาธารณะ  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 
1.15 จัดให๎มีวัสดุ  อุปกรณ์  โดยการดูแลรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
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2.  นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 

 2.1  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ให๎มีความพร๎อมในการดูแลเด็กปฐมวัย  ทั้งในด๎านสติปัญญา  ทางด๎าน 
       อารมณ์  และทางด๎านสังคม 
 2.2  พัฒนาด๎านบุคลากร  ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และมีศิลปะในการดูแลเด็ก 
       ปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเป็นที่นําศรัทธาแกํผู๎ปกครองและชุมชน 
 2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด๎านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให๎แกํสถานศึกษาในชุมชน 
 2.4  สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร  (บ๎าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให๎ชุมชนได๎เกิดความรัก   
       ความสามัคคี   มีจิตใจที่โอบอ๎อมอารี  เอื้อเฟ้ือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน 
 2.5  จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  แกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให๎ 
       เข๎าใจใน หลักธรรมที่เหมาะสมตํอการด ารงชีพ  และสามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมีความสุข 
 2.6  สํงเสริมให๎เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได๎มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร๎อน 
 2.7  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  ให๎อยูํคูํ 
       ชุมชนตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
 2.8  สนับสนุนสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ให๎มีบทบาทและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 2.9  อนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎  และเกิดการวางแผน 
       วัฒนธรรม อันดีงามของบรรพบุรุษ 
 2.10  จัดอบรมให๎ความรู๎ทีมงานผู๎ฝึกสอนประจ าหมูํบ๎าน  เพ่ือให๎ความรู๎ในเรื่องของกฎกติกา 
         มารยาทข้ัน พ้ืนฐาน  เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมูํบ๎าน 
          2.11  สนับสนุนให๎มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
 2.12  สํงเสริมสนับสนุนให๎มกีารแขํงขันกีฬาประเภทตําง  ๆ  ทั้งในระดับหมูํบ๎านระดับต าบล   
         ตลอดทั้งการ แขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางชุมชน  และองค์กรตําง  ๆ  

3.นโยบายด้านความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน / การป้องกันยาเสพติด 
3.1  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 
3.2  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานให๎กับอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 
3.3  จดให๎มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ๎าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร   
3.4  ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช๎ประจ าศูนย์  และอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น 
3.5  จัดท าแผนปูองกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพรํความรู๎ของโทษภัยจากสารเสพติด โดยให๎ ประชาชนมีสํวน 
3.6  รํวมในการสอดสํองดูแล  การแจ๎งเบาะแส  และการห๎ามปราม  บุตร  หลาน  เด็กและ  

          เยาวชนเพือ่มิให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.7  ให๎การชํวยเหลือผู๎ที่ติดยาเสพติดให๎โทษ  ให๎ได๎รับการดูแลบ าบัดรักษาอยํางถูกต๎อง    
จากหนํวยงานของรัฐ  เพ่ือให๎รํางกายกลับคืนสภาพปกติ  และสามารถกลับเข๎าสูํสังคม ได๎อยํางมี     ความสุข
ตลอดไป 
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4.  นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4.1 จัดให๎มีอาสาสมัคร ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย (อปพร.) 
          4.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะในการปฏิบัติงานด๎านสาธารณภัย 

5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  
5.1  สํงเสริมให๎ประชาชน  ได๎เรียนรู๎ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพียง  เพ่ือน าไป   

 ปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพ่ือให๎มีอาหารไว๎บริโภค  และลดรายจํายประจ าวัน 
5.2  สํงเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 
5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ  
5.4  อบรมวิชาชีพ  
5.5  สํงเสริมอาชีพการเกษตร   
5.6  สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
5.7  สํงเสริมให๎ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให๎ผู๎ผลิตและผู๎บริโภค  ได๎มี 
       การแลกเปลี่ยนสินค๎าซึ่งกันและกัน 
5.8 สํงเสริมสนับสนุนศูนย์บรกิารและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และ 
      สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช๎ที่จ าเป็น 
5.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูํบ๎าน  ในการส ารวจข๎อมูล  
      การเกษตร  การแจ๎งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจ๎งเตือนภัยพิบัติ  และจัดท าแผนพัฒนาทางด๎าน  

การเกษตร 
5.10 พัฒนาแหลํงน้ าผิวดิน  และแหลํงน้ าใต๎ดินมาใช๎เพ่ือการเกษตร 
6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 จัดให๎มีและพัฒนาระบบคมนาคมให๎ได๎รับความสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
6.2 จัดให๎มีและพัฒนาระบบไฟฟูาครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนไฟฟูาสาธารณะ 
6.3 จัดให๎มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
6.4 จัดให๎มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 
7.  นโยบายด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ 
7.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน พนักงาน ลูกจ๎าง อบต. มีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
7.2 สํงเสริมประชาชนมีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติงานของ อบต. 
7.3 บริการประชาชนอยํางรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4 สํงเสริมประชาชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ อบต. 
7.5 สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ๎าง ให๎มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรมในการท างาน 
7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให๎ประชาชนทราบ 
7.8 จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอก 
      อาคารที่ท าการ  ในการให๎บริการประชาชนอยํางเพียงพอ 
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8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   
8.1 สานตํอนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ภายใน  
     ต าบลเสอเพลอ บริหารจัดการขยะให๎เป็นรูปธรรม 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ  ด๎วยเทคนิค  swot  analysis   ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 

1. ด้านการบริหาร 
การจัดแบํงโครงสรา๎งองค์การบริหารสํวนต าบลมีความชัดเจน  
ครอบคลุมตามอ านาจหน๎าที่ในทุกภารกิจมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  
มีการมอบอ านาจการบริหารงานตามล าดบัชัน้  การก ากับดูแล
โดยจังหวัด  กรม  ปลัดกระทรวงไมํกระทบตํอการบริหารงาน
ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  สามารถก าหนดนโยบายได๎เองภายใต๎กรอบ
ของกฏหมาย  การบริหารงานมคีวามคลํองตัวเนื่องจากมีความ
พร๎อมด๎านทรัพยากร การบริหารงานยึดหลักธรรมาภิบาล การมี
สํวนรํวม  ของประชาชนในการด าเนินงาน 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลมีการเปลี่ยนแปลง
บํอยตามภารกิจทีไ่ด๎รับมอบเพิม่มากข้ึน 
1.2  ความต๎องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแตํ
องค์การบริหารสํวนต าบลตอบสนองได๎น๎อย 
1.3  การประสานงานระหวํางท๎องถิ่นในจังหวัดยังมนี๎อย 
1.4  ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไมํเพียงพอมีผลท าให๎ผลงานไมํ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลเทําที่ควร 
1.5  ประชาชนบางสํวนยงัขาดการมีสํวนรํวม 
 

      2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
     2.1  มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อตํอการบริหารงาน   
            ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
     2.2  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถออก   
            ข๎อบัญญัติได๎ภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
      2.3 มีขอบเขต  อ านาจหน๎าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ 
     2.4  มีแนวโน๎มได๎รบัการถํายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึน   
            ตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
 
  
3.  ด้านบุคลากร 
3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได๎เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 
3.2  บุคลากรสํวนใหญํมีภูมิล าเนาอยูํในต าบล  ท าให๎เข๎าใจ
ในวัฒนธรรมและปัญหาของท๎องถิ่น 
3.3  มีการพัฒนาบุคลากรโดยตํอเนื่องทุกปี 
3.4  ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติได๎มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาและความต๎องการของประชาชน 
 
 
 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
2.1  มีระเบียบ/กฎหมายใหมํ  ๆ  จ านวนมากท าให๎การปฏิบัติ
ของบุคลากรไมํทนัตํอเหตุการณ์ 
2.2  อ านาจในการออกกฏหมายและการบังคบัใช๎กฎหมายของ
องค์การบริการสํวนต าบลมนี๎อย 
2.3  ประชาชนสวํนใหญํยังไมํเข๎าใจบทบาทและหน๎าที่ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
2.4  การแบํงอ านาจหนา๎ที่ระหวํางองค์กรปกครองท๎องถ่ิน 
2.5  อ านาจหน๎าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไมํมีความ
ชัดเจนในหลายภารกิจ 
3.  ด้านบุคลากร 
3.1  การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบตํอคําใช๎จํายที่
เพ่ิมมากข้ึนในอนาคต 
3.2  บุคลากรที่มีอยูํสํวนใหญํเป็นข๎าราชการชั้นผู๎น๎อยมี
ประสบการณ์ในการท างานน๎อย 
3.3  บุคลากรต าแหนํงบริหารเติบโตไมํทันกับการขยายตัว
ของโครงสร๎าง 
3.4  บุคลากรสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานในอนาคต 
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จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 
4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  มีรายได๎จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง  ให๎มีความ  
      คลํองตัวในการบริหารงาน 
4.2 แนวโน๎มของรายจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ 
      ตามแผนกระจายอ านาจฯ  และการจัดเก็บรายได๎   
      ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
4.3 มีข๎อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ  
      ส าหรับใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  รายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเองมีน๎อย  
       เมื่อเทียบกับรายได๎จากเงินอุดหนุนและรายได๎ที่รัฐจดัเก็บให๎  

4.2 รายได๎มีจ านวนจ ากัดแตํความต๎องการใช๎ 
      งบประมาณสูง 
4.3  ขาดแนวทางใหมํ  ๆ  ในการจัดหารายได๎ 
4.4  การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ 
       ยังไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
4.5  ขาดงบประมาณในการจัดท าบริการสาธารณะขนาด 
       ใหญํ  เชํน  ระบบก าจัดขยะรวม 

 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด  (threat) 
1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองได๎ดี 
1.2  กลุํมการเมืองและกลุํมผลประโยชน์มีความขัดแย๎ง 
       น๎อย 
1.3  นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน 
1.4  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจ 
       การเมืองสูง 
1.5  ได๎รับการผลักดันด๎านงบประมาณจากนักการเมือง 
       ระดับชาต ิ

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  การประสานงานระหวํางองค์กรปกครองสํวน 
       ท๎องถิ่นมีน๎อย 
1.2  นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคฝุายค๎าน 
1.3  การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุํมการเมืองและกลุํม
ผลประโยชน์มีน๎อย 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด  (threat) 
2.  เศรษฐกิจ 
2.1  มีแนวโน๎มด๎านการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
2.2  สินค๎าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
2.3  มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2.4  มีความพร๎อมด๎านระบบสาธารณูปโภค 
2.5  ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
2.6  มีแหลํงเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
2.7  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  น้ ามันราคาแพงโดยตํอเนื่อง 
2.2  มีกลุํมอาชีพท่ีมีความเขม๎แข็งน๎อย 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรสํวนใหญํราคาตกต่ า 
2.4  ประชาชนสํวนใหญํมีฐานะยากจน 
2.5  คนมีเงินไมํนิยมลงทุน 
2.6  มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมซึ่งกระทบตํอเศรษฐกิจ 
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โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด  (threat) 
3.  ด้านสังคม 
3.1  ประชาชนมีคํานิยมใฝุ 
3.2  มีสถานศึกษาอยํางพอพยีงในทุกระดับ 
3.3  มีสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
3.4  ปัญหาอาชญากรรมน๎อยเมื่อเทียบกับจ านวน 
       ประชากร 
3.5  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขม๎แข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
 

3.  ด้านสังคม 
3.1  ปัญหาวัยรุํน  เยาวชน  มีแนวโน๎มรุนแรงและเพิ่มมาก   
       ขึ้น 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด  (threat) 
4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ  เอื้อตํอการบริหารงาน 
       ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4.2  โครงการพฒันาลุํมน้ าตามแนวพระราชด าริ 
4.3  การปรับอัตราเงินเดือน คําจ๎าง  ท าให๎บุคลากรมีขวัญ 
      และก าลังใจในการท างาน 
 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  การกระจายอ านาจเป็นไปด๎วยความลําช๎าไมํเป็นไป 
       ตามแผนปฏิบัติการ 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด  (threat) 
5.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีท าให๎มีความสะดวก   
       คลํองตัว  และมีสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
5.2  สามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลภายนอกได๎ทัน 
      ตํอเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

5. เทคโนโลยีสนสารเทศ 
5.1  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีราคาแพง  และมคีวามยุํงยาก 
       ซับซ๎อนในการใช๎งาน 
5.2  การจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลยังไมํเป็นระบบท่ีดีพอ 
5.3  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู๎และยอมรับเทคโนโลยีใน 
       การปฏิบัติงาน  
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บทที่  ๓ 

แผนยุทธศาสตร์  

๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาทองถิ่น  

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกระบวนการก าหนดทิศทางการพัฒนา
ในอนาคตขององคกร  โดยก าหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการด าเนินงานใหบรรลุเปาหมายที่วางไว
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพของ      
ทองถิ่นและปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย 

 องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น  เพ่ือเปนการก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับนโยบายของ
รัฐบาล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( ฉบับที่ 11 )  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี  และนโยบาย
ของคณะผูบริหาร 

 3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

1. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
1. ยุทธศาสตร์หลัก 
1.1 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม 
1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน 
1.3 ยุทธศาสตร์สร๎างความเข๎มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
1.5 ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน 
1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให๎ 
เกิดประโยชน์กับประชาชน ในการใช๎บริการอยํางแท๎จริง 
1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให๎เกิดความ 
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให๎ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
1.9 ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอยํางยั่งยืน 

2. การจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องตามกรอบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได๎ก าหนดประเด็น ที่เห็นควรด าเนินการ  จ านวน 17  เรื่อง  ประกอบด๎วย 

2.1 การสร๎างความปรองดองและสมานฉันท์ 
2.2 การขับเคลื่อนการแก๎ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
2.3 การจัดการปัญหาแรงงานตํางด๎าวและการค๎ามนุษย์ 
2.4 การปูองกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติด 
2.5 การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
2.6 การสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวและบริการ 
2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
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2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
2.10 การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
2.11 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
2.12 การสํงเสริมการวิจัยและพัฒนา 
2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัย 
2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
2.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
2.17 การปูองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1. ค่านิยมหลักของคนไทย 
3.1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
3.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสํวนรวม  
3.3 กตัญญู ตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย์  
3.4 ใฝุหาความรู๎ หมั่นศึกษา เลําเรียน ทางตรงและทางอ๎อม  
3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีตํอผู๎อื่น เผื่อแผํและแบํงปัน  
3.7 เข๎าใจ เรียนรู๎ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต๎อง  
3.8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู๎น๎อยรู๎จักการเคารพผู๎ใหญํ  
3.9 มีสติ รู๎ตัว รู๎คิด รู๎ท า รู๎ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว  
3.10 รู๎จักด ารงตนอยูํโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ  
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรู๎จักอดออมไว๎ใช๎เมื่อยามจ าเป็น มีไว๎พอกินพอใช๎ ถ๎าเหลือก็แจกจําย จ าหนําย และ ขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร๎อม โดยมีภูมิคุ๎มกันที่ดี  
3.11 มีความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ ไมํยอมแพ๎ตํออ านาจฝุายตํางๆ หรือกิเลส มีความ  
ละอาย เกรงกลัวตํอบาป ตามหลักของศาสนา  
3.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของสํวนรวม และตํอชาติ มากกวําผลประโยชน์ของตนเอง  
2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ  

พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได๎ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพื่อ  
เป็นแนวนโยบายในการสร๎างความสามัคคีรวมพลังของผู๎คนในสังคมไทยโดยไมํแยกฝักแยกฝุายและไมํกันใครออกไป 
จากสังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน๎าที่ที่คนไทยทุกคนจะต๎องรํวมมือกันในการปกปูองแผํนดินแมํจากภยันตรายทั้ง ปวง
และรํวมกันพัฒนาชุมชนท๎องถิ่นและประเทศชาติให๎เจริญก๎าวหน๎ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร๎างชาติที่ ต๎อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให๎เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ ความ
รํวมมือรํวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรํวมแก๎ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนา ชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น 
เพราะวํา ประชารัฐ เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขําย โยงใยสัมพันธ์กัน  
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เสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผํนดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหลํอหลอม 
รวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูํเหลํา เห็นได๎จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวํา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ 
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกสํวนอยูํด ารงคงไว๎ได๎ทั้งมวลด๎วยไทยล๎วนหมายรักสามัคคี...” 
3. การพัฒนาท้องถิ่นด้านอ่ืนๆ ตามอ านาจ หน้าที่  
3.1 ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
3.1.1 งานด๎านการคมนาคมและการขนสํง นาข๎อมูลสภาพเส๎นทางคมนาคมทั้งทางบก  
และทางน้ าในพ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทาง 
หลวงท๎องถิ่นให๎เป็นปัจจุบันเพ่ือมีข๎อมูลทางหลวงท๎องถิ่นโดยระบุพิกัดท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบวําถนนสายใด อยูํ
ในสภาพใดและจาเป็นต๎องปรับปรุงซํอมแซมเมื่อใด เพ่ือกาหนดไว๎เป็นแผนงานโครงการในแผนพัฒนาสามปี  
3.1.2 งานด๎านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือปูองกันน้ าทํวม ในฤดูน้ าหลาก 
และการขาดน้ าสาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล๎ง ให๎ส ารวจข๎อมูล แหลํงน้ าโดยระบุพิกัดที่ตั้ง ทางภูมิศาสตร์สภาพ และ
อายุการใช๎งานของแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือวางแผนบ ารุงรักษาหรือซํอมแซมในแผนพัฒนาสามปี
ตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด๎วย ไฟฟูาสภาพเครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ า คลองสํงน้ า หากจาเป็น
ต๎องซํอมแซม ให๎บรรจุไว๎ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุ ที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ ของโครงการพัฒนาด๎านเส๎นทาง
คมนาคมและแหลํงน้ า เพ่ือปูองกันการด าเนินการใน พ้ืนที่ซ้ าซ๎อน และเตรียม ความพร๎อมในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหนํวยงานภายนอกตามแนวทางของ ส านักงบประมาณ)  
3.1.3 งานด๎านการผังเมืองและการควบคุมอาคารควรนาผังเมือง /ผังชุมชนมาเป็นข๎อมูล ประกอบการวางแผน  
3.2 ด๎านงานสํงเสริมคุณภาพชีวิต  
3.2.1 งานด๎านการสํงเสริมอาชีพ ควรให๎ความส าคัญแกํกลุํมแรงงานนอกระบบ ให๎  
สามารถมีรายได๎เพียงพอกับรายจําย และส าหรับกลุํมที่ไมํมีงานท าควรสํงเสริมให๎เกิดอาชีพ รวมทั้งสํงเสริมให๎กลุํม 
ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการมีงานท าเพ่ือให๎สามารถด ารงชีพได๎อยํางเหมาะสม จัดเก็บข๎อมูลเศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะด๎าน
การเกษตรและแหลํงน้ า โดยให๎ ความส าคัญกับข๎อมูลของการท านา เชํน จ านวนครัวเรือน จ านวนไรํ ผลผลิต ต๎นทุนการ
ผลิต เป็นต๎น ข๎อมูลแหลํงน้ า เชํน แหลํงน้ าเขตชลประทาน แหลํงน้ านอกเขตชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช๎เพ่ือ
การเกษตรประเภทการ ท านา เป็นต๎น โดยอาจจัดท าเป็นยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได๎ภายใต๎แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ พอเพียงท๎องถิ่น (ด๎านการเกษตรและแหลํงน้ า)  
3.2.2 งานด๎านสวัสดิการสังคม  
(๑) การสํงเสริมและพัฒนาผู๎สูงอายุ ให๎ได๎รับเบี้ยยังชีพในปีตํอๆ ไปอยํางทั่วถึง โดยมี  
การจัดท าฐานข๎อมูลให๎เป็นปัจจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จ านวนของผู๎สูงอายุที่จะได๎รับเบี้ยยังชีพลํวงหน๎า และก าหนดไว๎
ใน แผนพัฒนาสามปี  นอกจากนี้ควรให๎ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล๎อมของผู๎สูงอายุ
เชํนกัน  
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(๒) การสํงเสริมและพัฒนาผู๎พิการในท๎องถิ่น ควรให๎ความส าคัญในการจํายเงินเบี้ย  
ความพิการให๎คนพิการอยํางครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล๎อมของผู๎พิการ  
(๓) การสํงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท๎องถิ่น ให๎ความส าคัญกับศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาวําเด็กได๎รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไมํ ได๎รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไมํ เพื่อเป็น 
ข๎อมูลก าหนดไว๎ในแผนพัฒนาสามปีนอกจากนี้ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีการจัดทาแผนพัฒนาเด็กและ เยาวชน
ในท๎องถิ่น พิจารณานาแผนงานโครงการด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองสํวน
ท๎องถิ่นตามความเหมาะสม     
(๔) การสํงเสริมด๎านที่พักอาศัยให๎แกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎ยากจน ให๎มีที่อยูํอาศัย  
3.2.3 งานด๎านการศึกษา ให๎ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการ  
สํงเสริมให๎มีศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย     
3.2.4 การสํงเสริมสนับสนุนด๎าน สิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได๎รับ  
ด๎วยความเทําเทียมกัน ควรให๎ความส าคัญในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เชํน สิทธิมนุษยชนด๎านสาธารณสุข ด๎าน 
การศึกษา ด๎านเศรษฐกิจ ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ด๎านที่อยูํอาศัย ด๎านวัฒนธรรมและศาสนา ด๎าน
ข๎อมูลขําวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด๎านการขนสํง ด๎านการเมืองการปกครอง ด๎านกระบวนการ 
ยุติธรรม ด๎านความมั่นคงทางสังคม เป็นต๎น โดยให๎ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ที่ มท 
0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558    
3.2.5 งานด๎านการสาธารณสุข การสํงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปูองกัน   
และระงับการระบาดของโรคติดตํอ และการเข๎าถึงการรักษาของผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป  
3.2.6 ด๎านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร๎อย   
(1) งานด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาค  
พลเมืองการพัฒนาศักยภาพ ผู๎นาชุมชนสนับสนุนการจัดท าระบบข๎อมูล ขําวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน  
ตลอดจนการสร๎างเครือขํายเพ่ือ การพัฒนาชุมชนความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพ  
(2) งานด๎านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมเสริมสร๎างความ ปรองดองสมานฉันท์ ลดและยุติปัญหา
ข๎อขัดแย๎ง สร๎างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท๎องถิ่น โดยการเสริมสร๎างการรับรู๎และการมีสํวนรํวมของ
ภาคประชาสังคม ปูองกันและแก๎ไขปัญหาข๎อขัดแย๎งของประชาชนและ สังคม ปลูกฝังคํานิยมและจิตส านึกความรัก
สามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการ ประนอมข๎อพิพาทและการชํวยเหลือ  
ทางด๎านข๎อกฎหมายให๎ประชาชนในท๎องถิ่น  
3.3 งานด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
3.3.1 ข๎อมูลการเกิดสาธารณภัยในท๎องถิ่นให๎น าข๎อมูลการเกิดสาธารณภัยในท๎องถิ่น เชํน  
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถลํม อาคารถลํม ภัยจากภัยแล๎งภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปุา ภัยจาก 
อากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนสํง เป็นต๎น มาวิเคราะห์หาแนวทางปูองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจ เกิดข้ึน 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่เคยได๎รับความเสียหายอยํางร๎ายแรงจากสาธารณภัย ดังกลําว ควรหา
มาตรการเชิงปูองกัน และก าหนดเป็นแผนงานไว๎ในแผนพัฒนาสามปี เชํน (1) การสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจในการ
จัดการสาธารณภัยของผู๎บริหารและข๎าราชการท๎องถิ่น และเตรียมความพร๎อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณ ภัย (2) การซักซ๎อม 
 
 
 



 
      - 25-  
 
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการ ปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสา
ธารณ และ (3) การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การชํวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่  
3.3.2 การเตรียมความพร๎อมเพ่ือจัดการปัญหาไฟปุาและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได๎  
เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข๎ามแดนประเทศเพ่ือนบ๎านสํงผลกระทบตํอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่ และ
การคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพ่ือให๎การแก๎ไขปัญหาไฟปุาและหมอดควันเป็นไปอยํามีประสิทธิภาพ และ เป็นการ
เตรียมความพร๎อมรับ มือสถานการณ์ไฟปุาและหมอกควัน จึงให๎ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการ ปกครองท๎องถิ่น 
ดํวนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  
3.3.3 การเตรียมความพร๎อมในการปูองกันและแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง เพ่ือให๎การแก๎ไข ปัญหาและการชํวยเหลือ
ประชาชนที่ได๎รับความเดือดร๎อนจากภัยแล๎ง จึงให๎ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมสํงเสริมการ ปกครองท๎องถิ่น ดํวนที่สุด ที่ 
มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
3.3.4 งานด๎านการรักษาความสงบเรียบร๎อย ให๎ส ารวจจุดที่มักเกิดเหตุ ร๎าย ภัยอันตราย จากกลุํมมิจฉาชีพ และ หา
มาตรการปูองกันเพ่ือลดจ านวนการเกิดเหตุร๎ายขึ้น ส าหรับองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่นที่มีการติดตั้งกล๎อง วงจรปิดให๎
ส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช๎งาน หากจ าเป็นต๎องซํอมแซมขอให๎เรํง  
ด าเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
3.4 ด๎านการวางแผนการสํงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว  
3.4.1 งานด๎านการสํงเสริมการลงทุน ควรสํงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ให๎ เกิดข้ึนแกํคนในชุมชน เพ่ือ เพ่ิมมูลคํา
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุํงเน๎นให๎เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  
3.4.2 งานด๎านการสํงเสริมการเกษตร การให๎การสนับสนุน ศูนย์บริการและถํายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจ า
ต าบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่อาทิ การ ให๎ความรู๎ทางวิชาการ การ
จัดตั้งกลุํมเกษตรกร การจ าหนํายผลผลิต การชํวยเหลือหาพันธุ์พืช การบ ารุงรักษาดิน  
จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาตํางกัน และการแปรรูปเพื่อเป็นการชํวยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่  
3.4.3 งานด๎านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให๎ส ารวจจุดหาบเรํแผงลอย วําสามารถ ขยายจุดผํอนปรนเพ่ิมข้ึนได๎อีก
หรือไมํ หรืออาจส ารวจหาสถานที่ที่ยังไมํได๎ใช๎ประโยชน์อยํางเต็มท่ีและเหมาะสมกับ การค๎าขาย และเตรียมมาตรการ
รองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร๎างรายได๎ที่มั่นคงให๎แกํกลุํมผู๎ค๎าขาย  
3.4.4 งานด๎านการทํองเที่ยว ควรสํงเสริมการทํองเที่ยวที่ไมํกํอให๎เกิดผลกระทบ สภาพแวดล๎อม และวิถีชีวิต อันดีงาม
ของประชาชนในท๎องถิ่น อาจก าหนดยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวหรือแนว ทางการพัฒนา สํงเสริมการทํองเที่ยวตามสภาพ
ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ทางสังคมและวิถีชีวิตชุมชน เชํน การทํองเที่ยวที่รับผิดชอบตํอทรัพยากรการ
ทํองเที่ยวเพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจนการทํองเที่ยวเชิงนิเวศการ ทํองเที่ยวที่เป็นธรรมการทํองเที่ยวโดยชุมชนและการ
ทํองเที่ยวโดยการอาสาสมัคร  
3.5 ด๎านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม งานด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการค๎ุมครองดูแลและบ ารุงรักษาปุาและน้ า การฟ้ืนฟู สภาพและคุณภาพการปูองกันการเสื่อมโทรม
หรือการสูญสิ้นไปและการน ากลับมาใช๎ใหมํซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความ หลากหลายทางชีวภาพให๎เอ้ือตํอการ
ด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนาและเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและ  
สังคมของประเทศควรเป็นการรํวมมือกันด าเนินการระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให๎เกิดผล    
ส าเร็จ อยํางยั่งยืน 
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3.6 ด๎านศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
3.6.1 งานด๎านสํงเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท๎องถิ่น โดยการสารวจข๎อมูลภูมิปัญญา  
ท๎องถิ่นทั้งหมด สร๎างเป็นองค์ความรู๎ เผยแพรํให๎แกํคนในท๎องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให๎มีการตํอยอดขยายความคิด แปลง
เป็นจุดเดํนให๎แกํผลิตภัณฑ์ของท๎องถิ่น  
3.6.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท๎องถิ่น  
3.6.3 การอนุรักษ ์ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่  
4. การแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎ การแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
ใช๎กรอบนโยบายการบริหารและการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต๎ที่ได๎อนุมัติจากหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ 
(หน.คสช.) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557  โดยน๎อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข๎าใจ เข๎าถึง พัฒนา ” และ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ” รวมทั้ง แนวทางการแก๎ไข ปัญหาโดยสันติวิธี เพื่อไปสูํวิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุํงให๎จังหวัด
ชายแดนภาคใต๎มีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขการใช๎ความรุนแรง มีสภาวะแวดล๎อมที่เอ้ือตํอการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย๎งโดยสันติ ทุกภาคสํวนมีความเข๎าใจ ไว๎วางใจ และมีสํวนรํวมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมี
ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน ทั้งด๎านความมั่นคงและด๎านการพัฒนา และกลุํมภารกิจงาน โดยมีพ้ืนที่เปูาหมายและ
กลุํมเปูาหมายหลัก ได๎แกํ พ้ืนที่เสริมสร๎างความมั่นคง พ้ืนที่เรํงรัดการพัฒนา และพ้ืนที่เสริมสร๎างการพัฒนา มีภารกิจ
งาน 7 กลุํมภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติ การการแก๎ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  พ.ศ. 2558 - 2560 
ดังนี้  
4.1 กลุํมภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
4.2 กลุํมภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู๎ได๎รับผลกระทบ  
4.3 กลุํมภารกิจงานที่ 3 งานสร๎างความเข๎าใจทั้งในและตํางประเทศ/สิทธิมนุษยชน  
4.4 กลุํมภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หนํวยงานเจ๎าภาพหลัก  
4.5 กลุํมภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน  
4.6 กลุํมภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ  
4.7 กลุํมภารกิจงานที่ 7 งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย๎งโดยสันติวิธี  
5. นโยบายที่สาคัญของรัฐบาล/คสช.  
5.1 การแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู๎ ผลิต ผู๎ค๎าผู๎มีอิทธิพล และผู๎ประพฤติมิ
ชอบโดยบังคับใช๎ กฎหมายอยํางเครํงครัด ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นน าแนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช๎
ตามอ านาจ หน๎าที่ ดังนี้  
5.1.1 สนับสนุน สํงเสริม หนวํยงานที่เกี่ยวข๎องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนํวย ด าเนินการปราบปรามและจับกุม
ผู๎ผลิตผู๎ค้ า ผู๎น าเข๎า และสํงออกรวมทั้งผู๎สมคบและสนับสนุนชํวยเหลือให๎ได๎ผล อยํางจริงจัง  
5.1.2 สนับสนุน สํงเสริม หนวํยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย วําด๎วยสถานบริการที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย์สถานที่ ที่จัดให๎มีการเลํนบิลเลียด สนุก เกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย  
วําด๎วยโรงงานและสถานประกอบการมิให๎เจ๎าของหรือผู๎ประกอบการปลํอยปะละเลยให๎มีการซุกซํอนหรือค๎ายาเสพติด
หากพบให๎ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย  
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5.1.3 สนับสนุน สํงเสริม หนวํยงานที่ รับผิดชอบน าผู๎เสพยาเสพติดเข๎ารับการ บ าบัดรักษาโดยทันที  
และติดตามดูแลให๎ความชํวยเหลือให๎สามารถกลับมามีชีวิตอยํางปกติสุข  
5.1.4 ด าเนินการลงโทษเจ๎าหน๎าที่รัฐที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับยาเสพติด (ข๎าราชการองค์การบริหารสํวนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานสํวนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ๎างประจาและพนักงานจ๎าง) ทั้งนี้ ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ยึดหลัก ผู๎เสพคือผู๎ปุวยที่ ต๎องได๎รับการบ าบัดรักษาให๎กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร๎อมทั้งมีกลไกติดตามชํวยเหลือ 
อยํางเป็นระบบ ด าเนินการ อยํางจริงจังในการปูองกันปัญหาด๎วยการแสวงหาความรํวมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐตํางๆ  
ในการควบคุมและสกัดก้ัน ยาเสพติด สารเคมี และ สารตั้งต๎นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข๎าสูํประเทศภายใต๎การ
บริหารจัดการอยํางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งด าเนินการปูองกันกลุํมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมํให๎เข๎าไป
เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดด๎วยการรวมพลังทุกภาคสํวนเป็นพลังแผํนดินในการตํอสู๎กับยาเสพติด  
5.2 มาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยเสริมสร๎าง จิตสานึกและคํานิยมให๎กับเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ ปฏิบัติหน๎าที่การปลูกจิตสานึกคํานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร๎างวินัยแกํทุกภาค
สํวน รํวมรวมพลังแผํนดินปูองกัน และปราบปรามการทุจริต จึงให๎ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแหํงชาติ ที่ 
69/2557 เรื่อง มาตรการ ปูองกันและแก๎ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดังนี้  
5.2.1 ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานที่ เกิดหรือนําจะเกิดสม่ าเสมอ
กระบวนการขั้นตอนใดที่นําจะเกิดการทุจริต ต าแหนํงหรือตัวเจ๎าหน๎าที่ท่ีรับผิดชอบและ วิธีการกระท าผิด  
5.2.2 ก าหนดแนวทางวิธีการแก๎ไขลดโอกาสและปูองกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี ความเสี่ยง  
5.2.3 ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมอยํางจริงจังกับการ กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่
ประจักษ์อยูํโดยทั่วไปที่ท าให๎ประชาชนมีความรู๎สึกวําเจ๎าหน๎าที่ไมํ ด าเนินการใดๆเพราะ รับผลประโยชน์  
5.2.4 ส ารวจและจัดทา ข๎อมูลการกระทา ผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแตํละ  
หนํวยงานพร๎อมทั้งระบุตัวเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบ  
5.2.5 จัดท าข๎อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได๎รับงานจัดซื้อจัดจ๎างย๎อนหลัง 5 ปี  
5.2.6 จัดท าข๎อมูลเรื่องที่หนํวยงานร๎องทุกข์ตํอพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู๎กระท า ผิดตามอ านาจหน๎าที่ของ
หนํวยงานนั้นและยังอยูํระหวํางการสอบสวน ให๎น าแนวทางดังกลําวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือ
โครงการพัฒนา บุคลากรขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตประพฤติ  
มิชอบ  
6. การท าความตกลงรํวมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โครงการ ที่องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จัดท าบริการสาธารณะ รํวมกับองค์กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น ตามประกาศ คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง การท าความตกลง  
รํวมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นการท าความ ตก
ลงรํวมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตั้งแตํสองแหํงขึ้นไป ซึ่งอาจเป็นองค์กร 
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข๎ามเขตจังหวัดได๎หากเป็นพ้ืนที่ติดตํอกัน และประชาชนในพื้นท่ี นั้น
ได๎รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  
6.1 เป็นอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามกฎหมายวําด๎วยการก าหนดแผน  
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หรือกฎหมายวําด๎วยการจัดตั้งองค์กรปกครองสํวน  
       



 
-28- 

 
ท๎องถิ่น หรือเป็นภารกิจที่ได๎รับการถํายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
6.2 เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินกวําศักยภาพ หรือไมํค๎ุมคําท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะ ด าเนินการเอง หรือเป็น
ภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมมือกันเพื่อเกิดประโยชน์แกํประชาชนในท๎องถิ่น 
7. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจ  
ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดด าเนินการตาม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํ  
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ และหน๎าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร สํวน
จังหวัดลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยก าหนดให๎มีลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารสํวนจังหวัด ในการ
ให๎บริการสาธารณะในเขตจังหวัดลักษณะการด าเนินการตามอ านาจและหน๎าที่ขององค์การบริหารสํวนจังหวัด การ
สนับสนุนงบประมาณให๎แกํราชการสํวนกลาง สํวนภูมิภาค จะกระท าได๎ แตํเฉพาะกรณีที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ ของ
องค์การบริหารสํวนจังหวัดที่จะต๎องด าเนินการเอง แตํไมํสามารถด าเนินการเองได๎ เป็นต๎น  
8. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
การด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 20  
กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ในเขตจังหวัด ให๎นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการ
จัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให๎ เป็น
ปัจจุบันและสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด /กลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร์  
และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล  
การจัดท าทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน เขตจังหวัด  
ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัดจัดให๎มีการประชุมเพ่ือด าเนินการดังกลําว โดยเชิญผู๎วําราชการจังหวัด  
ผู๎แทนจากส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด อภิปรายให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอ การ
พัฒนาจังหวัดโดยองค์รวม ให๎ประชาคมท๎องถิ่นเข๎ารํวมประชุมโดยใช๎สัดสํวนระดับจังหวัด เชํน นายกองค์กร ปกครอง
สํวนท๎องถิ่นทุกแหํง ปลัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดทุกแหํง ท๎องถิ่นจังหวัด หัวหน๎าส านักงาน จังหวัด 
ประธานหอการค๎าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต๎น เมื่อองค์การบริหารสํวนจังหวัด  
ด าเนินการดังกลําวแล๎วให๎แจ๎งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ให๎หนํวยงาน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาสังคม ประชาคมท๎องถิ่นและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 
เกี่ยวข๎องทุกแหํง (รูปแบบ/ประชาคมท๎องถิ่นจังหวัด ด าเนินการตามสิ่งที่สํงมาด๎วย 4)  
9.การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูล  
9.1 ให๎องค์การบริหารสํวนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารสํวนต าบลสํงเสริม สนับสนุนการมีสํวนรํวม
ของประชาชนในท๎องถิ่น ดังนี้  
9.1.1 สนับสนุนให๎ ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นรํวมกันพิจารณา โครงการพัฒนาของตนเองโดยแยก
เป็น ๓ ระดับ คือ  
(1) โครงการที่หมูํบ๎าน/ชุมชน สามารถด าเนินได๎เองทั้งหมด  
(2) โครงการที่หมูํบ๎าน/ชุมชนจะต๎องได๎รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นบางสํวน  
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(3) โครงการที่ หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํสามารถด าเนินการเองได๎จ าเป็นต๎องให๎องค์กร ปกครองสํวนท๎องถิ่นหรือหนํวยงานอื่น
เป็นผู๎ด าเนินการ และรวบรวมโครงการดังกลําวเสนอตํอที่ประชุมประชาคม ท๎องถิ่น โดยให๎ส านัก/กอง/สํวน/งาน ที่
รับผิดชอบด๎านการพัฒนาชุมชนเป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการ และน าข๎อมูลที่ได๎มาประสานกับผู๎รับผิดชอบในการจัดทา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  
9.1.2 องค์การบริหารสํวนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดประชุมประชาคมต าบล  
ประชาคมชุมชนต าบล ประชาคมเมือง ประชาคมนคร เพ่ือรับทราบปัญหาและความต๎องการของประชาชนในภาพรวม 
ของต าบล ชุมชนต าบล เมือง นคร และชี้แจงท าความเข๎าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พร๎อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต๎องการอยํางแท๎จริงของหมูํบ๎าน/ 
ชุมชน  
9.1.3 องค์การบริหารสํวนจังหวัด จัดประชุมประชาคม ท๎องถิ่นระดับต าบล ชุมชนต าบล  
ชุมชนเมือง ชุมชนนคร ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน 2) โดยอาจด าเนินการพร๎อม การ
จัดประชุมอ่ืนๆ อาทิ การประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด หรือ จัด
ประชุมผู๎แทนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน 
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น โดยด าเนินการกํอนที่จะประกาศใช๎แผนพัฒนาขององค์การบริหารสํวนจังหวัด  
9.1.4 การจัดประชุมประชาคม ท๎องถิ่น ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถ ด าเนินการได๎พร๎อมกันกับการประชุม
เพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมูํบ๎าน โดยองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจ สอบถามหนํวยงานอื่นที่ด าเนินการอยูํใน
พ้ืนที่และน าเรื่องเข๎าประชุมพร๎อมกันก็ได๎ เพ่ือไมํให๎เกิดความซ๎าซ๎อนในการ ท างาน  
9.1.5 ให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นด าเนินการส ารวจและจัดเกบ็ข๎อมูล พ้ืนฐานเพื่อการ จัดท าแผน ที่เป็นมาตรฐาน
สามารถน าไปใช๎ประโยชน์ใน การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น และเป็นข๎อมูลที่หนํวยงานตํางๆ ให๎ความเชื่อถือในการน าไปใช๎
ประโยชน์ในด๎านตํางๆ ดังนี้  
(1) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น และน าข๎อมูลพื้นฐานที่
จัดเก็บได๎มาท าการประมวลผล และเก็บข๎อมูลไว๎อยํางเป็นระบบ ส าหรับโปรแกรม การบันทึกและประมวลผลสามารถ
ขอรับการสนับสนุนได๎จาก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด /อ าเภอ โดยไมํต๎องเสีย คําใช๎จํายแตํอยํางใด  
(2) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น น าข๎อมูลพ้ืนฐานดังกลําวไปใช๎เป็นข๎อมูลในการ จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นและการ
พัฒนาในด๎านตําง ๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให๎ การสนับสนุนแกํหนํวยงานอื่น ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนและผู๎ที่สนใจร๎องขอ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข๎อมูล ขําวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
(3) องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องด าเนินการปรับปรุงข๎อมูลดังกลําวให๎เป็น ปัจจุบัน โดยท าการส ารวจและจัดเก็บ
ข๎อมูลอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง กํอนที่จะด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนา ท๎องถิ่น ซึ่งการด าเนินการดังกลําว 
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินงานได๎ ตามความเหมาะสม จ าเป็น 
และประหยัด โดยต๎องค านึงถึงสถานะทางการคลังของตนเองเป็นหลัก  
ค าแถลงนโยบาย การเข้าบรหิารราชการแผ่นดิน แม๎จะเป็นการใช๎อ านาจและท าหน๎าที่ตามกฎหมายดังที่รัฐบาลกํอนๆ 
เคยปฏิบัติมา แตํก็มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาบางประการ อันท าให๎รัฐบาลนี้แตกตํางจากรัฐบาลอื่นๆ อยูํบ๎าง ในด๎าน
เงื่อนไข รัฐบาลนี้เข๎ามาสืบทอดงานและสานตํอภารกิจจากการที่คณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎เคยก าหนด 
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แนวทางการแก๎ปัญหาของประเทศไว๎กํอนแล๎วเป็น 3 ระยะ ตั้งแตํเม่ือเข๎าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศเม่ือวันที่ 
22 พฤษภาคม 2557   โดยระยะแรก ได๎มุํงเน๎นระงับยับยั้งความแตกแยก ยุติการใช๎ก าลังและอาวุธสงครามกํอความ
รุนแรง แก๎ไขผลกระทบจากการที่รัฐบาลและรัฐสภากํอนหน๎านั้นอยูํในสภาพที่ไมํอาจปฏิบัติหน๎าที่ได๎ตามปกตินานกวํา 
6 เดือน ตลอดจนได๎เรํงแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนเฉพาะหน๎าของประชาชน และมํุงน าความสงบสุข ความสงบ 
กลับคืนสูํประเทศ จากนั้นเพียง 2 เดือน ก็เข๎าสูํ  ระยะที่สอง ด๎วยการประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว การจัดตั้ง
สภานิติบัญญัติแหํงชาติ (สนช.) การเสนอรําง พ.ร.บ.งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการ
จัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้ หลังจากนั้น คสช.จะลดบทบาทและภารกิจเป็นที่ปรึกษาและท างานรํวมกับคณะรัฐมนตรีใน
การพิจาณาหรือแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร๎อยหรือความมั่นคงของชาติ สํวนที่จะตามมาในเร็ววันคือ การ
จัดตั้งสภาปฏิรูปแหํงชาติ และคณะธรรมาธิการยกรํางรัฐธรรมนูญ เพ่ือออกแบบวางรากฐานทางการเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมอันมั่นคงให๎แกํประเทศ กํอนจะสํงผํานไปสูํ ระยะที่สาม คือ การประกาศใช๎รัฐธรรมนูญฉบับถาวร และการ
จัดการเลือกตั้งทั่วไป เงื่อนไขดังกลําวถือเป็นพันธกิจที่รัฐบาลจะยังคงยึดมั่นและด าเนินการตํอไป 
โดยที่  มาตรา 19  ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ได๎ก าหนด หน้าที่ของรัฐบาลไว้ 3 ประการเป็นครั้งแรก คือ          
1) การบริหารราชการแผ่นดิน 2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริมความสามัคคีและ
ความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  รัฐบาลจึงขอก าหนดนโยบายให๎สอดคล๎องกับหน๎าที่ทั้ง  3  ประการ     
ดังกลําวด๎วย  
ในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11 ด้าน  โดยได๎น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศวําด๎วยการ
เข๎าใจ เข๎าถึง และพัฒนา ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช๎ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน๎นความพอดีพอสมพอควรแกํฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิค๎ุมกันมาเป็นแนวคิด ใช๎
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11 แนวทางของ คสช. และความต๎องการของประชาชน เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด๎านต๎องการสร๎างความเข๎มแข็งแกํองค์กรการปกครองทุกระดับ ตั้งแตํท๎องถิ่นถึง
ประเทศ ต๎องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนและต๎องการให๎ประชาชนเกิดความชัดเจน รู๎ลํวงหน๎าวําประเทศจะ
ก๎าวทางไหน เพ่ือเตรียมตัวได๎ถูกต๎อง 
 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย มาใช๎สร๎าง
สังคมให๎เข๎มแข็งอยํางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูํกัน ดังนี้ 

1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให๎ความส าคัญท้ังการศึกษาในระบบ และการศึกษา
ทางเลือกไปพร๎อมกัน เพ่ือสร๎างคุณภาพของคนไทยให๎สามารถเรียนรู๎ พัฒนาตนได๎เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตได๎โดยมีความใฝุรู๎และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร๎างเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ โดยเน๎นการเรียนรู๎
เพ่ือสร๎างสัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให๎เป็นที่ต๎องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด๎าน
การเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแกํผู๎ยากจนหรือด๎อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให๎เยาวชนและประชาชนทั่วไปมี
สิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให๎มีคูปองการศึกษาเป็น  
แนวทางหนึ่ง 
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3. ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป มีโอกาสร่วม

จัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาสูํสถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นตามศักยภาพและความพร๎อม โดยให๎
สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได๎อยํางอิสระและคลํองตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให๎สามารถมีความรู๎และทักษะใหมํที่สามารถ
ประกอบอาชีพได๎หลากหลายตามแนวโน๎มการจ๎างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู๎และหลักสูตรให๎เชื่อมโยงกับ
ภูมิสังคม  โดยบูรณาการความรู๎และคุณธรรมเข๎าด๎วยกันเพ่ือให๎เอ้ือตํอการพัฒนาผู๎เรียนทั้งในด๎านความรู๎ ทักษะ      
การใฝุเรียนรู๎  การแก๎ปัญหา  การรับฟังความเห็นผู๎อ่ืน  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  และความเป็นพลเมืองดี โดยเน๎น
ความรํวมมือระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร๎างแรงงานที่มีทักษะ  โดยเฉพาะในท๎องถิ่น
ที่มีความต๎องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให๎เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน๎นครูผู๎สอนให๎มีวุฒิ
ตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช๎ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็นเครื่องมือชํวย
ครูหรือเพ่ือการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง เชํน การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น รวมทั้งปรับระบบ
การประเมินสมรรถนะที่สะท๎อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ  สนับสนุนให๎องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญ
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย
อยํางยั่งยืน และมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมตามความพร๎อม 

8. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู๎ สร๎างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย 
น าไปสูํการสร๎างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลคํา
ทางเศรษฐกิจให๎แกํประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและวัฒนธรรมสากล และการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเป็นสากล เพ่ือเตรียมเข๎าสูํเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือการ
เป็นสํวนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให๎
เยาวชนและประชาชนได๎มีโอกาสแสดงออกอยํางสร๎างสรรค์  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) 

 วิสัยทัศน์  
“สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข ด๎วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง” 

   ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  มี  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

    ๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม        
๑.๑ การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให๎ทุกคนในสังคมไทยควบคูํกับการเสริมสร๎างขีด  
      ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร๎างโอกาสในชีวิตให๎แกํตนเอง     
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน๎นการสร๎างภูมิค๎ุมกันระดับปัจเจกและสร๎างการมี  
      สํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ      
๑.๓ การเสริมสร๎างพลังให๎ทุกภาคสํวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช๎ชีวิตในสังคมและมีสํวนรํวมในเชิงเศรษฐกิจ        
สังคม และการเมืองได๎อยํางมีคุณคําและศักดิ์ศรี   
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๑.๔ การสานสร๎างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให๎มีคุณคําและตระหนักถึงผลประโยชน์ในสังคม และ 
เสริมสร๎างการบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 ๒.๑ การปรับโครงสร๎างและการกระจายตัวประชากรให๎เหมาะสม        
 ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง         
 ๒.๓ การสํงเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม       
 ๒.๔ การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต          
 ๒.๕ การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม      

๓. ยุทธศาสตร์ความเข็มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน       
 ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นรากฐานการผลิตภาคเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน    
 ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร         
 ๓.๓ การสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหํวงโซํการผลิต        
 ๓.๔ การสร๎างความมั่นคงในอาชีพและรายได๎ให๎แกํเกษตรกร        
 ๓.๕ การสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน       
 ๓.๖ การสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข๎มแข็งภาคเกษตร       
 ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร๎างความม่ันคงด๎านอาหารและพลังงาน            

๔. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน      
 ๔.๑ การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน         
 ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                      
 ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันที่มีประสิทธิภาพ เทําเทียมและเป็นธรรม    

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวมอยํางมีเสถียรภาพ         
                                      

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน       
 ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายใต๎กรอบความรํวมมือในอนุภูมิภาคตํางๆ           
 ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันระดับอนุภูมิภาค              

๕.๓ การสร๎างความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน         
๕.๔ การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศและภูมิภาคภายใต๎บทบาทที่สร๎างสรรค์เป็นทางเลือกใน   
      การด าเนินนโยบายระหวํางประเทศในเวทีโลก       
๕.๕ การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย๎ายแรงงาน  
      และการสํงเสริมแรงงานไทยในตํางประเทศ       
๕.๖ การมีสํวนรํวมอยํางส าคัญในการสร๎างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจากการกํอการร๎ายและ 
     อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรํระบาดของโรคภัย     
๕.๗ การสร๎างความรํวมมือที่ดีระหวํางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางมีจริยธรรม 
     และไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้งเปิดรับความรํวมมือกับองค์กรระหวํางประเทศที่ไมํแสวงหาก าไร    
๕.๘ การเรํงรัดการใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงการค๎าเสรีที่มีผลบังคีบใช๎แล๎ว 
๕.๙ การสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความรํวมมือ  
     ในการพัฒนาภูมิภาค          
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่น  
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๖. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
 ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
 ๖.๒ การปรับปรุงกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร๎อมไปสูํการเป็นเศรษฐกิจและ 
                สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม      

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให๎สังคม  
      มีภูมิคุ๎มกัน          
๖.๔ การเตรียมพร๎อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ         
๖.๕ การสร๎างภูมิค๎ุมกันด๎านการค๎าจากเง่ือนไขด๎านสิ่งแวดล๎อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข๎องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด๎าน  
     สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ          
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ           
๖.๘ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพโปรํงใสและเป็นธรรม 
      อยํางบูรณาการ   
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามสภาพพื้นที่ 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1 ประกอบ ด้วย อุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู  บงึกาฬ   
และ เลย  ควรเน้น การฟ้ืนฟู ระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร๎างการผลิตด๎านการเกษตร  
พัฒนาการทํองเที่ยว  การสํงเสริมการค๎าเรํงแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าจากภาวะฝนแล๎ง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ปี พ.ศ.2557 – 2560            
( จังหวัด อุดรธาน ี หนองคาย  หนองบัวล าภู  บึงกาฬ   และ เลย  ) 
1. วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
 “  เป็นศูนย์กลางการลงทุน  ด๎านการค๎า  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การบริการ  การทํองเที่ยว ของ 
อนุภูมิภาคลุํมน้ าโขงและประชาคมอาเซียน  ” 

2. เป้าประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให๎มีโครงสร๎างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  ที่พร๎อมรองรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุน 
                 ด๎านตํางๆ  ในลุํมน้ าโขง 
 2.2 เพ่ือผลิตสินค๎าทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน และแปรรูปสิ้นค๎าเพ่ือเพ่ิมมูลคํา 
 2.3 เพ่ือเพ่ิมรายได๎จากการทอํงเที่ยว 
 2.4 เพ่ือให๎เกิดความรํวมมือในด๎านตําง ๆ ของทุกภาคสํวนสูํประชาคมอาเซียน 
 2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด  และการค๎า 
 2.6 เพ่ือให๎มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  สํงเสริมและพัฒนาสินค๎าเกษตรให๎ได๎มาตรฐานอยํางครบวงจร 
3.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน ด๎านการลงทุน  อุตสาหกรรม  และการค๎า 
3.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาศักยภาพด๎านทํองเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี ( พ.ศ.2558 – 2561 ) 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

          “ เมืองนําอยูํ  ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุํมน้ าโขง ” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy)  ( 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ )   23  กลยุทธ์ )   ดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมและยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

 กลยุทธ์ 
๑.บูรณาการงานวิจัย/องค์ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาชาวบ๎านมา 
   พัฒนาภาคเกษตร  

  ๒. พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานการเกษตร 
             ๓. สํงเสริม การรวมกลุํมเกษตรกรสูํความเข๎มแข็งและยั่งยืน 

๔. พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดและ  
   ภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพการค๎าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 

กลยุทธ์ 
         ๑. ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสํง 

๒. เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู๎ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน  และ กลุํมผู๎ผลิต   
   OTOP  

              ๓. พัฒนาฝีมือแรงงานและเพ่ิมการจ๎างงานในพื้นที่ 
       ๔. พัฒนาตลาดและชํองทางการจ าหนําย 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการ  

                              เปลี่ยนแปลงทาง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

  กลยุทธ์ 
       1.  สํงเสริมการศึกษาให๎แกํประชาชนเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
                ๒.  สํงเสริมการบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม 
  ๓.  สํงเสริมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให๎แกํประชาชน 
     4.  สร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านสุขภาพรองรับสังคมผู๎สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ และการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

                               ประเพณีท้องถิ่น 

กลยุทธ์ 
  ๑.  พัฒนาระบบบริหารจัดการและข๎อมูลการทํองเที่ยว 
                ๒.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตามมาตรฐานสากล 

3.  พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สอดคล๎องกับแหลํงทํองเที่ยว 
4.  สํงเสริมการตลาดการทํองเที่ยวในและตํางประเทศ 
        

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  กลยุทธ์ 
  1. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ 
  2. บริหารจัดการแบบมีสํวนรํวม 
  3. ปูองกันและแก๎ไขปัญหาขยะและมลภาวะ 
   
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และ สาธารณ 
                              สมบัติ  
  กลยุทธ์ 
  1 ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดินสาธารณะของเจ๎าหน๎าที่รัฐ 
  2 ปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
  3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด๎านความมั่นคง 
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 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  ในเขตจังหวัดอุดรธานี 
วิสัยทัศน์  “ อุดรธานีเมืองหน้าอยู่ เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม น าหน้าการศึกษา พัฒนาการ ท่องเท่ียว ” 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ยุทธศาสตร์ 1 : ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 1 สร๎างความเข๎มแข็งและสํงเสริมการรวมกลุํมของเกษตรกร 
 2 สํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และการท าเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3 สํงเสริมให๎มีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง 
 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลุํมผู๎ประกอบการและเครือขํายโดย 
    สํงเสริมการตํอยอดภูมิปัญญา และความเป็นไทยที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาด 
 5 พัฒนาคุณภาพชีวิต และ มาตรฐานผลิตภัณพ์ชุมชนการสํงเสริมสร๎างตราสัญลักษณ์ของสินค๎า 
ยุทธศาสตร์ 2 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1 เพ่ิมความสมบูรณ์และพ้ืนที่ปุาอนุรักษ์ปุาสงวนแหํงชาติรวมทั้งการปูองกันไฟปุาและการจัดท าแนวเขตปุา 
    อนุรักษ์ท่ีชัดเจนและปูองกันรักษาปุาเชิงรุก 
 2 ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและการใช๎ประโยชน์ให๎เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และเผยแพรํความรู๎เทคโนโลยีในการฟื้นฟู 
             บ ารุงดินและการปลูกหญ๎าแฝกตามแนวพระราชด าริ 
 3 ปลูกจิตส านึกให๎เกิดความตระหนักและชํวยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และสํงเสริม  
             สนับสนุนให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 4 การก าจัดขยะและสิ่งแวดล๎อม 
 5 การพัฒนาฟื้นที่ชุํมน้ าเพื่อการเกษตรและสร๎างความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมทั้งสํงเสริมสนับสนุนการ 
              จัดท าฝายต๎นน้ า 
ยุทธศาสตร์ 3 : ด้านการท่องเที่ยว 
 1 พัฒนาฟื้นฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิมและแสวงหาแหลํงทํองเที่ยวทางเลือกใหมํ ทั้งแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ 
             วัฒนธรรม และท่ีมนุษย์สร๎างขึ้นให๎มีคุณภาพพร๎อมทั้งสํงเสริมกิจกรรม ด๎านการทํองเที่ยว 
 2 เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับสินค๎าการทํองเที่ยว และการบริการด๎านการทํองเที่ยว 
 3 สร๎างเครือขํายความรํวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนท๎องถิ่นและสถาบัน การศึกษาในการรักษา ทรัพยากร 
             ทางการทํองเที่ยว 
 4 สํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชนและเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมของประชาชนในด๎านการทํองเที่ยวโดยวิถี 
             วัฒนธรรมชุมชน 
ยุทธศาสตร์ 4 : ด้านการจัดการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 1 กํอสร๎าง ซํอมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานที่อยูํในความรับผิดชอบ 
 2 เสริมสร๎างความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอยํางยิ่งการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและความปลอดภัย 
             ในชีวิตและทรัพย์สินให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 3 สํงเสริม สนับสนุนการกีฬาและการเสริมสร๎างสุขอนามัย 
 4 สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 5 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรีชุมชน องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสถาบันทาง 
             สังคมในการพัฒนาด๎านตํางๆรวมทั้งปลูกจิตส านึกในความรักความสามัคคีและความเป็นไทย 
 6 สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น เชํน จัดท าแผนชุมชน 
 7 การจัดท าฐานข๎อมูลทุกด๎าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ 5 : ด้านการส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
      1 สํงเสริมฟ้ืนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
      2 ปลูกจิตส านึกของประชาชน เยาวชน ในด๎านคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมที่ดี 
 ยุทธศาสตร์อ าเภอกุมภวาปี  (  พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560 ) 
๑.วิสัยทัศน์ (Vision) 
 อ าเภอกุมภวาปี  เมืองเกษตรอินทรีย์  การปศุสัตว์ยั่งยืน การทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ชุมชนเข๎มแข็ง ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   ด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พันธกิจ (Mission) 
 ๑.สํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ และปศุสัตว์ยั่งยืน 
           ๒.สํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 ๓.สํงเสริมและสนับสนุนให๎หมูํบ๎าน/ชุมชนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคราชการที่มีสํวนรํวมในการคิด
รํวมลงมือท าและรํวมแก๎ไขปัญหาของหมูํบ๎าน/ชุมชน  มีการวิเคราะห์ศักยภาพหมูํบ๎าน/ชุมชน บนพ้ืนฐานข๎อมูลทุกมิติ 
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง 
 ๔. สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
          ๕.การบริหารจัดการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี (Good Governance)  
             โดยยึดกลักธรรมาภิบาล 
 ๖.สร๎างจิตส านึกของประชาชนในพื้นท่ีให๎มีคํานิยมด ารงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
 ๑.ประชาชนในพื้นท่ียึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาในการด ารงชีวิต 
 ๒.หมูํบ๎าน/ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมแบบมีสํวนรํวม 
 ๓.องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการสนับสนุนการแก๎ไขปัญหาของหมูํบ๎าน/ชุมชน 
 ๔.หมูํบ๎าน/ชุมชน มีการทบทวนและปรับปรุงแผนหมูํบ๎าน/ชุมชน  ให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของหมูํบ๎าน/ชุมชน   
               มีการวิเคราะห์ข๎อมูลในทุกมิติ 
          ๕.แหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของอ าเภอกุมภวาปีเป็นที่รู๎จักของบุคคลทั่วไป 
          ๖. ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ให๎มากข้ึน 
          ๗. สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์และการท าอาชีพประมง 
 ๘. ประชากรอ าเภอกุมภวาปีมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สังคมสงบสุข ประชาชนปลอดภัย 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย                
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การสร๎างความเข๎มแข็งในสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี   เพื่อรองรับ 
                                การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓ การพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔ ด๎านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕ ด๎านความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย                                        
  ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ด๎านการบริหารจัดการอ าเภอแบบบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให๎ได๎มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย                 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑.การพัฒนาระบบการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
          ๒.ลดการใช๎ปุ๋ยเคมีสํงเสริมการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ให๎มากข้ึน 
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          ๓.พัฒนาระบบปศุสัตว์และประมงให๎มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑.พัฒนาสํงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรทั้งด๎านพืชไรํ พืชสวน ปศุสัตว์  ประมง 
 ๒.สํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
          ๓.สํงเสริมระบบการเลี้ยงสัตว์ให๎ปลอดโรคและได๎มาตรฐาน 
          ๔.สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์และการท าประมงในแหลํงน้ า 
          ๕.สํงเสริมการจัดท าการเกษตรแบบพอเพียงด๎านการเกษตร  ประมง  ปศุสัตว์ เน๎นในรายครัวเรือน  
ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การสร๎างความเข๎มแข็งในสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี เพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑.การสร๎างความม่ันคงและพัฒนาสังคมให๎มีสันติสุข 
 ๒.คุณภาพชีวิตของประชาชน  ชุมชน  สังคม  มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 ๓.พัฒนาระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
          ๔.สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระบบ  ทุกระดับและทุกกลุํมเปูาหมาย 
 ๕.บริการด๎านสาธารณสุขมีคุณภาพและได๎มาตรฐานขึ้น 
 ๖.พัฒนาการเรียนรู๎และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑.เสริมสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให๎กับประชาชน 
 ๒.สํงเสริมสนับสนุนให๎ภาคีเครือขํายมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมและชุมชน 
 ๓.สํงเสริมสนับสนุนการจัดสวสัดิการสังคม  พัฒนาระบบบริการภาครัฐให๎ได๎มาตรฐาน 

๔.สํงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกกลุํมเปูาหมายสร๎างสังคมให๎มีคุณธรรม 
๕.การเฝูาระวังภาวะสุขภาพและค๎ุมครองผู๎บริโภคให๎มีความปลอดภัย 
๖.สํงเสริมการบริการด๎านสาธารณสุขให๎ครอบคลุมพ้ืนที่อยํางมีคุณภาพและมาตรฐาน 
๗.มีการจัดการเรียนรู๎และรักษาด๎านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาการทํองเที่ยว การบริการและสํงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
เป้าประสงค์ (Goals) 

 ๑.พัฒนาการทํองเที่ยวให๎มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
 ๒.พัฒนาระบบการค๎า  การลงทุน  การทํองเที่ยว  ให๎มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 
 ๓.พัฒนาระบบคมนาคมขนสํงให๎มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 ๔.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ให๎มีศักยภาพสูงยิ่งขึ้น 
 ๕.พัฒนาฝีมือแรงงานให๎มีขีดความสามารถสูงยิ่งขึ้น 
 ๖.สร๎างรายได๎  ลดรายจําย  ขยายโอกาสให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑.สํงเสริมการทํองเที่ยว 
 ๒.ยกระดับแหลํงทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐาน 
 ๓.พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการทํองเที่ยว 
 ๔.เสริมสร๎างผู๎ประกอบการรายใหมํ  SMEs  ให๎มีศักยภาพในการแขํงขันเพ่ิมข้ึน 
 ๕.สํงเสริมพัฒนาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนการค๎า  การลงทุน  ในทุกระดับ 
 ๖.แก๎ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได๎ 
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 ๗.พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนสํง 
 ๘.พัฒนาคุณภาพแรงงานเพ่ิมทักษะฝีมือให๎สูงยิ่งขึ้น 
 ๙.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก๎ไขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๐.สํงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท๎องถิ่น (OTOP)  
 ๑๑.สํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎และพัฒนาศักยภาพผู๎น ากลุํม  องค์กร  และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑.พัฒนา อนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎ยั่งยืน 
 ๒.ประชาชน  ชุมชน  มีสํวนรวํมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีมาตรฐาน 
 กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑.ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๒.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๓.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๔.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนที่เกี่ยวข๎องในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ๕.สร๎างภาคีเครือขํายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมทั้งในระดับชุมชน และระดับ
อ าเภอ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ด๎านความมั่นคงและความสงบเรียบร๎อย                                        
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑.ประชาชนมีการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.มีการปูองกัน  ปราบปราม  และแก๎ไขการแพรํระบาดของยาเสพติดทุกชนิด 
 ๓.มีภาคีเครือขํายในการสร๎างความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร๎อย 
 ๔.ชุมชนรํวมใจปูองกันภัยยาเสพติด 
 กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑.การพัฒนาความรู๎และการมีสํวนรํวมของประชาชนในความม่ันคงและความสงบเรียบร๎อย 
 ๒.สร๎างเครือขํายการแจ๎งขําวอาชญากรรมอยํางเป็นระบบและปลอดภัย 
 ๓.มีมาตรการปูองกัน  ปราบปรามและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

๔.สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
๕.เพ่ิมประสิทธิภาพสายตรวจในชุมชน พิทักษ์เด็ก ที่มั่วสุมในสถานที่ เวลาที่ไมํเหมาะสม 
๖. ปูองกันทางการจราจร  รํวมใจปูองกันภัยจราจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด๎านการบริหารจัดการอ าเภอแบบบูรณาการ 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 ๑.ภาคราชการในพ้ืนที่ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล  เป็นธรรม  
โปรํงใส  ตรวจสอบได๎  มีความรับผิดชอบสูง และประชาชน  มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรูปธรรม 
  ๒.ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการหมูํบ๎าน/ชุมชน โดยมีคณะกรรมการหมูํบ๎านเป็นเครือขํายการมี   
สํวนรํวม 
 ๓. การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ได๎มาตรฐาน  อยํางเทําเทียมกัน   
  ๔. ภาคราชการทุกสํวนมีระบบสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว  ถูกต๎อง ด๎วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช๎เป็นเครื่องมือสื่อสาร 

๕.อ าเภอกุมภวาปี มีแผนชุมชนที่ดีมีคุณภาพ ทุกระดับ เชํน แผนพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชน   แผนพัฒนาหมูํบ๎าน/
ชุมชนระดับต าบล  และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
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 กลยุทธ์ (Strategies) 
 ๑. พัฒนาแหลํงเรียนรู๎เสริมสร๎างความเข๎าใจ บทบาทของประชาชน พร๎อมกับสร๎างองค์กรภาคประชาชนในการ
เสริมสร๎างเครือขําย  การมีสํวนรํวมในการตรวจสอบการใช๎อ านาจรัฐ เป็นการตรวจสอบที่เข๎มแข็งและมีประสิทธิภาพ   
 ๒. เสริมสร๎างศักยภาพบุคลากรทางการบริการสาธารณะให๎มีความพร๎อมทุกด๎าน ทั้งด๎านความรู๎ ความสามารถ  
การบริการที่ดี  มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และบริการอยํางเทําเทียมกัน 

๓. เสริมสร๎างสมรรถนะให๎ภาคราชการสามารถท างานกันอยํางเป็นทีม มีความเป็นเอกภาพ รํวมคิด รํวมท า 
รํวมรับผิดชอบ โดยยึดหลักหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง เป็นธรรม โปรํงใส   ตรวจสอบได๎  และมี
ความรับผิดชอบสูง  
 ๔. ภาคราชการทุกสํวนพัฒนาระบบสื่อสารให๎รวดเร็ว ฉับไว  ถูกต๎อง โดยน าเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือการ
สื่อสาร 
 ๕. สํงเสริมการเรียนรู๎ในการจัดท าแผนทุกระดับให๎ทุกภาคสํวนในพ้ืนที่อ าเภอกุมภวาปี ตั้งแตํระดับ หมูํบ๎าน 
ต าบล  อ าเภอ โดยการบูรณาการแผนงาน/โครงการ เพ่ือให๎ได๎แผนชุมชนที่ดีมีคุณภาพ 

3.1.2 การใช้ผังเมืองรวมในการก าหนดแนวทางพัฒนา 
บทบาทของผังเมืองรวมชุมชน  ต าบลเสอเพลอ จังหวัดอุดรธาน ี
 อบต.เสอเพลอ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  ได๎ใช๎ความรู๎ความรู๎ความาสามารถทางด๎านผังเมือง  มาใช๎ใน
การก าหนดแนวทางพัฒนา อบต. ถึงแม๎วําปัจจุบัน อบต.เสอเพลอ  จะยังไมํได๎ด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวม  
หรือผังเมืองเฉพาะ แตํทั้งนี้ท๎องถิ่นในอนาคตก็จะต๎องเจริญเติบโตเป็นเมือง  จึงต๎องใช๎ความรู๎ความสามารถทางวิชาการ
ด๎านผังเมืองมาพัฒนาท๎องถิ่น  เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่นที่ยังไมํมีผังเมืองรวมหรือ ผังเมืองเฉพาะตาม
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ทั้งนี้  เหตุผลส าคญัที่ต๎องน าความรู๎ด๎านผังเมืองมาใช๎ในการพัฒนาท๎องถิ่น  
ประกอบกับการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากรการตอบสนองความต๎องการของประชาชนการเจริญเติบโตและการ
ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง  ปัญหาที่จะต๎องดูแลและแก๎ไข  เชํน  ปัญหาด๎านที่อยูํอาศัยเพ่ิมมากข้ึน เกิดความแออัด ปัญหา
การระบายน้ า  โครงสร๎างพ้ืนฐานที่ไมํพอเพียง  ปัญหาขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  การจราจร 
ฯลฯ    จากเหตุผลส าคัญที่กลําวมาข๎างต๎น  แสดงให๎เห็นการพัฒนาท๎องถิ่นที่เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมเมือง   ซึ่งสํงผล
ท าให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากที่ดินเพ่ิมมากขึ้น   กํอเกิดสิ่งปลูกสร๎างที่ไมํเป็นระเบียบ ขาดความเหมาะสม สวยงาม ด๎วย
เหตุนี้ความรู๎เรื่อง  ผังเมือง จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะชํวยวางแผนการใช๎ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง ของ
สังคมให๎เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร๎อย  จึงจะถือเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป  
     3.1.3  การพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

         วิสัยทัศต าบลเสอเพลอ ( Vision )  
                “ คุณธรรมน าความเป็นเลิศด๎านการพัฒนา  บริหารเป็นธรรม  โปรํงใสในวิถี  เศรษฐกิจพอเพียง                      
                   เคียงคํูประชาชน   ประสานชุมชน  สร๎างความสามัคคี  มุํงเทคโนโลยี  ในใจเยาวชน  ” 
         ปณิธาน 
                ใฝุพัฒนา  ซื่อสัตย์สุจริต  มีความรับผิดชอบ  สุภาพอํอนน๎อมถํอมตน  ด าเนินวิถีชีวิตอยํางพอเพียง 

         วิสัยทัศผู้บริหาร 

         “  พัฒนาด๎วยความโปรํงใสํ  ใสํใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง  ” 
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พันธกิจการพัฒนา อบต.เสอเพลอ  ( Mission )  แนวทางท่ีต้องด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 

1) พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยําง แท๎จริง 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของสังคม  และ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความยั่งยืนสืบไป 

3) สํงเสริมเศรษฐกิจ  การลงทุน  พาณิชยกรรม  และ การทํองเที่ยว 

4) บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางยั่งยืน 

5) บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

เป้าประสงค์ 
1  พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนสํง 
2. พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 
4. พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม 
5. สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 
6  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ดี 
7  สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 
8  สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
9   สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
10 สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิต 

  11  สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  12  สํงเสริมสนับสนุนการมีอาชีพที่ดีของประชาชน 

13  ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
14  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

 เพ่ือใหการบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  เปนไปในทิศทางที่แนนอนครอบคลุม
ภารกิจหลักขององค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ และสามารถด าเนินการบริหารงานองค์การบริหารสํวนต าบลได 
อยาง เปนระบบ ผูบริหารองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ  จึงก าหนดนโยบายการบริหารงานขององค์การบริหาร
สํวนต าบลเสอเพลอ   ดังนี้ 

     1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม/การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
         และสิ่งแวดล้อม 

1.1 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน  (อสม.) ในการแจ๎ง 
      ขําวสารให๎ความรู๎  ตรวจสุขภาพประจ าปี  และการควบคุมปูองกันโรคติดตํอให๎กับประชาชนให๎มี  
      ประสิทธิภาพ 
1.2  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการให๎บริการด๎านสาธารณสุข  เพ่ือให๎ประชาชน 
      ได๎เข๎าถึงองค์ความรู๎  ในการรักษาสุขภาพอนามัย  และการปูองกันโรคติดตํอ  ได๎อยํางถูกต๎อง 
      ตามหลักวิชาการ 

  1.3 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการแพทย์แผนไทยและการรักษาโรคด๎วยสมุนไพรตําง  ๆ   
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  1.4 พัฒนาคุณภาพผู๎สูงอายุ  โดยสนับสนุนให๎ได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุอยํางท่ัวถึงและเป็นธรรม 

       ตลอดทั้งสํงเสริมให๎มีการออกก าลังกาย  เพื่อรักษาสุขภาพอนามัยให๎เหมาะสมกับวัย 
1.5 สงเคราะห์ชํวยเหลือผู๎ยากไร๎  ผู๎พิการทุพพลภาคให๎ได๎รับการดูแลและมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้น 
1.6 สนับสนุนชํวยเหลือผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎ปุวยเรื้อรัง  ผู๎ปุวยเอดส์  ให๎มีหลักประกันด๎านอาชีพ / 
      ด๎านรายได๎  และการเข๎าถึงบริการของรัฐอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม (ก๎ูชีพ-กู๎ภัย) 
1.7 สํงเสริมให๎สตรีมีความเทําเทียมและมีความเสมอภาคในการแสดงคิดเห็นการใช๎สิทธิสํวน 
      บุคคลและการรํวมด าเนินกิจกรรมสาธารณะตําง  ๆ  ในชุมชน 
1.8 สํงเสริมสนับสนุนให๎เด็กและเยาวชน  ได๎รับการศึกษาอยํางตํอเนื่อง  ตั้งแตํระดับปฐมวัย 
     จนถึงระดับการศึกษาภาคบังคับให๎เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
1.11  อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงต๎นน้ า  ล าธาร  ให๎อยูํในสภาพที่สมบูรณ์  โดยการมีสํวนรํวมของ 
      ประชาชนในชุมชน 
1.12 อนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ของหมูํบ๎านมิให๎ประชาชนเข๎าไปบุกรุกท าลาย 
       เพ่ือให๎ประชาชนได๎ใช๎ประโยชน์รํวมกัน 
1.11 สํงเสริมให๎มีการปรับปรุงบ ารุงดิน  ให๎มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมแกํการเพาะปลูกพืช 
       และการท าการเกษตรกรรมอื่น  ๆ 
1.12  สํงเสริมให๎เกษตรกร  ได๎มีการผลิตสินค๎าเกษตรให๎ปลอดภัยจากสารพิษ 
1.13  สนับสนุนการบ ารุงรักษาแหลํงน้ าสาธารณะ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม๎ชุมชนพื้นที่สี 
       เขียวเพิ่มพ้ืนที่ปุาให๎แกํชุมชน 
1.14 ก ากับดูแลการรักษาความสะอาด  การก าจัดขยะมูลฝอยบริเวณถนนหนทาง  แมํน้ าล า 
       คลอง  ที่อยูํอาศัย  และบริเวณท่ีสาธารณะ  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนในชุมชน 

 1.15 จัดให๎มีวัสดุ  อุปกรณ์  โดยการดูแลรักษาความสะอาด  การเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน 
 
              2.  นโยบายด้านส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม/การนันทนาการและการกีฬา 

 2.1  พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  ให๎มีความพร๎อมในการดูแลเด็กปฐมวัย  ทั้งในด๎านสติปัญญา  ทางด๎าน 
       อารมณ์  และทางด๎านสังคม 

 2.2  พัฒนาด๎านบุคลากร  ผู๎ดูแลเด็กให๎มีความรู๎  ความสามารถ  และมีศิลปะในการดูแลเด็ก 
       ปฐมวัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และเป็นที่นําศรัทธาแกํผู๎ปกครองและชุมชน 
2.3 สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ด๎านการศึกษา การกีฬา และการดนตรีให๎แกํสถานศึกษาในชุมชน 
2.4  สนับสนุนบทบาทสถาบันบวร  (บ๎าน,วัด,โรงเรียน) เพ่ือให๎ชุมชนได๎เกิดความรัก   
       ความสามัคคี   มีจิตใจที่โอบอ๎อมอารี  เอื้อเฟ้ือ  เกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกัน 

 2.5  จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านจริยธรรม  คุณธรรม  แกํเด็ก  เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพ่ือให๎ 
       เข๎าใจใน หลักธรรมที่เหมาะสมตํอการด ารงชีพ  และสามารถอยูํรํวมกันในสังคมได๎อยํางมี  ความสุข 

 2.6  สํงเสริมให๎เด็ก  เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  ได๎มีการอุปสมบทสามเณรภาคฤดูร๎อน 
 2.7  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  ให๎อยูํคูํ 

       ชุมชนตํอไปได๎อยํางยั่งยืน 
 2.8  สนับสนุนสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ให๎มีบทบาทและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 2.9  อนุรักษ์วัฒนธรรมท๎องถิ่น  เพื่อให๎เด็กและเยาวชนได๎ศึกษาเรียนรู๎  และเกิดการวางแผน 

       วัฒนธรรม อันดีงามของบรรพบุรุษ 
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 2.10  จัดอบรมให๎ความรู๎ทีมงานผู๎ฝึกสอนประจ าหมูํบ๎าน  เพ่ือให๎ความรู๎ในเรื่องของกฎกติกา 
         มารยาทข้ัน พ้ืนฐาน  เพ่ือน าไปฝึกสอน  เด็กและเยาวชนภายในหมูํบ๎าน 

          2.11  สนับสนุนให๎มีสนามกีฬา  และวัสดุอุปกรณ์การกีฬาประจ าหมูํบ๎าน 
 2.12  สํงเสริมสนับสนุนให๎มกีารแขํงขันกีฬาประเภทตําง  ๆ  ทั้งในระดับหมูํบ๎านระดับต าบล   

         ตลอดทั้งการ แขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางชุมชน  และองค์กรตําง  ๆ  

              3.นโยบายด้านความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน / การป้องกันยาเสพติด 
 3.1  ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดอบรมอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 
 3.2  สนับสนุน  วัสดุอุปกรณ์   เครื่องมือ  เครื่องใช๎ที่จ าเป็นตํอการปฏิบัติงานให๎กับอาสาสมัครต ารวจบ๎าน 

3.1  จัดให๎มีศูนย์ประสานงานอาสาสมัครต ารวจบ๎าน  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร   
3.2  ยานพาหนะ  และเครื่องมือเครื่องใช๎ประจ าศูนย์  และอ่ืน  ๆ  ที่จ าเป็น 
3.3 จัดท าแผนปูองกันยาเสพติดในชุมชน  เผยแพรํความรู๎ของโทษภัยจากสารเสพติด โดยให๎ ประชาชนมีสํวน 
3.3  รํวมในการสอดสํองดูแล  การแจ๎งเบาะแส  และการห๎ามปราม  บุตร  หลาน  เด็กและ  
      เยาวชนเพื่อมิให๎ไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด 
3.4  ให๎การชํวยเหลือผู๎ที่ติดยาเสพติดให๎โทษ  ให๎ได๎รับการดูแลบ าบัดรักษาอยํางถูกต๎อง  
      จากหนํวยงานของรัฐ  เพ่ือให๎รํางกายกลับคืนสภาพปกติ  และสามารถกลับเข๎าสูํสังคม ได๎อยํางมี     
      ความสุขตลอดไป 

     4. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          4.1  จัดให๎มีอาสาสมัคร  ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณะภัย  (อปพร.) 
          4.2  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือสื่อสาร และยานพาหนะในการปฏิบัติงานด๎านสาธารณภัย 
 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

5.1  สํงเสริมให๎ประชาชน  ได๎เรียนรู๎ถึงหลักการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจ  พอเพียง   
      เพ่ือน าไป  ปฏิบัติในระดับครัวเรือน  เพ่ือให๎มีอาหารไว๎บริโภค  และลดรายจํายประจ าวัน 
5.2  สํงเสริมการออมในชุมชน  และกิจการสหกรณ์ 
5.3  จัดหาทุนในการประกอบอาชีพ  
5.4  อบรมวิชาชีพ  
5.5  สํงเสริมอาชีพการเกษตร   
5.6  สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
5.7  สํงเสริมให๎ชุมชน  มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อให๎ผู๎ผลิตและผู๎บริโภค  ได๎มี 
       การแลกเปลี่ยนสินค๎าซึ่งกันและกัน 
5.8 สํงเสริมสนับสนุนศูนย์บรกิารและถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล  และ 
      สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช๎ที่จ าเป็น 
5.9 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรประจ าหมูํบ๎าน  ในการส ารวจข๎อมูล 
      การเกษตร  การแจ๎งเตือนภัยระบาดของศัตรูพืช  การแจ๎งเตือนภัยพิบัติ  และจัดท า   
      แผนพัฒนาทางด๎านการเกษตร 
5.10 พัฒนาแหลํงน้ าผิวดิน  และแหลํงน้ าใต๎ดินมาใช๎เพ่ือการเกษตร 
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6.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 จัดให๎มีและพัฒนาระบบคมนาคมให๎ได๎รับความสะดวก ครอบคลุมพ้ืนที่ตามความเหมาะสม 
6.2 จัดให๎มีและพัฒนาระบบไฟฟูาครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ ตลอดจนไฟฟูาสาธารณะ 

          6.3 จัดให๎มีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
6.4 จัดให๎มีและพัฒนาระบบระบายน้ า 

7.  นโยบายด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 
7.1 สํงเสริมสนับสนุนให๎ประชาชน พนักงาน ลูกจ๎าง อบต. มีสํวนรํวม ในการพัฒนาท๎องถิ่น 
7.2 สํงเสริมประชาชนมีสํวนรํวมในการติดตาม ตรวจสอบการปฎิบัติงานของ อบต. 
7.3 บริการประชาชนอยํางรวดเร็ว ลดขั้นตอน การท างานมีประสิทธิภาพ 
7.4 สํงเสริมประชาชนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ของ อบต. 
7.5 สํงเสริมให๎ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
7.6 พัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งสมาชิก พนักงาน ลูกจ๎าง ให๎มีคุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม 

                          ในการท างาน 
7.7 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานของ อบต. ให๎ประชาชนทราบ 
7.8 จัดท า/จัดหาอาคารที่ท าการ  และสิ่งอ านวยความสะดวก  จัดภูมิทัศน์ทั้งภายในภายนอก 
      อาคารที่ท าการ  ในการให๎บริการประชาชนอยํางเพียงพอ 

8.  นโยบายด้านอ่ืน  ๆ   
8.1  สานตํอนโยบาย โครงการอันเป็นประโยชน์ของชุมชน และกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส ภายใน  
      ต าบลเสอเพลอ บริหารจัดการขยะให๎เป็นรูปธรรม 
      

 ๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
 3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น      
 ประกอบด๎วย ขอบขํายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมายกลุํมเปูาหมาย และการคาดการณ์แนวโน๎มใน
 อนาคตดังนี้ 
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ประเด็นการพัฒนา สภาพปัญหา/ความต้องการ พื้นที่
เป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.ด้านการส่งเสริมคุณภาพ      
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

1.1 ด๎านสํงเสรมิอาชีพ  

1.2 ด๎านแหลํงเงินทุน 

1.3 ด๎านสวสัดิการและสังคม 

1.3 สร๎างจิตส านึกในการอนุรักษส์ิ่งแวดล๎อม 

1.4 ปรับปรุงภมูิทัศน์ในเขตชุมชน 

 

 

ทุกหมูํบ๎าน - จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพเพิม่
รายได ๎

-จัดอบรมให๎ความรู๎และถํายถอดการท า
เกษตรอินทร ์

-ฝึกอบรมอาชีพเสริมตาํงๆและการแปร
รูปสินค๎าทางการเกษตร 

-จัดสรรเบี้ยยังชีพแกํผู๎สูงอายุ             
ผู๎พิการ  เอดส ์

- มีทรัพยากรธรรมชาตไิว๎ใช๎ใน  อนาคต 

- ประชาชนมีสภาพความอยูํแบบถูก
สุขลักษณะ 

2.ด้านส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒธรรม/การ
นันทนาการและการกีฬา 

2.1 ด๎านสํงเสรมิการศึกษา 

2.2 ด๎านกีฬา 

2.3 ด๎านศาสนา 

2.4 ด๎านประเพณีวัฒนธรรม 

  

ทุกหมูํบ๎าน -สํงเสรมิสนับสนุนด๎านการศึกษาแกํ
โรงเรียนในเขตพื้นท่ี  

-สํงเสรมิและสนับสนุนด๎านการกีฬาแกํ
เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ 

-สํงเสรมิและสนับสนุนการจดักิจกรรม
ทางศาสนา 

-สํงเสรมิและสนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี 
และวัฒนธรรมภมูิปัญญาท๎องถิ่นใน
ชุมชน 

3.ด้านความมั่นคง  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
การป้องกันยาเสพติด 

3.1 ป้องกันปัญหาอาญากรรม 

3.2 ปัญหายาเสพติดในชุมชน 

ทุกหมูํบ๎าน - ลดปัญหาอาญากรรมในชุมชน 

-ลดปัญหายาเสพติดระบายในชุมชน 

4.ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3.1 ด๎านความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ทุกหมูํบ๎าน - ประชาชนทุกหมูํบ๎านมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

5.ด้านการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

5.1  1.1 ด๎านสํงเสริมอาชีพ  

 

 

ทุกหมูํบ๎าน - จัดอบรมให๎ความรู๎ด๎านอาชีพเพิม่
รายได ๎

-จัดอบรมให๎ความรู๎และถํายถอดการท า 

 



 

  3.2.2  การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่ 

 การจัดท าผังเมืองรวม  ต าบลเสอเพลอ  ในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนา 
และการด ารงรักษาเมือง และบริเวณท่ีเกี่ยวข๎องหรือชนบทในด๎านการใช๎ประโยชน์ในทรัพย์สิน สํงเสริมการเกษตรกรรม 
การคมนาคมและการขนสํง  การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะและสภาพแวดล๎อมในบริเวณแนวเขตท๎องที่        
ต าบลเสอเพลอ  อ าเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี  ให๎สอดคล๎องกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 การจัดท าผังเมืองรวม ในสํวนต าบลเสอเพลอ   มีนโยบายและมาตรการเพ่ือจัดระบบการใช๎ประโยชน์
ของที่ดิน โดยสํวนใหญํเป็นพ้ืนที่สีเขียว ( พ้ืนที่เกษตรกรรม ) เป็นสํวนใหญํ ประชาชนมีอาชีพเกษตรกรรม เป็นหลัก    
ไมมํีโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่ๆ รับผิดชอบ ในการก าหนดแนวทางพัฒนา สํวนใหญํจึงเน๎น ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
( เส๎นทางสัญจรขนถํายผลิตทางการเกษตร ) ด๎านแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภค -บริโภค  ด๎านเกษตรกรรม ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางธรรมชาติ  เป็นหลัก 

 
 

 

   

 

เกษตรอินทร ์

-ฝกึอบรมอาชีพเสริมตาํงๆและการแปร
รูปสินค๎าทางการเกษตร 

 

6.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6.1 กํอสร๎างและปรับปรุงซํอมแซมถนน 

6.2 ขยายเขตและปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ประปา  

6.3 ขยายเขตและปรับปรุงซํอมแซมระบบ
ไฟฟูา 

6.4 ด๎านการวางผังเมือง                             

 

ทุกหมูํบ๎าน -เพือ่ให๎ประชาชนเดินทางสัญจรไปมา
ด๎วยความสะดวกและปลอดภยั 

-เพื่อให๎ประชาชนมีน้ าอุปโภคและ
บริโภคอยาํงเพียงพอ 

-มีไฟฟูาสํองสวํางในชุมชนอยํางทั่วถึง 

-เพื่อจัดระบบผังเมืองให๎เป็นชุมชนนําอยูํ 

7. ด๎านการเมือง  การ
ปกครอง  และการบริหาร
จัดการ 

7.1 การบริหารจัดการเพื่อบริการประชาชน 

อยํางมีประสิทธิภาพ 

7.2 การมสีํวนรํวมของประชาชน 

ทุกหมูํบ๎าน - การบริหารงานเป็นไปด๎วยความ
โปรํงใส บรสิุทธ์ิ ยุติธรรม 

-  เปิดโอกาสให๎ประชาชนและองค์กร
ตํางๆมสีํวนรํวมในการแสดงความ
คิดเห็น 

 

8. นโยบายด๎าน อื่นๆ 8.1  บรหิารจดัเก็บขยะ 

8.2 โครงการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอชุมชน 

ทุกหมูํบ๎าน - สารตํอนโยบายด๎านการบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอย 
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3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ 
ทองถิ่น  โดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis  ปรากฏผลดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน 
 

จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 

2. ด้านการบริหาร 
การจัดแบํงโครงสรา๎งองค์การบริหารสํวนต าบลมี
ความชัดเจน  ครอบคลุมตามอ านาจหนา๎ที่ในทุก
ภารกิจมีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  มีการมอบอ านาจ
การบริหารงานตามล าดับชั้น  การก ากับดูแลโดย
จังหวัด  กรม  ปลัดกระทรวงไมกํระทบตํอการ
บริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบล 
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  สามารถก าหนดนโยบายได๎เอง
ภายใต๎กรอบของกฏหมาย  การบริหารงานมีความ
คลํองตัวเนื่องจากมีความพร๎อมด๎านทรัพยากร 

           การบริหารงานยดึหลกัธรรมาภิบาล  การมีสํวนรํวม 
           ของประชาชนในการด าเนินงาน 

1.  ด้านการบริหาร 
1.1  โครงสร๎างขององค์การบริหารสํวนต าบลมีการ
เปลี่ยนแปลงบํอยตามภารกิจทีไ่ด๎รับมอบเพิ่มมากข้ึน 
1.2  ความต๎องการและความคาดหวังของประชาชนมีสูงแตํ
องค์การบริหารสํวนต าบลตอบสนองได๎น๎อย 
1.3  การประสานงานระหวํางท๎องถิ่นในจังหวัดยังมนี๎อย 
1.4  ปริมาณงานมีมากงบจัดสรรไมํเพียงพอมีผลท าให๎
ผลงานไมํเกิดประสิทธิภาพและประสิทธผิลเทําที่ควร 
1.5  ประชาชนบางสํวนยงัขาดการมีสํวนรํวม 
 

      2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
     2.1  มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อตํอการบริหารงาน   
            ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
     2.2  สภาองค์การบริหารสํวนต าบลสามารถออก   
            ข๎อบัญญัติได๎ภายใต๎กรอบของกฎหมาย 
      2.3 มีขอบเขต  อ านาจหน๎าที่รับผิดชอบเต็มพื้นที่ 
     2.4  มีแนวโน๎มได๎รบัการถํายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึน   
            ตามแผนการกระจายอ านาจฯ 
 
  
 
3.  ด้านบุคลากร 
3.1 สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได๎เองตามภารกิจและ
ก าลังงบประมาณ 
3.2  บุคลากรสํวนใหญํมีภูมิล าเนาอยูํในต าบล  ท าให๎
เขา๎ใจในวัฒนธรรมและปัญหาของท๎องถิ่น 
3.3  มีการพัฒนาบุคลากรโดยตํอเนื่องทุกปี 
3.4  ผู๎บริหารและฝุายนิติบัญญัติได๎มาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงท าให๎เข๎าใจปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชน 
 
 
 

2.  ด้านระเบียบ/กฎหมาย/อ านาจหน้าที่ 
2.1  มีระเบียบ/กฎหมายใหมํ  ๆ  จ านวนมากท าให๎การ
ปฏิบัติของบุคลากรไมํทนัตํอเหตุการณ์ 
2.2  อ านาจในการออกกฏหมายและการบังคบัใช๎กฎหมาย
ขององค์การบริการสํวนต าบลมนี๎อย 
2.3  ประชาชนสวํนใหญํยังไมํเข๎าใจบทบาทและหน๎าที่ของ
องค์การบริหารสํวนต าบล 
2.4  การแบํงอ านาจหนา๎ที่ระหวํางองค์กรปกครองท๎องถ่ิน 
2.5  อ านาจหน๎าที่ตามแผนการกระจายอ านาจฯยังไมํมีความ
ชัดเจนในหลายภารกิจ 
 
3.  ด้านบุคลากร 
3.1  การพัฒนาบุคลากรจ านวนมากกระทบตํอคําใช๎จําย
ที่เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
3.2  บุคลากรต าแหนํงบริหารเติบโตไมํทันกับการ
ขยายตัวของโครงสร๎าง 
3.3  บุคลากรสํวนใหญํขาดความรู๎ด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานใน
อนาคต 
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จุดแข็ง  (strength) จุดอ่อน  (weak) 

4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  มีรายได๎จากการจัดเก็บเป็นของตนเอง  ให๎มีความ  
      คลํองตัวในการบริหารงาน 
4.2 แนวโน๎มของรายไดจ๎ะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนใน
อนาคต ตามล าดับ ตามแผนกระจายอ านาจฯ  และการ
จัดเก็บรายได ๎ขององค์การบริหารสํวนต าบล 
4.3 มีจ านวนประชากรจ านวนมากจึงได๎รับงบประมาณ
จัดสรรมากตามจ านวน 

4.  ด้านงบประมาณ 
4.1  รายได๎ที่องค์การบริหารสํวนต าบลจัดเก็บเองมีน๎อย  
       เมื่อเทียบกับรายได๎จากเงินอุดหนุนและรายได๎ที่รัฐจดัเก็บให๎  
4.2 รายได๎มีจ านวนจ ากัดแตํความต๎องการใช๎ 
      งบประมาณสูง งบประมาณไมํเพียงพอตํอความ  
      ต๎องการที่จะแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนที่มีมากข้ึน 
4.3  ขาดแนวทางใหมํ  ๆ  ในการจัดหารายได๎ เนื่องจาก
เป็นพื้นที่สีเขียว ไมํมีพ้ืนที่โครงการอุตสาหกรรม / ห๎าง
ธุรกิจใหญํๆ 
4.4  การติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณ 
       ยังไมํมีประสิทธิภาพเพียงพอ 
 

 

ปัจจัยภายนอก 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค  (threat) 
1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  มีการประสานงานกับนักการเมืองได๎ดี 
1.2  กลุํมการเมืองและกลุํมผลประโยชน์มีความขัดแย๎ง 
       นอ๎ย 
1.3  นักการเมืองระดับชาติเป็นพรรคเดียวกัน 
1.4  ประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยและสนใจ 
       การเมืองสูง 
1.5  ได๎รับการผลักดันด๎านงบประมาณจากนักการเมือง 
       ระดับชาต ิ

1.  ด้านการเมืองการปกครอง 
1.1  การประสานงานระหวํางองค์กรปกครองสํวน 
       ท๎องถิ่นมีน๎อย 
1.2  นักการเมืองระดับชาติสังกัดพรรคฝุายค๎าน 
1.3  การรวมตัวเพื่อจัดตั้งกลุํมการเมืองและกลุํม
ผลประโยชน์มีน๎อย 
1.4  การไมํมั่นคงทางการเมืองของประเทศ 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด/อปุสรรค  (threat) 
2.  เศรษฐกิจ 
2.1  มีแนวโน๎มด๎านการลงทุนท่ีเพิ่มมากขึ้น 
2.2  สินค๎าเกษตรบางชนิดมีราคาสูงขึ้น 
2.3  มีการขยายพื้นท่ีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
2.4  มีความพร๎อมด๎านระบบสาธารณูปโภค 
2.5  ประชาชนมีอัตราการออมสูง 
2.6  มีแหลํงเงินทุนในระบบจ านวนมาก 
2.7  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ของใช๎ราคาแพง เกินคําแรงท่ีได๎รับ 
2.2  มีกลุํมอาชีพท่ีมีความเขม๎แข็งน๎อย ขาดการสานตํอ 
2.3  ผลผลิตทางการเกษตรสํวนใหญํราคาตกต่ า 
2.4  ประชาชนสํวนใหญํมีฐานะยากจน 
2.5  คนมีเงินไมํนิยมลงทุน 
2.6  มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมซึ่งกระทบตํอเศรษฐกิจ 
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โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค    (threat) 
3.  ด้านสังคม 
3.1  ประชาชนมีคํานิยมใฝุ 
3.2  มีสถานศึกษาอยํางพอพยีงในทุกระดับ 
3.3  มีสถานพยาบาลในทุกต าบลและอ าเภอ 
3.4  ปัญหาอาชญากรรมน๎อยเมื่อเทียบกับจ านวน 
       ประชากร 
3.5  มีวัฒนธรรมประเพณีที่เขม๎แข็งและเป็นเอกลักษณ์ 
 

3.  ด้านสังคม 
3.1  ปัญหาวัยรุํน  เยาวชน  มีแนวโน๎มรุนแรงและเพิ่มมาก   
       ขึ้น 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค    (threat) 
4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  กฏหมายกระจายอ านาจฯ  เอื้อตํอการบริหารงาน 
       ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
4.2  โครงการพฒันาลุํมน้ าตามแนวพระราชด าร ิ
4.3  การปรับอัตราเงินเดือน คําจ๎าง  ท าให๎บุคลากรมีขวัญ 
      และก าลังใจในการท างาน 
 

4.  ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
4.1  การกระจายอ านาจเป็นไปด๎วยความลําช๎าไมํเป็นไป 
       ตามแผนปฏิบัติการ 
 

โอกาส  (opportunity) ข้อจ ากัด/อปุสรรค    (threat) 
5.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ความก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยีท าให๎มีความสะดวก   
       คลํองตัว  และมีสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
5.2  สามารถสืบค๎นข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลภายนอกได๎ทัน 
      ตํอเหตุการณ์ตลอดเวลา 
 
 

5. เทคโนโลยีสนสารเทศ 
5.1  เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีราคาแพง  และมคีวามยุํงยาก 
       ซับซ๎อนในการใช๎งาน 
5.2  การจัดเก็บและการสืบค๎นข๎อมูลยังไมํเป็นระบบท่ีดีพอ 
5.3  บุคลากรปฏิเสธการเรียนรู๎และยอมรับเทคโนโลยีใน 
       การปฏิบัติงาน  
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3.2.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ ( Integration )  ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่
ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ  จังหวัด  และประเทศ 

1. การวิเคราะห์ประชาคมอาเซียนที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น   
 การเข๎าสูํประชาคมอาเซียนนับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม         
เพ่ือพัฒนาการจัดบริการสาธารณะและโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันทางเศรษฐกิจ อยํางไร
ก็ดีในภาพรวมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความจ าเป็นจะต๎องปรับตัวในด๎านตํางๆดัง ตํอไปนี้ 
 3.๑ การประสานความรํวมมือกับสํวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆในการปรับบทบาทภารกิจ   
 3.๒ การพัฒนาความรู๎ความสามารถทางด๎านภาษา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอ่ืนๆ           
                 ในอาเซียน 
 3.๓ การปรับปรุงโครงสร๎างขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในบางพ้ืนที่ เชํน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนหรือ  
                จังหวัดที่มีแรงงานตํางชาติ อาจจ าเป็นจะต๎องมีฝุายหรือกองวิเทศสัมพันธ์ หรือในบางพ้ืนที่อาจจะต๎องมี    
                การตั้งส านักหรือกองใหมํข้ึนตามความจ าเป็น  เพ่ือให๎สามารถปรับตัวและรับมือกับการก๎าวเข๎าสูํ  
                ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได๎ 
2. ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการปรับตัว 

ผลกระทบ แนวทางการปรับตัว 

๑ .  ก า ร พั ฒ น า
โครงสร๎างพื้นฐาน 
 

-จ าเป็นต๎องพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวของการ
ลงทุนภายในท๎องถิ่น เชํน การพัฒนาโครงขํายคมนาคมและขนสํงโครงสร๎าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น เชํน ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจ
จ าเป็น ต๎องประสานความรํวมมือกับสํวนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 

๒. การพัฒนาสํงเสริม
ทางด๎านเศรษฐกิจ 

- จ าเป็นต๎องทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
การดูแลและชํวยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมภายใต๎ท๎องถิ่นรวมถึง
วิสาหกิจชุมชนและอาจจ าเป็นต๎องทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในการสํงเสริมการลงทุนภายในท๎องถิ่น 

๓. การจัดการ
ทรัพยากร   ธ รรมชาติ และ
สิ่งแวดล๎อม 

- ต๎ อ ง มี บ ท บ า ท ม า ก ขึ้ น ใ น ก า ร เ ฝู า ร ะ วั ง ก า ร ท า ล า ย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

- มีการก าหนดแผนและมาตรการปูองกันและบรรเทาวิกฤติทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อม 

- มีการซักซ๎อมท าความเข๎าใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจหน๎าที่
ระหวํางองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 

๔. สังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตอาจมีปัญหา
สืบเนื่องมาจากแรงงานอพยพ
ทั้งในปัญหาความยากจนและ
โรคระบาด 

-อาจต๎องมีแนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องตํางๆ อาทิ การปูองกันโรค
ระบาดและการจัดการสาธารณสุขขั้นมูลฐาน การจัดการศึกษา ให๎กับ
ลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานตํางชาติที่อพยพเข๎ามาในประเทศ
ไทยและการจัดสวัสดิการให๎แกํแรงงานอพยพ 

 

 



 

๕. การรักษาความสงบ
เรียบร๎อย 

-อาจต๎องมีบทบาทหน๎าที่ในเรื่องการเฝูาระวังปัญหาด๎านอาชญากรรมมากขึ้น 

- ในบางพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจจ าเป็นต๎องพัฒนาระบบและ
จัดท าฐานข๎อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรํวมกับราชการสํวนกลางเพ่ือน ามาใช๎
ในยามจ าเป็น 

-ในบางพ้ืนที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอาจต๎องรํวมกับชุมชนในการก าหนด
กติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนส าหรับแรงงานตํางชาติ 
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ยทุธศาสตร์
จงัหวดั 
อดุรธาน ี

๑.การส่งเสริมพัฒนา
เกษตรอุตสาหกรรม และ
ยกระดับมาตราฐานการ

ผลิตสินค้าเกษตร 

๒.การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๓.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความ
พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๔. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
การบริการ และการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน 

๕.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

1.บูรณาการงานวิจัย/องค์ 
   ความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์  
   เทคโนโลยี  นวัตกรรม      
   ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ฯ 

2พัฒนาโครงสร๎าง
พ้ืนฐานการเกษตร. 

1.ปรับปรุงระบบผัง
เมืองและเพิ่ม  

    ประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนสํง 

2เพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับมาตรฐาน
ผู๎ประกอบการ SME   

  วิสาหกิจชุมชน  และ
กลุํมผู๎ผลิต  OTOP. 

1 พัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ
ข๎อมูลการทํองเท่ียว. 

1.อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ 

3 สงํเสริม การ 
  รวมกลุํมเกษตรกรสูํ
ความเข๎มแข็งและยั่งยืน. 

4 พัฒนาการผลิตและเพิ่ม  
  ประสิทธิภาพการผลิต  
  สินค๎าเกษตรใหส๎อดคล๎อง 
 กับความต๎องการของตลาด
และอุตสาหกรรม
การเกษตร 

4 พัฒนาตลาดและ  
   ชํองทางการ  
   จ าหนําย. 

1 สํงเสริม
การศึกษาให๎แกํ
ประชาชนเพิ่อเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน. 

4. สํงเสริม
การตลาดการ
ทํองเท่ียวใน
ตํางประเทศ 

2. บริหารจัดการ
แบบมีสํวนรํวม 

3.ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาขยะและมลภาวะ 

1.ปูองกันและแก๎ไขปัญหา
การทุจริตคอรัปช่ันและการ
บุกรุกท่ีดินสาธารณะของ
เจ๎าหน๎าท่ีรัฐ 

ยทุธศาสตร์
การพฒันา 
ของ อปท. 
ในเขต    จ.

อดุรธาน ี

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ   
   ท่องเท่ียว 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาและการ     
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปะ 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 
อบต.เสอเพลอ 

๑.การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง

พ้ืนฐาน 
3..การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจการลงทุน     

พาณิชยกรรมและการทํองเที่ยว 
๔.การบรหิารจัดการและ 
   อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ
   และสิง่แวดล้อม 

5.การบรหิารจัดการ บ๎านเมืองที่ดี
และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑.พัฒนาระบบ  
  เส้นทาง 
  คมนาคมเพื่อ 
  สัญจรและ 
  ขนส่ง 

1.ด๎านสังคม 

๒.พัฒนาระบบ
ทาง  
  ระบายน้ า 

๓.พัฒนาระบบ 
   ไฟฟ้า 

แนว 
ทาง 
การ

พฒันา 

๑.สํงเสริมสนับสนุนหลัก   
  ปรัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   
  และ การมีอาชีพของ 
  ประชาชน 

1.ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
  ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล๎อม 

1.การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

บ๎านเมืองท่ีดี 

ผลผลติ/
โครงการ

/สู่
โครงการ
พัฒนา โครงการสํวน

งานกองชําง 

3.ด๎านการจัด
การศึกษา 

2 ปูองกันแก๎ไขปัญหายา
เสพติดและจัดระเบียบ
สังคม. 

3.รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์ของ
ประชาชน 

5.สํงเสริมกีฬา
และ

นันทนาการ 

2.ด๎าน 
  สาธารณะสุข 
  และการมี 
  สุขภาพอนามัย 
  ท่ีดี 

6..ด๎านชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเ 
  สพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิต 

โครงการสํวนงาน
สาธารณะสุข 

3 สํงเสริมการ
ด ารงชีวิตตาม
หลักปรัญญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ให๎แกํประชาชน. 

3 พัฒนาฝีมือแรงงาน
และเพิ่มการจา๎งงาน

ในพื้นท่ี 

2 สํงเสริมบูรณา
การบทบาทสถาบัน
ทางศาสนากับ

สถาบันทางสังคม. 

2.การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต สงัคม
และวัฒนธรรม 

4.การอนรุักษ์ 
  ประเพณีและ  
  วัฒนธรรม  
  ท๎องถ่ิน 

โครงการกอง
การศึกษา 

โครงการสํวนงาน
ปูองกัน 

โครงการกอง
สวัสดิการฯ 

โครงการสํวนงาน
กองการเกษตร 

โครงการสํวนงานส านัก
ปลัด/กองสวัสดิการ ฯ 

โครงการทุกกอง/ทกุงาน 
โครงการสํวนงาน

สาธารณะสุข 

แบบ  ยท.01 

๔.พัฒนาแหลํง  
  น้ าเพื่อการ 
  อุปโภค-บริโภค 
 และเกษตรกรรม 

โครงการสํวนสวัสดิการและสังคม 

๖.การส่งเสริมความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรพย์สินของประชาฃนและ
สาธารณสมบัติ 

2.พัฒนาแหลํง
ทํองเท่ียวตาม
มาตราฐานสากล 

3. พัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการ
บริการท่ี
สอดคล๎องกับ
แหลํงทํองเท่ียว 

4. สํงเสริม
การตลาดการ
ทํองเท่ียวในและ
ตํางประเทศ 

4.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการด๎านความมั่นคง 
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3.4 แผนท่ียุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

พัฒนาด้วยความโปร่งใส   ใส่ใจการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจพอเพียง 

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสาธารณูปโภค 
เพื่อตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชน 
อย่างแท้จริง 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความมั่นคงของสังคม  
และอนุรักษ์  ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีวัฒนธรรมเพื่อความ 
ยั่งยืนสืบไป 
 

 

3.ส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน  
พาณิชยกรรม และ การท่องเท่ียว 

4.บริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสง
ค์ 

ยุทธศาสตร ์

แนวทางการ
พัฒนา 

แบบ ยท. 02 

5.บริหารจัดการ 
บ้านเมืองท่ีดี เพื่อการพัฒนา 
และตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนอย่าง 
แท้จริง 

1.พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคม 
เพื่อ การสัญจรและขนส่ง 
2.พัฒนาระบบทางระบายน้ า. 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้า 
4.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค-  
   บริโภค และเกษตรกรรม 

5.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมท่ีดี และมีคุณภาพ 
6.ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณะสุขและการมี  
   สุขอนามัยท่ีดี 
7.ส่งเสริมสนันสนุนด้านการศึกษา 
8.ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
9.ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
10.ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด  
และความปลอดภัยในชีวิต 

11.ส่งเสริมสนับสนุนหลัก    
     ปรัชญาเศรษฐกิจ 
12.ส่งเสริมสนับสนุนการมีอาชีพ   
     ท่ีดีของประชาชน 

13.ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติและ   
      สิ่งแวดล้อม 

14.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
บ้านเมืองท่ีดี 

1.การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม  

และวัฒนธรรม 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
การลงทนุ พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

4 .การบริหารจัดการและ 
อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5.การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี และ  

     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 

1.3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 

1.4  พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการ 
อุปโภค-บริโภค และ   
 เกษตรกรรม 

2.1  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 

2.2  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุข
และการมีสุขอนามัยท่ีดี 

2.3สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 

2.4  สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ 
ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถ่ิน 

2.5 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและ 
       นันทนาการ 

2.6  สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพ ติด 
และ ความปลอดภัยในชีวิต 

3.1สํงเสริมสนับสนุน 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ  
  พอเพียง และ การมีอาชีพ     
  ของประชาชน 

4.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษา 
      ทรัพยากรธรรมชาติและ 
      สิ่งแวดล๎อม 

5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพ            
      การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 

1.1.พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพื่อ
การสัญจรและขนสํง  



 

 

 

บทที่ ๔  

            รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด   

ยุทธศาสตร์ 1   ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา          1.1  พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนสํง     
      1.2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
      1.3 พัฒนา ระบบไฟฟูา 
      1.4 พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม    

ยุทธศาสตร์  2    ด๎านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   
แนวทางการพัฒนา          2.1  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 
      2.2  สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ดี 
      2.3  สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 
      2.4  สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
      2.5  สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
      2.6  สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิต                                 
    และทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์  3        ด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา         3.1 สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 
 
ยุทธศาสตร์  4       การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แนวทางการพัฒนา        4.1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม   
      

ยุทธศาสตร์  5     การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางการพัฒนา       5.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
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4.1.1  ยุทธศาสตร์ที่  1    ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 พันธกิจ   การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือตอบสนองความต๎องการของ    
                       ประชาชนอยํางแท๎จริง 

 เป้าประสงค์ ที ่1 มีระบบเส๎นทางคมนาคมขนสํงที่ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 

        ”      ที ่2  มีระบบทางระบายน้ าเพียงพอตํอความต๎องการ 

        ”      ที ่3  มีไฟฟูาใช๎อยํางเพียงพอ/ทุกครัวเรือน 

        ”      ที ่4  มีน้ าอุปโภค-บริโภค และ ท าเกษตรกรรมเพียงพอตํอความต๎องการ 

     แนวทางการพัฒนา ที่ 1 พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพ่ือการสัญจรและขนสํง     
 ”    2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า 
 ”    3 พัฒนาระบบไฟฟูา 
 ”    4 พัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม    

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 
1 พัฒนาระบบเส๎นทางคมนาคมเพื่อการสัญจรและขนสํง ร๎อยละของเส๎นทางคมนามคมเพิ่มขึ้น 

2 พัฒนาระบบทางระบายน้ า ร๎อยละของระบบทางระบายน้ าที่เพิ่มขึ้น 

3 พัฒนาระบบไฟฟูา ร๎อยละของครัวเรือนที่มไีฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 
4 พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภค และ เกษตรกรรม    ร๎อยละของครัวเรือนที่มีน้ าใช๎เพิ่มขึ้น 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    กองชําง   อบต.เสอเพลอ 
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 การสํงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ    
                                                                มาตราฐานการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาศักยภาพการค๎าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน            
                                                                การแขํงขัน  
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
1. ระบบเส๎นทางคมนาคมขนสํงท่ีได๎มาตราฐานและเพียงพอ ร๎อยละของเส๎นทางคมนามคม ฯ ที่ได๎

มาตราฐานเพิ่มขึ้น 

2. ระบบทางระบายน้ าเพียงพอตํอความต๎องการ 
 

ร๎อยละของระบบทางระบายน้ าทีก่ํอสร๎าง
และปรับปรุงเพิ่มขึ้น 

3.  มีไฟฟูาใช๎อยํางเพียงพอ/ทุกครัวเรือน ร๎อยละของครัวเรือนที่มไีฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 

4 มีน้ าอุปโภค-บริโภค และ ท าเกษตรกรรมเพียงพอ/ทุกครัวเรือน ร๎อยละของครัวเรือนที่มีน้ าอุปโภค –
บริโภค.ใช๎ เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น 

ยท.03 
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4.1.2  ยุทธศาสตร์ที่  2   ด๎านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   
 พันธกิจ   การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงของสังคม  และ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม    
                       เพ่ือความยั่งยืนสืบไป 

 เป้าประสงค์ ที่ 1 เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล มีสังคมที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

        ”      ที ่2  เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎รับบริการด๎านสาธารณะสุขอยํางทั่วถึง เพ่ือสุขอนามัยที่ดียิ่งข้ึน 

        ”      ที่ 3  เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีครอบคลุมตามนโยบายรัฐบาล 

        ”      ที ่4 เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น 

        ”      ที ่5 เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล มีรํางกายที่แข็งแรงและเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ 

        ”      ที่ 6 เพ่ือให๎ประชาชนในเขตต าบล มีความเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และมีความปลอดภัยในชีวิต            
              และทรัพย์สิน         

     แนวทางการพัฒนา ที่  1 สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคุณภาพ 
 ”    2 สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามัยที่ดี 
 ”    3 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา 
 ”    4 สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น 
 ”    5 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 ”    6 สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และ ความปลอดภัยในชีวิต                                  
                                     และทรัพย์สิน 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล มีสังคมที่ดี และมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ร๎อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

2. เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎รับบริการด๎านสาธารณะสุขอยํางท่ัวถึง  

เพื่อสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น 

ร๎อยละของประชาชนท่ีได๎รับการบริการ
สาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

3.เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎รับบริการทางการศึกษาท่ีครอบคุมตามนโยบายรัฐบาล ร๎อยละของของประชาชนได๎รับการบริการ
ทางด๎านการศึกษาเพิ่มขึ้น 

4 เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล ได๎อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น ร๎อยละของประชาชนท่ีได๎รํวมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

5.เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล มีรํางกายที่แข็งแรงและเป็นการใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน์ ร๎อยละของประชาชนท่ีได๎รํวมโครงการ
เพิ่มขึ้น 

6.เพื่อให๎ประชาชนในเขตต าบล มีความเข๎มแข็งปลอดยาเสพติด และมีความปลอดภัยในชีวิต            ใน   
ชีวิตและทรัพย์สิน         

ร๎อยละของอุบัติเหตุและคดียาเสพติดท่ี
เกิดขึ้นลดลง 

ยท.03 
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แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1 สํงเสริมสนับสนุนด๎านสังคมที่ดี และ มีคณุภาพ ร๎อยละของประชาชนท่ีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

2 สํงเสริมสนับสนุนด๎านสาธารณะสุขและการมีสุขอนามยัที่ด ี ร๎อยละของประชาชนท่ีได๎รับการบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น 

3 สํงเสริมสนับสนุนด๎านการจัดการศึกษา ร๎อยละของของประชาชนได๎รับการบริการทางด๎านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 

4 สํงเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมท๎องถิ่น รอ๎ยละของประชาชนท่ีได๎รํวมโครงการเพิ่มขึ้น 

5 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ร๎อยละของประชาชนท่ีได๎รํวมโครงการเพิ่มขึ้น 

6 สํงเสริมสนับสนุนชุมชนเขม๎แข็งปลอดยาเสพตดิ และ         
ความปลอดภัยในชีวิต 

ร๎อยละของอุบัติเหตุและคดียาเสพติดท่ีเกิดขึ้นลดลง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสํงเสริมสวัสดิการสังคม ฯ , ส านักปลัด (งานสาธารณะสุข), กองการศึกษา , 
                             ส านักปลัด (งานปูองกัน)    
      
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม                     
                                                                มีความพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
       วัฒนธรรม 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6 การเสริมสร๎างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      ของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ยท.03 
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4.1.3  ยุทธศาสตร์ที่  3    ด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 
 พันธกิจ        การสํงเสริมสนับสนุนด๎านเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 

 เป้าประสงค์ ที่ 1 สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

        ”      ที ่2  สํงเสริมสนับสนุนการมีอาชีพที่ดีของประชาชน  

     

 แนวทางการพัฒนา ที่ 1 สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การมีอาชีพของประชาชน 

  

  แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

        1 สํงเสรมิสนับสนุนหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง              
และ การมีอาชีพของประชาชน 

 

ร๎อยละรายได๎ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    กองการเกษตร , กองสํงเสริมสวัสดิการสังคม  อบต.เสอเพลอ 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1 การสํงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ    
                                                                มาตราฐานการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย 
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2 การพัฒนาศักยภาพการค๎าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน            
                                                                การแขํงขัน  
 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม                     
                                                                มีความพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ 
       วัฒนธรรม 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1 สํงเสริมสนับสนุนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละของประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดี
เพิ่มขึ้น 

2  สํงเสริมสนับสนุนการมีอาชีพท่ีดีของประชาชน ร๎อยละรายได๎ของประชาชนเพิ่มขึน้ 

ยท.03 
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4.1.4  ยุทธศาสตร์ที่  4    การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 พันธกิจ   บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อยํางยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ ที่  1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน 

 

     แนวทางการพัฒนา ที่ 1 ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

   

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1.ปรับปรุงและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ร๎อยละของแหลํงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ถูกท าลายลดลง 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   ส านักปลัด  ( งานสาธารณสุขฯ  ) , กองการเกษตร    อบต.เสอเพลอ 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่  5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการใช๎           
                                                                ประโยชน์อยํางยั่งยืน 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได๎อยํางยั่งยืน 

 

ร๎อยละของแหลํงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ได๎อนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

ยท.03 
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4.1.5  ยุทธศาสตร์ที่  5    การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 พันธกิจ   การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  เพ่ือการพัฒนา และตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางแท๎จริง 

 เป้าประสงค์ ที่ 1  มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  

 

 

 

     แนวทางการพัฒนา ที่ 1  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี   

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดแนวทางการพัฒนา 

1  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ด ี ร๎อยละประสิทธิภาพของการท างานเพิ่มขึ้น 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :    ส านักปลัด , ทุกกอง   อบต.เสอเพลอ 

 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ 

      ยุทธศาสตร์จังหวัด : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   6 การเสริมสร๎างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
      ของประชาชนและสาธารณสมบัติ 
 

 

 

 

                                        

 

 

                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  ร๎อยละปญัหาความเดือนร๎อนของประชาชนลดลง 

ยท.03 



รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ 

 

ความ
เชื่อมโยง

กับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.เสอ

เพลอ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง
ด้านการพัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้า
วหน้า
ของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วย

รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

ยุทธ1.การ
สํงเสริมการ
พัฒนา
เกษตร
อุตสาหกรร
มและ
ยกระดับ
มาตราฐาน
การผลิต
สินค๎า
เกษตร
ปลอดภัย 

 

ยุทธ2.การ
พัฒนา
ศักยภาพ
การค๎าการ
ลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามา
รถในการ
แขํงขัน 

ยุทธ  4 
ด๎านการจัด
การศึกษา
และการ
เสริมสร๎าง
ความ
เข๎มแข็งของ
สังคมและ
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

 

 

ยุทธ 2 ด๎าน
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม 

1 ด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

1.ระบบเส๎นทาง
คมนาคมขนสํง 

ที่ได๎มาตราฐาน
และเพียงพอ 

ร๎อยละของเส๎นทาง
คมนาคมที่ได๎
มาตราฐานเพิ่มขึ้น 

40 80 120 160 1.1.พัฒนาระบบ
เส๎นทางคมนาคม
เพื่อการสัญจรและ
ขนสํง 

ร๎อยละของเส๎นทาง
คมนาคมเพิ่มขึ้น 

ปีละ  40
เส๎น/สาย 

โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ซํอมแซม ถนน  (เขตต าบลเสอ
เพลอ)จ านวน......160........เส๎น/
สาย 

กองชําง  

2.ระบบระบายน้ า
เพียงพอตํอ 

ความต๎องการ 

ร๎อยละของระบบ
ระบายน้ าที่
กํอสร๎างและ
ปรับปรุงและ
มาตราฐานเพิ่มขึ้น 

10 20 30 40 1.2. พัฒนาระบบ
ทางระบายน้ า 

ร๎อยละของระบบทาง
ระบายที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ  10
เส๎น/สาย 

โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง
ซํอมแซม ระบบระบายน้ า ( เขต
ต าบลเสอเพลอ ) 
...............40..................เส๎น/
สาย. 

กองชําง  

3.มีไฟฟูาใช๎
เพียงพอทุก
ครัวเรือน 

ร๎อยละของ
ครัวเรือนที่มีไฟฟูา
ใช๎เพิ่มขึ้น 

10 20 30 40 1.3.พัฒนาระบบ
ไฟฟูา 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มี
ไฟฟูาใช๎เพิ่มขึ้น 

ปีละ  10
เส๎น/สาย 

โครงการกํอสร๎าง/ขยายเขต
ไฟฟูา/ซํอมแซม/ ติดต้ัง ( เขต
ต าบลเสอเพลอ )ไฟฟูาสอํงสํวาง
.........20........สายไฟฟูา
สาธารณะ.......20.........สาย 

กองชําง  

4.เมีน้ าอุปโภค-
บริโภค 

และเกษตรกรรม
เพียงพอ 

ทุกครัวเรือน 

ร๎อยละของครัวเรือ
ที่มีน้ าอุปโภค-
บริโภค/กษตร
กรรมเพิ่มขึ้น 

10 20 30 40 1.4.พัฒนาแหลํง
น้ าเพื่อการอุปโภค 
- บริโภค และ
เกษตรกรรม 

ร๎อยละของครัวเรือนที่มี
น้ าใช๎เพิ่มขึ้น 

ปีละ  10
เส๎น/สาย 

โครงการกํอสร๎าง/ซํอ มแซม
ปรับปรุง /ขยายเขต/ติดตั้ง/ขุด
ลอก......10......... โครงการฝาย
น้ าล๎น......7..........โครงการบํอ
บาดาล.........16..........โครงการ
ระบบประปา.......7.........
โครงการ ( เขตต าบลเสอเพลอ ) 

กองชําง  

แบบ ยท.04 
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ความเช่ือมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวดั 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.เสอเพลอ 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกจิ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค่าเปา้หมาย 
แนวทางการพฒันา 

ตัวชี้วดัระดบัแนวทาง
ด้านการพฒันา 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ความกา้ว
หน้าของ
เป้าหมาย 

ผลผลติ/โครงการ 
หน่วย

รับผดิชอบ
หลกั 

หน่วย
สนบัสนุน 60 61 62 63 

ยุทธ 3 .การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพือ่สร๎างความ
เข๎มแข็งให๎สังคม มีความ
พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคม  และ
วัฒนธรรม 
 
ยุทธ 6.การเสริมสร๎างความ
มั่นคงความปลอดภัยในชีวติ
ทรัพย์สินของประชาชนและ
สาธารณสมบัต ิ
 
ยุทธ 4 การพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรกัษ์การ
บริการและการสํงเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น 
 

ยุทธ 1.ด๎านการพัฒนา
เศรษฐกิจชมุชน 
 
ยุทธ 2.ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติละ
สิ่งแวดลอ๎ม 
 
ยุทธ 4.ด๎านการจัด
การศกึษาและการเสริ
สร๎างความเข๎มแข็งของ
สังคมและคถณภาพชีวิตที่
ดีของประชาชน 
 
ยุทธ 5 .ด๎านการสํงเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

2.ด๎านคุณภาพ
ชีวิตสังคม และ
วัฒนธรรม 

2.1เพื่อให๎ประชาชน
ในเขตต าบล มีสังคม
ที่ดี และมีคุณภาพ
มากย่ิงขึ้น 

ร๎อยละของ
ประชาชนที่มี
คุณภาพเพิ่มขึน้ 

10 20 30 40 2.1 สํงเสริม
สนับสนุนด๎านสังคมที่
ดี และ มีคุณภาพ 

ร๎อยละของประชาชนที่
มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

10 คก. โครงการด๎าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
40..........โครงการ 

กอง
สวัสดิการ ฯ 

 

2.2 เพื่อให๎
ประชาชนในเขต
ต าบล ได๎รับการ
บริการด๎านสาธารณะ
สุขอยํางทัว่ถึงเพือ่
สุขอนามัยที่ดีย่ิงขึน้ 

ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
การบรกิาร
สาธารณะสขุ
เพิ่มขึน้ 

5 10 15 20   2.2 สํงเสรมิ
สนับสนุนด๎าน 
สาธารณะสขุและการ
มีสุขอนามัยที่ด ี

ร๎อยละของประชาชนที่
ได๎รับการบรกิาร
สาธารณะสขุเพิม่ขึ้น 

5 คก. โครงการด๎าน
สาธารณะสขุและ
การมสีุขอนามัยที่
ดี 
........20.........
โครงการ 

( งาน
สาธารณะสขุ) 

ส านักปลัด 

2.3 เพื่อให๎
ประชาชนในเขต
ต าบล ได๎รับการ
บริการทางการศกึษา
ที่ครอบคุมตาม 
นโยบายรัฐบาล      

ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รับ
การบรกิาร
ทางด๎านการศกึษา
เพิ่มขึน้ 

15 30 45 60   2.3. สํงเสริม
สนับสนุน  ด๎านการ
จัดการศึกษา 

ร๎อยละของประชาชนที่
ได๎รับการบรกิาร
ทางด๎านการศกึษา
เพิ่มขึน้ 

15 คก. โครงการด๎านการ
จัดการศึกษา
.......60.....
โครงการ 

กอง
การศกึษา 

 

2.4 เพื่อให๎
ประชาชนใน 
เขตต าบล ได๎อนุรกัษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ท๎องถิ่น 

ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รวํม
โครงการเพิม่ขึ้น 

10 20 30 40 2.4. สํงเสรมิ
สนับสนุนการอนุรกัษ์
ประเพณแีละ
วัฒนธรรมทอ๎งถิน่ 

ร๎อยละของประชาชนที่
ได๎รํวมโครงการเพิม่ขึ้น 

10 คก. โครงการอนุรกัษ์
ประเพณแีละ
วัฒนธรรม
...........40...........
โครงการ 

กอง
การศกึษา 

 

2.5 เพื่อให๎
ประชาชนในเขต
ต าบล มีรํางกายที่
แข็งแรงให๎เกดิ
ประโยชน ์

ร๎อยละของ
ประชาชนที่ได๎รวํม
โครงการเพิม่ขึ้น 

2 4 6 8 2.5 สํงเสริม
สนับสนุน  กฬีาและ
นันทนาการ 

ร๎อยละของประชาชนที่
ได๎รํวมโครงการเพิม่ขึ้น 

2 คก. โครงการด๎าน
กีฬาแ ละ 
นันทนาการ
........8......
โครงการ 

กอง
การศกึษา 

 

2.6 เพื่อให๎
ประชาชนในเขต
ต าบล มีความ
เข๎มแข็งปลอดยาเสพ
ติด และมีความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร๎อยละของ
อุบัติเหตุและคดียา
เสพติดในชมุชน
ลดลง 

10 20 30 40 
 

   2.6.สํงเสริม
สนับสนุนชุมชน
เข๎มแข็งปลอดยาเสพ
ติด และความ
ปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพสิน 

ร๎อยละของอุบัตเิหตุ
และคดียาเสพติดใน
ชุมชนลดลง 

10 คก. โครงการด๎านยา
เสพติดและความ
ปลอดภันในชีวิต 
.....40.....โครงการ 

( งานปูองกนั 
ฯ ) 

ส าหนัก
ปลัด 

แบบ ยท.04 



  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ                                                                                                แบบ ยท.04 

                              

ความ ยุทธศาสตร ์     ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย   ตัวชี้วัด ความก้าว 

ผลผลิต/โครงการ 

    

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค ์         

แนว
ทางการ
พัฒนา ระดับ หน้าของ หน่วย หน่วย 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัด 
อบต.เสอ

เพลอ ตามพันธกิจ (ตัวชี้วัดรวม) 60 61 62 63   
แนวทางการ

พัฒนา เป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน 
จังหวัด                   ( ตัวชี้วัดรวม )   หลัก   

ยุทธ 1. การสํงเสริมการ 
ยุทธ 1.การ
พัฒนา 

3. ด๎าน
สํงเสริม 

1.สํงเสริมสนับสนุน
หลัก 

ร๎อยละของ
ประชาชนมีการน า 2 4 6 8 

3.1 
สํงเสริม
สนับสนุน
หลัก
ปรัชญา 

ร๎อยละรายได๎
ของประชาชน 2 คก. 

โครงการที่
เกี่ยวกบัหลัก 

กอง
การเกษตร   

พัฒนาเกษตรกรรม และ  เศรษฐกิจชุมชน 
เศรษฐกิจ การ
ลงทุน 

ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง 

หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง         

เศรษฐกิจ
พอเพียง เพิ่มขึ้น   

ปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียง     

ยกระดับมาตราฐานการผลิต   
พาณิชยกรรม 
และ    

ไปใช๎ในการ
ประกอบอาชีพ               ....8.......โครงการ     

สินค๎าเกษตรปลอดภัย 
ยุทธ 3.ด๎านการ

ทํองเที่ยว การทํองเท่ียว                         

      
2.สํงเสริมสนับสนุน
การม ี

ร๎อยละรายได๎ของ
ประชาชนเมีการ 3 6 9 12 

                       
- 

ร๎อยละรายได๎
ของประชาชน 3 คก. 

โครงการเกี่ยวกบั
สนับสนุน 

กอง
สวัสดิการ 

ฯ   

ยุทธ 2. การพัฒนาศักยภาพ     
อาชีพที่ดีของ
ประชาชน 

ประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได๎           เพิ่มขึ้น   

กลุํมอาชีพตาํงๆ 
ในชุมชน     

การค๎าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความ                       
..............12..........
โครงการ     

สามารถในการแขํงขัน                             
                              

ยุทธ 3.การยกระดับคุณภาพชีวิต                             

เพื่อสร๎างความเข๎มแข็งให๎สังคม                             

มีความพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลง                             

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม                             
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ความ ยุทธศาสตร ์     ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย   ตัวชี้วัด ความก้าว 

ผลผลิต/โครงการ 

    

เชื่อมโยงกับ อปท.ในเขต ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค์         แนวทางการพัฒนา ระดับ หน้าของ หน่วย หน่วย 

ยุทธศาสตร ์ จังหวัด อบต.เสอเพลอ ตามพันธกิจ (ตัวชี้วัดรวม) 60 61 62 63   
แนวทางการ

พัฒนา เป้าหมาย รับผิดชอบ สนบัสนุน 
จังหวัด                   ( ตัวชี้วัดรวม )   หลัก   

ยุทธ 5 การ
จัดการ
ทรัพยากร 

ยุทธ  2 ด๎าน
ทรัพยากร 4 การบริหาร 

1.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 

ร๎อยละของ
แหลํง
ทรัพยากรทาง 5 10 15 20 

1.1 ปรับปรุงและ
บ ารุงรัก- 

ร๎อยละของแหลํง
ทรัพยากร 5 คก. 

โครงการปรับปรุงและ
บ ารุง 

งาน
สาธารณะ

สุข ส านักปลัด 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อ 

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม จัดการและอนุรักษ ์

ธรรมชาติได๎
อยํางยั่งยืน 

ธรรมชาติที่ได๎
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น         ษาทรัพยากรธรรมชาต ิ

ทางธรรมชาติที่ถูก
ท าลายลดลง   

รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ 

กอง
การเกษตร   

การใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืน   ทรัพยากรธรรมชาต ิ             และสิ่งแวดล๎อม     

สิ่งแวดล๎อม.......
20.......โครงการ     

    และสิ่งแวดล๎อม                         

                              

                              

                              

                              



       รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสอเพลอ                                                        แบบ ยท.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อบต.
เสอเพลอ 

เป้าประสงคต์ามพันธ
กิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางด้านการ

พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหน้
าของ

เป้าหมาย 

ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วย
รับผิดชอ
บหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 

5 การบริหาร
จัดการบ๎านเมือง
ที่ดีและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธ 4 ด๎านการจัด
การศึกษาและการ
เสริมสร๎างความ
เข๎มแข็งของสังคม
และคุณภาพชวีิตที่
ดีของประชาชน 

 

5 การบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ดีและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีการบริหารจัดการ
บ๎านเมืองที่ด ี

 

 

 

ร๎อยละปัญหา
ความเดือดร๎อน
ของประชาชน
ลดลง 

20 40 60 80 1.1 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการบ๎านเมือง
ที่ด ี

ร๎อยละ
ประสิทธิภาพของ
การท างานเพิ่มขึ้น 

 โครงการด๎าน
การบริหาร
จัดการ.....
80.... 
โครงการ 

ทุกกอง
งาน 
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4.3  หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

       

4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ( อธิบายความเชื่อมโยงตามแบบยท.01 ในภาพรวม ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และ แนวทางการพัฒนา องค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ มีความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในจังหวัดอุดรธานี แนวทางการพัฒนา และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี   ซึ่งครอบคลุมในการพัฒนาทุกด๎าน อาทิเชํน  ด๎านเศรษฐกิจ  ด๎านสังคม ด๎าน
วัฒนธรรม  ด๎านสิ่งแวดล๎อม  โครงสร๎างพื้นฐาน ฯลฯ  โดยมีความสอดคล๎องกัน โดยน าปัญหาที่มีในเขตต าบล  อาทิ 
เชํน  จากแผนชุมชน   จากการออกประชาคมเพ่ือความต๎องการเรํงดํวนของประชาชน  กระท้ังก าหนดการแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ ในรูปแบบยุทธศาสตร์หลักๆ  แยกเป็นแตํละแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป็น โครงการในการแก๎ไข
ปัญหาตํางๆ    แบํงความรับผิดชอบเป็นลักษณะกองงาน  มีความชัดเจนในความรับผิดชอบในด๎านตํางๆ อาทิ เชํน  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน ( กองชําง)  ด๎านสังคม  ( กองสวัสดิการและสังคม,งานปูองกัน )    สิ่งแวดล๎อมฯ   ( งาน
สาธารณะสุข ) ฯลฯ   เพื่อการแก๎ไขปัญหาของประชาชนได๎อยํางตรงจุด และยั่งยืน ตํอไป 
 

 

 

 

ล าดับ ยุทธศาสตร์การพัฒนา หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

1 พัฒนาด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน 1. กองชําง 

2 พัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม 1. กองสวัสดิการสังคม 

2.ส านักปลัด (งานสาธารณะสุข), 

3..กองการศึกษา 

4.ส านักปลัด (งานปูองกัน) 

3 พัฒนาด๎านสํงเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม  และการทํองเที่ยว 1.กองการเกษตร 

2.กองสวัสดิการสังคม 

4 พัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 1.ส านักปลัด  (งานสาธารณสุขฯ)  

2.กองการเกษตร 

5 พัฒนาการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี และ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.ส านักปลัด , 2.ทุกกอง  
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สํวนท่ี ๕ 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 
 

๕.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๕.๑.๑  กรอบและแนวทางการติดตามและประเมินผล 

ด๎วยรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓ 
บัญญัติให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรายงานผลการด าเนินงานตํอประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การ
ใช๎จํายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ข๎อ ๒๙  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น  มีอ านาจหน๎าที่  ดังนี้  
(๑) ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น  
เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน  (๔) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวย
ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเสอเพลอ     

ที่ได๎รับการแตํงตั้งตามระเบียบฯ  ต๎องก าหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  โดยให๎มีการ
ประชุมก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุํมตรวจติดตามประเมินผลโครงการ /
กิจกรรมที่ด าเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใช๎จํายงบประมาณของ อบต. และใช๎แบบประเมินความ
พึงพอใจตํอการด าเนินงานของ อบต. ดังนั้น เพ่ือให๎สอดคล๎องกับระเบียบฯ และการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ให๎สอดคล๎องกับปัญหา  ความต๎องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่และสถานการณ์ภายนอก  
จึงต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ  ขึ้น และสรุปรายงานผลเสนอตํอนายกองค์การบริหารสํวนต าบล
เสอเพลอ  เพ่ือนายกเสนอตํอสภา  คณะกรรมการพัฒนาและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในเขตเทศบาลโดยทั่วกันตามล าดับตํอไป  

 
ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวํามีความส าคัญและจ าเป็นตํอการบริหารงานเป็น

อยํางยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผํานมา  วํามีความ
สอดคล๎องกับแผนงานที่ได๎วางเอาไว๎หรือไมํ  รวมทั้งการมีสํวนรํวมของภาคประชาชนอยํางแท๎จริง อบต.เสอเพลอ  
ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีภาระหน๎าที่ที่จะต๎องให๎การบริการแกํประชาชน  จึงจ าเป็นที่จะต๎องมีการจัดท า
แผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการด าเนินการในด๎านตํางๆ เพ่ือใช๎
เปรียบเทียบการท างานของปีที่ผํานมา 

 



 

                                             

 

-68- 
 

 
แผนผังขั้นตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 

 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดแนวทาง วธิกีารในการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันา 

นายก อบต. เสนอต่อ สภา อบต.  

คณะกรรมการพฒันา ฯ 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ให้ประชาชนในทอ้งถิน่ทราบโดยทัว่กนัอย่างน้อย  ปลีะ  ๑  ครัง้  

ภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ี ทัง้นี้  ให้ปดิประกาศโดยเปดิเผยไมน่้อย

กว่า  ๓๐  วนั 

ด าเนนิการตดิตามและ 

ประเมนิผลแผนพฒันา 

รายงานผลและเสนอความเหน็ ซึ่งไดจ้ากการ

ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาตอ่นายก อบต. 

 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมนิผล อบต

เสอเพลอ 
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  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่

ด าเนินการอยูํ  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให๎ข๎อมูลปูอนกลับ
เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยูํ  ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงานให๎ลุลํวง  
คําใช๎จํายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวําที่ก าหนดไว๎  กลุํมเปูาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไมํได๎รับประโยชน์หรือ
ได๎รับน๎อยกวําที่ควรจะเป็น  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความ
ขัดแย๎งในการปฏิบัติงานภายในหนํวยงานหรือระหวํางหนํวยงาน  กลุํมเปูาหมายที่ได๎รับประโยชน์จากโครงการ/
กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการด าเนินงานในระหวํางที่ก าลังด าเนินการหรือภายหลังที่การ
ด าเนินการส าเร็จเสร็จสิ้นไปแล๎ว ซึ่งการประเมินผล  เป็นสิ่งจ าเป็นเชํนเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงาน
จะเป็นการบํงชี้วําแผนงานที่ก าหนดไว๎ได๎มีการปฏิบัติหรือไมํ  อยํางไร  อันเป็นตัวชี้วัดวําแผนงานที่ได๎ด าเนินการไป
แล๎วนั้นให๎ผลเป็นอยํางไร  น าไปสูํความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว๎หรือไมํ  ซึ่งผลที่ได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลถือวําเป็นข๎อมูลย๎อนกลับที่สามารถน าไปใช๎ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ตํอไป  
๕.๑.๒  ก าหนดกรอบระยะเวลา Time & Timeframe  

 ความสอดคล๎อง  Relevance  

 ความพอเพียง ( Adequacy  

 ความก๎าวหน๎า Progress 

 ประสิทธิภาพ ( Efficiency  

 ประสิทธิผล  (Effectiveness ) 

 ผลลัพธ์ และ ผลผลิต ( Qutcome and Qutput )  

 การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ  ( Process  EvaLuation )   เป็นต๎น 

5.1.3  ก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อม 

         (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพ 

แวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลกระทบ ตํอ ท๎องถิ่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองกฎหมาย  สังคม สิ่งแวดล๎อม  
วิเคราะห์เพื่อให๎เกิดการบูรณาการ อปท. หรือ หนํวยงานราชการ  หรือ รัฐวิสาหกิจ   ( เป็นการระบุถึงโอกาสและ
อุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ) 

         (2) การวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมภายใน  เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข๎อมูลจากสภาพ 

แวดล๎อมภายในที่มีผลกระทบ ตํอ ท๎องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง  หรือ จุดอํอน ท๎องถิ่นจะแสวงหาโอกาสในการ
พัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได๎  ( เป็นการวิเคราะห์ ฯ ถึงจุดแข็งจุดอ่อน ) 
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๕.๒  ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๒.๑  ระเบียบที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๖    

ข๎อ ๒๘  ได๎ก าหนดองค์ประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น     
ซึ่งประกอบด๎วย  สมาชิกสภาท๎องถิ่นที่สภาท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน  ผู๎แทนประชาคมท๎องถิ่นที่ประชาคม
ท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  ผู๎แทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  หัวหน๎าสํวน
การบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  ผู๎ทรงคุณวุฒิที่ผู๎บริหารท๎องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  โดยให๎
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนท าหน๎าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน๎าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการทั้งหมดให๎มีวาระอยูํในต าแหนํงคราวละสองปีและอาจได๎รับการ
คัดเลือกอีกได ๎
   ข๎อ  ๒๙  ได๎ก าหนดอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นไว๎  ดังนี้ 
   ๑.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๒.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตํอ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น  เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอตํอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่ วกันอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให๎ปิดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน 
   ๔.  แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 
ระเบียบท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่ ส าคัญ 3  ประการ 
 (1)  ผู๎เข๎ารํวมติดตามและประเมินผล  อันได๎แกํ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผู๎รับผิดชอบ      
แผนยุทธ ฯ  ศาสตร์การพัฒนา ประชาชนในท๎องถิ่น ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และผู๎มีสํวนได๎เสียในท๎องถิ่น นั้นๆ 
 (2) เครื่องมือ  อันได๎แกํ  เครื่องมือ  อุปกรณ์ หรือ สิ่งที่ใช๎เป็นสื่อ ส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช๎
ในการรวบรวมข๎อมูลยุทธศาสตร์ที่ได๎ก าหนดขึ้นซึ่งมีผลตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  ข๎อมูล ดังกลําว อาจเป็นได๎ทั้งข๎อมูล
เชิงปริมาณ  และ ข๎อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาคําและผลของประโยชน์ที่ได๎รับจาก
ยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบทดสอบ แบบวัด ความรู๎แบบบันทึกข๎อมูล แบบบันทึกการ
สังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตํางๆ ที่
สอดคล๎องกับบริบทของท๎องถิ่น นั้นๆ 
 (3) กรรมวิธี อันได๎แกํ วิธีการที่จะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต๎องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับ
ยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐาน ตํางๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ที่เกี่ยวข๎อง
กับการพัฒนาท๎องถิ่น  เอกสารการเบิกจํายงบประมาณ  เชํน  ถนน แมํน้ า  ล าคลอง  ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง
ตํางๆ กลุํมผลประโยชน์ตํางๆ เพ่ือตรวจดูวําด าเนินการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ได๎รับผลตามท่ีวางไว๎หรือไมํ  
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะต๎องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวําเป็นการติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน  กลุํมประชากรเป็นใคร ใช๎เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข๎อมูล การสรุปผล ผลของ
การติดตามและประเมินผลให๎ภาพรวมโดยบอกวําได๎อะไร   เป็นอยํางไร ปัญหาของยุทธศาสตร์คืออะไร ตั้งข๎อสังเกต
อยํางไร  
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๕.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน ฯ 

( 1 ) ออกแบบการติดตามและประเมินผล 
การติดตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการตรวจสอบในระหวํางการด าเนินโครงการ

พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมด  ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น วํา
สามารถเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ได๎หรือไมํ  เพ่ือให๎บุคลากรที่เกี่ยวข๎องสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ ยน
วิธีการด าเนินงานที่จะสามารถน าไปสูํการบรรลุแผนที่ก าหนดไว๎ได๎  เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผลการด าเนินงาน  
ได๎แกํ  แบบติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด๎วย การติดตามการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใช๎จํายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ได๎รับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็น
การตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการ/กิจกรรมแล๎วเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎  โดย
เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินผล ได๎แกํ  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานของ  อบต.
ในภาพรวม  ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องตํอผลการด าเนินงานในแตํละยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนารวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว๎   อีกทั้งการติดตามและประเมินผลด๎วยระบบ e- โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล    มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 
 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรม  โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแตํละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ ก าหนดให๎มีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ด าเนินการแล๎วเสร็จและสรุปเป็น     รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และ
รายงานให๎ผู๎บริหารทราบ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให๎ด าเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้ง
พร๎อมสรุปผลในภาพรวมอยํางน๎อยปีละ  ๑  ครั้ง  แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได๎จากการติดตามและ
ประเมินผลตํอผู๎บริหารท๎องถิ่น เพ่ือให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นน าเสนอสภาท๎องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ ๑  
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและปิดประกาศไมํน๎อยกวํา  ๓๐  วัน   

ระยะเวลาการรายงานผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 
รายไตรมาส 

    (๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

    (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

ระยะ  ๖  เดือน 
    (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
    (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
 (2)  วิธีการเก็บข๎อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
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๕.๓  เครื่องมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 

ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๘๗  วรรค ๓ 
บัญญัติให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องรายงานผลการด าเนินงานตํอประชาชนในเรื่องการจัดท างบประมาณ  การ
ใช๎จํายและผลการด าเนินงานในรอบปี  เพ่ือให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  ก าหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถิ่น ต๎องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนพัฒนาสามปี  และแผนการด าเนินงาน  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการใช๎งบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และทรัพยากร
ตํางๆ  ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรํงใส เกิดประโยชน์สูงสุดแกํท๎องถิ่นและตอบสนองความ
ต๎องการของประชาชน  ถึงแม๎วําองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตํหากไมํ
สามารถบํงชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดข้ึนได๎  ก็ไมํสามารถท่ีจะบํงบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท๎องถิ่นได๎   

 
ดังนั้น องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จึงต๎องมีเครื่องมือที่ส าคัญในการตรวจสอบการด าเนินงานวํา

เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเปูาหมายหรือไมํ  อยํางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะเป็น
เครื่องมือในการน าข๎อมูลตํางๆ มาปรับปรุงแก๎ไขเพ่ิมเติมหรือแม๎แตํยุติการด าเนินงาน   โดยเครื่องมือที่ใช๎ในการ
ติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้ 

 
(1) การส ารวจ หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู๎  ทัศนคติ  ความพึงพอใจ    

ความต๎องการของยุทธศาสตร์  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ฯ จะต๎องมีการบันทึกการส ารวจ และ            
ทิศทางการส ารวจ  
  (2) เอกสาร การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  มีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องใช๎เอกสาร      
ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข๎องยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปัญหาความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น  สาเหตุของปัญหา 
แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ตลอดจนการก าหนดเปูาหมาย  แนวทางการพัฒนา  พันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น             
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แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์แล๎ว 
 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ....................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนา อบต. 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๓  มีการจัดประชุมอยํางตํอเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา อบต.   
๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนา อบต. และประชาคมต าบลเพ่ือพิจารณารํางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนา อบต. 
๒.๑  มีการรวมรวมข๎อมูลและปัญหาส าคัญของ อบต. มาจัดท าฐานข๎อมูล   
๒.๒  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาล (SWOT) และ AIC  เพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนา อบต. 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล๎องกับ 
ศักยภาพของท๎องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต. ที่สอดคล๎องกับ 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนา อบต.   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒  มีการจัดท าบัญชีกลุํมโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นภายใต๎แผนยุทธศาสตร์ 4  ปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓)  โดยมีก าหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตั้งแตํสิ้นสุด
โครงการ  เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อบต.เสอเพลอ  
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส 

(๑)  ไตรมาสที่  ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)  
(๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) 

  (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)  
(๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐) 

๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   
  (๑)  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 
  (๒)  เดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
ส่วนที่  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี   
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๒.๑  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖๓) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี ๒๕60 ปี ๒๕61 ปี ๒๕62 ปี ๒๕63 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 

(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม           

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว         

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม         

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ เทคโนโลยีสารสนเทศ         

รวมทั้งสิ้น         

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา         
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แผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62 ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปี  ๒๕60 ปี  ๒๕๖1 ปี  ๒๕๖2 รวม 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
จ านวน

โครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน         

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม           

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          

   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

        

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

        

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

        

รวมทั้งสิ้น         
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๒.๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  (เฉพาะปี  ๒๕60) 

ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2 ) ( เฉพาะปี  ๒๕60 )   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

( ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี  กับ  แผนการด าเนินงาน ) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 

ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา
สามปี 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม         

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          

   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

      

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

รวมทั้งสิ้น       
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๒.๓  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) ( เฉพาะปี ๒๕60 )   

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 
(ตารางเปรียบเทียบแผนพัฒนาสามปี  กับ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงการ/กิจกรรม 
ในแผนพัฒนาสามปี 

งบประมาณ 
ในแผนพัฒนาสาม

ปี 

โครงการ/กิจกรรม 
ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัติ 

 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ด าเนินการจริง 
ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม         

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          

   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

      

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

รวมทั้งสิ้น       
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ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม  ที่ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานและการด าเนินงานตามเทศบัญญัติงบประมาณ   
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

(ตารางเปรียบเทียบแผนการด าเนินงาน  กับ  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

โครงการ/กิจกรรม 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 

ตามแผนการ
ด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

 

ร้อยละ 

งบประมาณ 

ที่ด าเนินการจริง 

ตามเทศบัญญัติ 

ร้อยละ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน       

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม         

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          

   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

      

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

รวมทั้งสิ้น       
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สรุปตารางเปรียบเทียบร้อยละของแผนพัฒนาสามปี ( เฉพาะปี  ๒๕60 )  กับ ผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 

( ภาพรวมทั้งหมด ) 

๑. แผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปี  ๒๕60)   จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ แผนการด าเนินงาน     

๒ การด าเนินงานจริงตามเทศบัญญัติ     

 

 

 

๒.  แผนการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ  ๒๕60   จ านวน.....................โครงการ     งบประมาณ......................................บาท 

ล าดับที่ การด าเนินงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

๑ การด าเนินงานจริงตามเทศบัญญัติ     
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ส่วนที่  ๓  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

๓.๑  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ล าดับที่ โครงการ/กิจกรรม 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

๑       
๒       
๓       
๔       
๕       
๖       

รวมทั้งสิ้น   
   

ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑  .................................................................................................... 
  ๔.๒  .................................................................................................... 
  ๔.๓  .................................................................................................... 
  ๔.๔  ....................................................................................................  
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แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช๎ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑  ครั้ง  หลังจากสิ้นปีงบประมาณ      

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป 
๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน           

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูํในแผนและจ านวนโครงการที่ได๎ปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

   

     ๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม   
 

   

     ๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          
         พาณิชยกรรม และการทอ่งเที่ยว 

   

     ๔. การบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

   

     ๕. การบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี และ  
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

รวม    

 

 

 

 

 

 



 

                                             

 

-83- 

แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ อบต.เสอเพลอ    ( ภาพรวม  )  

แบบที ่ ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อบต.เสอเพลอ 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๓/๒ และแบบท่ี ๓/๒                

  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  ( โครงการ/กิจกรรม )  ของ         อบต.เสอเพลอ   ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให๎ผู๎ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ (   )  ต่ ากวํา  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี     (   )  ๔๑ – 
๖๐  ป ี    (   )  มากกวํา  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากวําประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เที่ยบเทํา    (   )  
ปริญญาตรี           (   )  สูงกวําปริญญาตรี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค๎าขาย 
  (   )  รับจ๎าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 

ส่วนที่  ๒   การประเมินความพึงพอใจผลการด าเนินงาน(โครงการ/กิจกรรม) อบต.เสอเพลอ  ในการพัฒนา 
              และส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา 
ค าอธิบาย  :  ๑.  มีทั้งหมด  5   ยุทธศาสตร์   13  แนวทางการพัฒนา 
         ๒.  แตํละข๎อมี  ๑๐  คะแนน           
          ๓.  ให๎ผู๎ที่ท าแบบประเมินใสํคะแนนในแตํละข๎อได๎ตั้งแตํ  ๐ – ๑๐  คะแนน 
 
 

แบบประเมิน... 
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แบบที่  ๓/๒ 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อบต.เสอเพลอ  ( ในภาพรวม ) 

 
๑.  ความพึงพอใจตามประเด็นการพัฒนา 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๓.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ 
     กิจกรรม 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   

๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอ   
     สาธารณะ 

เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   

๕.  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๘.  มีการแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน เตม็ ๑๐ คะแนน   ให๎   
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได้    
 

๒.  ระดับความพึงพอใจคิดเห็นร้อยละ 

ประเด็นการพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
๓.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
๔  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ    
๕.  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา    
๘.  มีการแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน    
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  ๓/๓ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อบต.เสอเพลอ  
ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
๑. ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา......................................(๑ – 5) 

ประเด็นการพัฒนา คะแนนความพึงพอใจ 

๑.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๒.  มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๓.  มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๔.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๕.  มีความโปรํงใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๖.  มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๗.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหา เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๘.  มีการแก๎ไขปัญหาและการตอบสนองความต๎องการของประชาชน เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   
๙.  ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม เต็ม ๑๐ คะแนน   ให๎   

รวมคะแนน รวม ๙๐๐ คะแนน ได้    
 

     ๒. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     

 
 

 

 

 

๓.  ผลการ... 
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          ๓.  ผลการประเมินตามยุทธศาสตร์คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    

๒. ด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  และ วัฒนธรรม      

๓. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ การลงทุน          

   พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

   

๔. การบริหารจัดการและอนุรกัษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

๕. การบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี่ และ  

   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ภาพรวม    
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสอเพลอ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป   
ค าอธิบาย :  ให๎ผู๎ท าแบบประเมินท าเครื่องหมาย ()     
๑.  เพศ (   )  ชาย     (   )  หญิง 
 
๒.  อายุ (   )  ต่ ากวํา  ๒๕  ป ี    (   )  ๒๕ – ๔๐  ป ี     (   )  ๔๑ – 
๖๐  ป ี    (   )  มากกวํา  ๖๐  ปี  
 
๓.  การศึกษา (   )  ต่ ากวําประถมศึกษา/ประถมศึกษา  (   )  มัธยมศึกษา/ปวช./ปวส./เทียบเทํา    (   )  
ปริญญาตรี           (   )  สูงกวําปริญญาตรี  
     
๔.  อาชีพ (   )  รับราชการ    (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ/ค๎าขาย 
  (   )  รับจ๎าง/เกษตรกร    (   )  นักเรียน/นักศึกษา  

        (   )  อื่นๆ  ระบุ................................................ 
 

ส่วนที่  ๒  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.เสอเพลอ 
             ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ค าอธิบาย  :   ๑.  มีงานบริการที่ต๎องการประเมิน  จ านวน ..................... งาน 
  ๒.  ความพึงพอใจในการให๎บริการ  จ านวน ...................... ด๎าน 
  ๒.  มีระดับความพึงพอใจ  ๓  ระดับ ( พอมาก / พอใจ / ไมํพอใจ ) 
  ๓.  ให๎ผู๎ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในชํองระดับความพึงพอใจ    
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งานบริการ ............................................. 

ความพึงพอใจในการให้บริการ  
( ให้ผู้ท าแบบประเมินใสเครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความพึงพอใจ )    

ความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
๑. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ    
๑.๑ ขั้นตอนการให๎บริการไมํยุํงยากซับซ๎อนและมีความคลํองตัว    
๑.๒ ความรวดเร็วในการให๎บริการ     
๑.๓ ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะน าขั้นตอนในการให๎บริการ    
๑.๔ ความเป็นธรรมของขั้นตอน วิธีการให๎บริการ (เรียงตามล าดับกํอนหลัง มี   
      ความเสมอภาคเทําเทียมกัน)  

   

๑.๕ ความสะดวกที่ได๎รับจากการบริการแตํละขั้นตอน    
๑.๖ ระยะเวลาการให๎บริการมีความเหมาะสมตรงตํอความต๎องการของ ผู๎รับบริการ    
๒. ด้านเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้ให้บริการ    
๒.๑ ความสุภาพ กิริยามารยาทของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการ    
๒.๒ ความเหมาะสมในการแตํงกาย บุคลิก ลักษณะทําทางของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ 
      ให๎บริการ 

   

๒.๓ ความเอาใจใสํ กระตือรือร๎นและความพร๎อมในการให๎บริการของ 
     เจ๎าหน๎าที่ 

   

๒.๔ เจ๎าหน๎าที่มีความรู๎ ความสามารถในการให๎บริการ เชํน การตอบค าถาม  
      ชี้แจงข๎อสงสัย ให๎ค าแนะน า ชํวยแกํปัญหา 

   

๒.๕ เจ๎าหน๎าที่ให๎บริการตํอผู๎รับบริการเหมือนกันทุกราย โดยไมํเลือกปฏิบัติ    
๒.๖ ความซื้อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน๎าที เชํน ไมํรับสินบน ไมํหาประโยชน์ 
     ในทางมิชอบ ฯลฯ 

   

๓. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก    
๓.๑ สถานที่ตั้งของหนํวยงาน สะดวกในการเดินทางมารับบริการ    
๓.๒ ความเพียงพอของสิ่งอ านวยความสะดวก เชํน ที่จอดรถ ห๎องน้ า โรงอาหาร
โทรศัพท์สาธารณะ ที่นั่งคอยรับบริการ 

   

๓.๓ ความสะอาดของสถานที่ให๎บริการโดยรวม    
๓.๔ ความเพียงพอของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให๎บริการ    
๓.๕ คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือในการให๎บริการ    
๓.๖ การจัดสถานที่และอุปกรณ์ ความเป็นระเบียบ สะดวกตํอการติดตํอใช๎บริการ    
๓.๗ ปูาย ข๎อความบอกจุดบริการ/ปูายประชาสัมพันธ์มีความชัดเจนและเข๎าใจงําย    
๓.๘ ความพอใจตํอสื่อประชาสัมพันธ์/คูํมือและเอกสารให๎ความรู๎    
๔.  อ่ืนๆ ระบุ ............................................................................ 
              ........................................................................... 
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ส่วนที่  ๔  ข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหา 

 

  ๔.๑ ............................................................... 

  ๔.๒ ............................................................... 

  ๔.๓ ............................................................... 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

                                             

 

 

 


