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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีกําหนดยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผน
ชุมชน

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดจัดทําข้ึนโดยคํานึง ถึง
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปญหาความจําเปนเรงดวนของปญหาท่ีเกิดข้ึน  ความตองการของ
ประชาชนเปนสําคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทองถ่ินเปนหลัก  ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติหลังจากผาน
การนําเสนอโครงการ   ไดรับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามข้ันตอน การจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดสําเร็จลุลวงดวยดีจากความรวมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผน  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ประชาคมทองถ่ินเปนอยางดี  องคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงขอขอบคุณมา  ณ  ท่ีนี้
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นายกองคการบริหารสวนหลุบเลา
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บทท่ี ๑ บทนํา



องคประกอบ  ประกอบดวย  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร  วัตถุประสงค ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาปละประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนําเสนอ  ดังนี้

๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนด

ยุทธศาสตร  และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และ
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  อําเภอ  และแผนชุมชน

๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) เพ่ือเปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เพ่ือจะในไปสูการ

แกไขปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตตําบลหลุบเลา
(๒) เพ่ือใหการพัฒนามีเปาหมายท่ีชัดเจนและสอดคลองกันศักยภาพของตําบลหลุบเลา
(๓) เพ่ือแสดงถึงเปาหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจนเปนระบบ
(๔) เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนพัฒนาสามป

๑.๓ ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(๑) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ

เพ่ือแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ินรับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนาและประเด็นท่ีเก่ียวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทาวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสะภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวบรวมแนวทางและขอมูล  นํามาวิเคราะห
เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน

(๓) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน
(๔) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนา
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

(๑) ทุกภาคสวนในทองถ่ินมีจุดมุงหมายในการพัฒนาทองถ่ินไปในทิศทางเดียวกัน  อันจะนํามาซึ่งการ
บรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว

(๒) สามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง
(๓) สามารถมองเห็นจุดมุงหมาย  ทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาทองถ่ินในอนาคตอยางชัดเจน

.../-2-

บทท่ี ๒
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง พื้นท่ี อาณาเขต  เขตการปกครอง และจํานวนประชากร

ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงสวนการปกครองมาจากตําบลสรางคอ และตําบลโคกภู เม่ือป

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนเขตการปกครองของอําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  ตั้งอยู



ทิศใตของอําเภอภูพาน  มีอาณาเขตติดกับอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  หางจากจังหวัดสกลนคร ๔๐
กิโลเมตร  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอภูพาน  ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมภูเขา บางสวน
ของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดงชมพูพาน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตั้งอยูหมูท่ี ๕
บานหลม ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

พื้นท่ี
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีพ้ืนท่ีโดยประมาณ ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๖๐,๐๐๐ ไร

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดตอกับ เทศบาลตําบลโคกภู  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก    ติดตอกับ  องคการบริหารสวนตําบลกกปลาซิว  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
ทิศใต ติดตอกับ  เขตอําเภอนาคู  จังหวัดกาฬสินธุ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทศบาลตําบลสรางคอ  อําเภอภูพาน   จังหวัดสกลนคร

เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  แบงเขตการปกครองออกเปน ๑๕ หมูบาน  ดังนี้

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา ผูปกครอง นายบรรทม  พรหมสาขาฯ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย ผูปกครอง  นายวสันต   หงสวิเศษ ผูใหญบาน
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม ผูปกครอง  นายพิรม   บุตรดี         ผูใหญบาน
หมูท่ี ๔ บานดานตึง ผูปกครอง   นายสงา   ภูบังดาว ผูใหญบาน
หมูท่ี ๕ บานหลม ผูปกครอง นายสนิท   โวหารลึก ผูใหญบาน
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ผูปกครอง   นายสมาน  เกลี้ยงกลิ่น  ผูใหญบาน
หมูท่ี ๗ บานกกแต ผูปกครอง นายอุดม   วันทา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ผูปกครอง   นายวินัย   ขันคํา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ผูปกครอง   นายประวัน  จันสิมมา ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ผูปกครอง   นายสุคิด   ก่ิงพรมภู ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ผูปกครอง   นายถ่ิน หงสตน ผูใหญบาน

…/-๓-

-๓-
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ผูปกครอง   นายสวาง   แกวอุดร ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ผูปกครอง   นายไวพจน  กิติผง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ผูปกครอง นายณรงค   ภูคงก่ิง ผูใหญบาน
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ผูปกครอง   นายเทิน   เลานวดวัน ผูใหญบาน

จํานวนประชากร (ขอมูล ณ  วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา ๑๙๒ ๒๘๒ ๒๗๐ ๕๕๒
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย ๑๓๙ ๑๙๑ ๒๓๐ ๔๒๑
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม ๒๑๘ ๓๒๙ ๓๔๕ ๖๗๔



หมูท่ี ๔ บานดานตึง ๙๑ ๑๓๘ ๑๓๕ ๒๗๓
หมูท่ี ๕ บานหลม ๑๘๓ ๒๕๘ ๒๕๖ ๕๑๔
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ๒๗๐ ๓๘๖ ๓๗๗ ๗๖๓
หมูท่ี ๗ บานกกแต ๖๔ ๑๑๓ ๑๑๙ ๒๓๒
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ๑๗๒ ๒๘๗ ๒๔๔ ๕๓๑
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ๑๕๕ ๒๔๙ ๒๓๓ ๔๘๒
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ๑๓๐ ๑๘๐ ๒๑๘ ๓๙๘
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ๑๔๔ ๒๗๒ ๒๖๓ ๕๓๕
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ๑๔๐ ๒๐๑ ๑๖๗ ๓๖๘
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ๑๓๘ ๒๘๓ ๒๕๔ ๕๓๗
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ๕๙ ๑๒๒ ๑๑๒ ๒๓๔
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ๑๕๔ ๓๐๗ ๒๕๓ ๕๖๐

รวม ๒,๒๔๙ ๓,๕๙๘ ๓,๔๗๖ ๗,๐๗๔

จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ป ๒๕๕๙ ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตําบล ป ๒๕๕๙ ตําบลหลุบเลา

…/-๔-

-๔-
สรุปประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ

มีครัวเรือนท้ังหมด ๑,๗๑๙ ครัวเรือน
ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม

นอยกวา ๑ปเต็ม ๔ ๕ ๙
๑ปเต็ม – ๒ป ๑๗ ๑๖ ๓๓
๓ปเต็ม – ๕ป ๕๕ ๖๒ ๑๑๗
๖ปเต็ม – ๑๑ป ๑๗๗ ๑๖๔ ๓๔๑
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป ๑๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป ๙๔ ๑๑๓ ๒๐๗
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป ๒๓๘ ๒๕๖ ๔๙๔
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป ๑,๐๔๑ ๑,๐๕๗ ๒,๐๙๘
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม ๔๕๘ ๔๓๖ ๘๙๔
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป ๓๓๔ ๓๒๔ ๖๕๘

รวม ๒,๕๒๗ ๒,๕๓๓ ๕,๐๖๐
ดานประกอบอาชีพ

ทําไร ๑,๕๘๓ ครัวเรือน

หมูท่ี ๔ บานดานตึง ๙๑ ๑๓๘ ๑๓๕ ๒๗๓
หมูท่ี ๕ บานหลม ๑๘๓ ๒๕๘ ๒๕๖ ๕๑๔
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ๒๗๐ ๓๘๖ ๓๗๗ ๗๖๓
หมูท่ี ๗ บานกกแต ๖๔ ๑๑๓ ๑๑๙ ๒๓๒
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ๑๗๒ ๒๘๗ ๒๔๔ ๕๓๑
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ๑๕๕ ๒๔๙ ๒๓๓ ๔๘๒
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ๑๓๐ ๑๘๐ ๒๑๘ ๓๙๘
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ๑๔๔ ๒๗๒ ๒๖๓ ๕๓๕
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ๑๔๐ ๒๐๑ ๑๖๗ ๓๖๘
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ๑๓๘ ๒๘๓ ๒๕๔ ๕๓๗
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ๕๙ ๑๒๒ ๑๑๒ ๒๓๔
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ๑๕๔ ๓๐๗ ๒๕๓ ๕๖๐

รวม ๒,๒๔๙ ๓,๕๙๘ ๓,๔๗๖ ๗,๐๗๔

จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ป ๒๕๕๙ ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตําบล ป ๒๕๕๙ ตําบลหลุบเลา

…/-๔-

-๔-
สรุปประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ

มีครัวเรือนท้ังหมด ๑,๗๑๙ ครัวเรือน
ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม

นอยกวา ๑ปเต็ม ๔ ๕ ๙
๑ปเต็ม – ๒ป ๑๗ ๑๖ ๓๓
๓ปเต็ม – ๕ป ๕๕ ๖๒ ๑๑๗
๖ปเต็ม – ๑๑ป ๑๗๗ ๑๖๔ ๓๔๑
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป ๑๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป ๙๔ ๑๑๓ ๒๐๗
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป ๒๓๘ ๒๕๖ ๔๙๔
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป ๑,๐๔๑ ๑,๐๕๗ ๒,๐๙๘
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม ๔๕๘ ๔๓๖ ๘๙๔
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป ๓๓๔ ๓๒๔ ๖๕๘

รวม ๒,๕๒๗ ๒,๕๓๓ ๕,๐๖๐
ดานประกอบอาชีพ

ทําไร ๑,๕๘๓ ครัวเรือน

หมูท่ี ๔ บานดานตึง ๙๑ ๑๓๘ ๑๓๕ ๒๗๓
หมูท่ี ๕ บานหลม ๑๘๓ ๒๕๘ ๒๕๖ ๕๑๔
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ ๒๗๐ ๓๘๖ ๓๗๗ ๗๖๓
หมูท่ี ๗ บานกกแต ๖๔ ๑๑๓ ๑๑๙ ๒๓๒
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค ๑๗๒ ๒๘๗ ๒๔๔ ๕๓๑
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา ๑๕๕ ๒๔๙ ๒๓๓ ๔๘๒
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา ๑๓๐ ๑๘๐ ๒๑๘ ๓๙๘
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) ๑๔๔ ๒๗๒ ๒๖๓ ๕๓๕
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา ๑๔๐ ๒๐๑ ๑๖๗ ๓๖๘
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน ๑๓๘ ๒๘๓ ๒๕๔ ๕๓๗
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา ๕๙ ๑๒๒ ๑๑๒ ๒๓๔
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน ๑๕๔ ๓๐๗ ๒๕๓ ๕๖๐

รวม ๒,๒๔๙ ๓,๕๙๘ ๓,๔๗๖ ๗,๐๗๔

จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ป ๒๕๕๙ ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจ
ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) ระดับตําบล ป ๒๕๕๙ ตําบลหลุบเลา

…/-๔-

-๔-
สรุปประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ณ วันสํารวจ

มีครัวเรือนท้ังหมด ๑,๗๑๙ ครัวเรือน
ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม

นอยกวา ๑ปเต็ม ๔ ๕ ๙
๑ปเต็ม – ๒ป ๑๗ ๑๖ ๓๓
๓ปเต็ม – ๕ป ๕๕ ๖๒ ๑๑๗
๖ปเต็ม – ๑๑ป ๑๗๗ ๑๖๔ ๓๔๑
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป ๑๐๙ ๑๐๐ ๒๐๙
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป ๙๔ ๑๑๓ ๒๐๗
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป ๒๓๘ ๒๕๖ ๔๙๔
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป ๑,๐๔๑ ๑,๐๕๗ ๒,๐๙๘
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม ๔๕๘ ๔๓๖ ๘๙๔
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป ๓๓๔ ๓๒๔ ๖๕๘

รวม ๒,๕๒๗ ๒,๕๓๓ ๕,๐๖๐
ดานประกอบอาชีพ

ทําไร ๑,๕๘๓ ครัวเรือน



ทํานา ๑,๔๖๒ ครัวเรือน
ทําสวน ๕๙ ครัวเรือน
ประมง ๑ ครัวเรือน
ปศุสัตย - ครัวเรือน
รับราชการ ๖๒ ครัวเรือน
พนักงานวิสาหกิจ ๔ ครัวเรือน
พนักงานบริษัท ๑๐๖ ครัวเรือน
รับจางท่ัวไป ๕๕๒ ครัวเรือน
คาขาย ๑๒๙ ครัวเรือน
ธุรกิจสวนตัว ๒๗ ครัวเรือน
อาชีพอ่ืนๆ ๓๕ ครัวเรือน
กําลังศึกษา ๙๑๐ ครัวเรือน

รายไดเฉลี่ยของประชากร   จากขอมูล จปฐ. ๖๑,๘๔๗.- บาท/คน/ป
*****หมายเหตุ ครัวเรือนแตละครัวเรือนสามารถทําไดหลายอาชีพ(ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙)*****

…/-๕-

-๕-
การดําเนินการทางการเกษตร

โรงสีขาว ๑๓ แหง
ออย ๖๖๑ ไร
ขาว ๒,๔๙๓ ไร
สวนยางพารา ๔,๐๓๙ ไร
นอยหนา ๒๖๑ ไร
ผัก ๑,๑๕๖ ไร
มันสําปะหลัง ๑๕,๐๔๑ ไร
การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธไม ๑๕ ไร
อ่ืน ๖๕ ไร

ดานการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง

สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

ดานสาธารณสุข
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

ทํานา ๑,๔๖๒ ครัวเรือน
ทําสวน ๕๙ ครัวเรือน
ประมง ๑ ครัวเรือน
ปศุสัตย - ครัวเรือน
รับราชการ ๖๒ ครัวเรือน
พนักงานวิสาหกิจ ๔ ครัวเรือน
พนักงานบริษัท ๑๐๖ ครัวเรือน
รับจางท่ัวไป ๕๕๒ ครัวเรือน
คาขาย ๑๒๙ ครัวเรือน
ธุรกิจสวนตัว ๒๗ ครัวเรือน
อาชีพอ่ืนๆ ๓๕ ครัวเรือน
กําลังศึกษา ๙๑๐ ครัวเรือน

รายไดเฉลี่ยของประชากร   จากขอมูล จปฐ. ๖๑,๘๔๗.- บาท/คน/ป
*****หมายเหตุ ครัวเรือนแตละครัวเรือนสามารถทําไดหลายอาชีพ(ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙)*****

…/-๕-

-๕-
การดําเนินการทางการเกษตร

โรงสีขาว ๑๓ แหง
ออย ๖๖๑ ไร
ขาว ๒,๔๙๓ ไร
สวนยางพารา ๔,๐๓๙ ไร
นอยหนา ๒๖๑ ไร
ผัก ๑,๑๕๖ ไร
มันสําปะหลัง ๑๕,๐๔๑ ไร
การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธไม ๑๕ ไร
อ่ืน ๖๕ ไร

ดานการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง

สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

ดานสาธารณสุข
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

ทํานา ๑,๔๖๒ ครัวเรือน
ทําสวน ๕๙ ครัวเรือน
ประมง ๑ ครัวเรือน
ปศุสัตย - ครัวเรือน
รับราชการ ๖๒ ครัวเรือน
พนักงานวิสาหกิจ ๔ ครัวเรือน
พนักงานบริษัท ๑๐๖ ครัวเรือน
รับจางท่ัวไป ๕๕๒ ครัวเรือน
คาขาย ๑๒๙ ครัวเรือน
ธุรกิจสวนตัว ๒๗ ครัวเรือน
อาชีพอ่ืนๆ ๓๕ ครัวเรือน
กําลังศึกษา ๙๑๐ ครัวเรือน

รายไดเฉลี่ยของประชากร   จากขอมูล จปฐ. ๖๑,๘๔๗.- บาท/คน/ป
*****หมายเหตุ ครัวเรือนแตละครัวเรือนสามารถทําไดหลายอาชีพ(ขอมูล จปฐ. ป ๒๕๕๙)*****

…/-๕-

-๕-
การดําเนินการทางการเกษตร

โรงสีขาว ๑๓ แหง
ออย ๖๖๑ ไร
ขาว ๒,๔๙๓ ไร
สวนยางพารา ๔,๐๓๙ ไร
นอยหนา ๒๖๑ ไร
ผัก ๑,๑๕๖ ไร
มันสําปะหลัง ๑๕,๐๔๑ ไร
การทําสวนไมดอกไมประดับหรือเพาะพันธไม ๑๕ ไร
อ่ืน ๖๕ ไร

ดานการศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง

สถาบันและองคกรทางศาสนา
วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง

ดานสาธารณสุข
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง



อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน

…/-๖-

-๖-
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

มีปราชญชาวบานจํานวน ๓๗ คน
๑. นายสถิต   อุระ หมูท่ี ๑ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๒. นายบัว  ผาบแกว หมูท่ี ๑ มีความรูใหพรพิธีทําบุญ
๓. นายแสง  ผาบแกว หมูท่ี ๒ มีความรูดานหมอสูขวัญ
4. นายบู    เลานวดวัน หมูท่ี ๒ มีความรูดานเปาแคน
๔. นายสุพัฒ  สุดภา หมูท่ี ๓ มีความรูดานรักษากระดูกหัก
๕. นายกมล  กอนชัยภูมิ หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๖. นายมอญ  จรัญแสง หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพราหมณ
๗. นายสํารวย พรบัณฑิต หมูท่ี ๔ มีความรูดานเปาแคน
๘. นายสันติ ภูหลักดาน หมูท่ี ๔ มีความรูดานดีดพิณ
๙. นายสีทา   โวหารลึก หมูท่ี ๕ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๑๐. นายทองพูน   ดอนลาดลี หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๑. นายปญญา   จรัสแสง หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๒. นางอาพร การประดิษฐ หมูท่ี ๕ มีความรูดานทําพาขวัญ
๑๓. นางหงวน   โคกโพธิ์ หมูท่ี ๕ มีความรูดานสมุนไพร
๑๔. นายสุริยา   ไตรพิษ หมูท่ี ๖ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
15. นายบรรจบ   จันทพันธุ หมูท่ี ๖ มีความรูดานดีดพิณ
16. นายคําจันทร   นิลหลา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
17. นางลด   ลือโสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
18. นายภัทรานิษฐ   โสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานทําพาขวัญ
19. นายสมัย   พลเยี่ยม หมูท่ี 6 สัปเหรอ
20. นายปน จะผาวาล หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๑. นายปาน  บูชาทิพย หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๒. นายสมัย   บัวระสิงห หมูท่ี ๗ มีความรูดานหมอดู

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน

…/-๖-

-๖-
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

มีปราชญชาวบานจํานวน ๓๗ คน
๑. นายสถิต   อุระ หมูท่ี ๑ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๒. นายบัว  ผาบแกว หมูท่ี ๑ มีความรูใหพรพิธีทําบุญ
๓. นายแสง  ผาบแกว หมูท่ี ๒ มีความรูดานหมอสูขวัญ
4. นายบู    เลานวดวัน หมูท่ี ๒ มีความรูดานเปาแคน
๔. นายสุพัฒ  สุดภา หมูท่ี ๓ มีความรูดานรักษากระดูกหัก
๕. นายกมล  กอนชัยภูมิ หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๖. นายมอญ  จรัญแสง หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพราหมณ
๗. นายสํารวย พรบัณฑิต หมูท่ี ๔ มีความรูดานเปาแคน
๘. นายสันติ ภูหลักดาน หมูท่ี ๔ มีความรูดานดีดพิณ
๙. นายสีทา   โวหารลึก หมูท่ี ๕ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๑๐. นายทองพูน   ดอนลาดลี หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๑. นายปญญา   จรัสแสง หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๒. นางอาพร การประดิษฐ หมูท่ี ๕ มีความรูดานทําพาขวัญ
๑๓. นางหงวน   โคกโพธิ์ หมูท่ี ๕ มีความรูดานสมุนไพร
๑๔. นายสุริยา   ไตรพิษ หมูท่ี ๖ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
15. นายบรรจบ   จันทพันธุ หมูท่ี ๖ มีความรูดานดีดพิณ
16. นายคําจันทร   นิลหลา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
17. นางลด   ลือโสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
18. นายภัทรานิษฐ   โสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานทําพาขวัญ
19. นายสมัย   พลเยี่ยม หมูท่ี 6 สัปเหรอ
20. นายปน จะผาวาล หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๑. นายปาน  บูชาทิพย หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๒. นายสมัย   บัวระสิงห หมูท่ี ๗ มีความรูดานหมอดู

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %

ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน

…/-๖-

-๖-
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

มีปราชญชาวบานจํานวน ๓๗ คน
๑. นายสถิต   อุระ หมูท่ี ๑ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๒. นายบัว  ผาบแกว หมูท่ี ๑ มีความรูใหพรพิธีทําบุญ
๓. นายแสง  ผาบแกว หมูท่ี ๒ มีความรูดานหมอสูขวัญ
4. นายบู    เลานวดวัน หมูท่ี ๒ มีความรูดานเปาแคน
๔. นายสุพัฒ  สุดภา หมูท่ี ๓ มีความรูดานรักษากระดูกหัก
๕. นายกมล  กอนชัยภูมิ หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๖. นายมอญ  จรัญแสง หมูท่ี ๓ มีความรูดานพิธีพราหมณ
๗. นายสํารวย พรบัณฑิต หมูท่ี ๔ มีความรูดานเปาแคน
๘. นายสันติ ภูหลักดาน หมูท่ี ๔ มีความรูดานดีดพิณ
๙. นายสีทา   โวหารลึก หมูท่ี ๕ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๑๐. นายทองพูน   ดอนลาดลี หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๑. นายปญญา   จรัสแสง หมูท่ี ๕ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๑๒. นางอาพร การประดิษฐ หมูท่ี ๕ มีความรูดานทําพาขวัญ
๑๓. นางหงวน   โคกโพธิ์ หมูท่ี ๕ มีความรูดานสมุนไพร
๑๔. นายสุริยา   ไตรพิษ หมูท่ี ๖ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
15. นายบรรจบ   จันทพันธุ หมูท่ี ๖ มีความรูดานดีดพิณ
16. นายคําจันทร   นิลหลา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
17. นางลด   ลือโสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานหมอสูขวัญ
18. นายภัทรานิษฐ   โสภา หมูท่ี ๖ มีความรูดานทําพาขวัญ
19. นายสมัย   พลเยี่ยม หมูท่ี 6 สัปเหรอ
20. นายปน จะผาวาล หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๑. นายปาน  บูชาทิพย หมูท่ี ๗ มีความรูดาน ดนตรีพ้ืนเมือง
๒๒. นายสมัย   บัวระสิงห หมูท่ี ๗ มีความรูดานหมอดู



๒๓. นางบุญหยก  แสงวงค หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒๔. นางฉลอง  รังหอม หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒๕. นางสังวาล   ชีแพง หมูท่ี ๗ มีความรูดานงานพุทธศาสนา
26. นายเนิม   ถ่ินตอบโขบ หมูท่ี ๘ มีความรูดานสมุนไพร

…/-๗-

-๗-
๒๗. นายเรียน  แสบงบาน หมูท่ี ๘ มีความรูดานทําไมกวาด
๒๘. นายจันทรศรี  รักษาพล หมูท่ี ๙ ความรูดานพิธีพุทธศาสนา
๒๙. นายสันทัด  ภูจิตรม่ัน หมูท่ี ๙ มีความรูดานหมอสูขวัญ
๓๐. นายเต็ม  บุญทศ หมูท่ี ๙ มีความรูดาน วัฒนธรรม ประเพณี
๓๑. นายคําเบา  แดนกาไสย หมูท่ี ๙ มีความรูดานหมอธรรม
32. นายสมหวัง  วงศสิลา หมูท่ี ๙ มีความรูดานตีเหล็ก
33. นางโส ก่ิงพรมภู หมูท่ี ๑๐ มีความรูดาน ประเพณีผีฟา
34. นายบอ วิลาศรี หมูท่ี ๑๐ มีความรูดานหมอสมุนไพร
35. นายเสรี   แสนรัตน หมูท่ี ๑๐ มีความรูดานดูดวง/ดนตรีพ้ืนเมือง
36. นายบอ  ศรีสุโพธิ์ หมูท่ี ๑๑ มีความรูดานจัดบายศรีสูขวัญ
37. นายเถิง  ศรีทิน หมูท่ี ๑๑ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
38. นายรวม   หงษรักษา หมูท่ี 11 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
39. นายสมโภชน  ครุฑสุวรรณ หมูท่ี 12 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
40. นายทองไหล   ประดับเสริฐ หมูท่ี 12 มีความรูดานดีดพิณ
41. นายสําราญนอย   สาระบัน หมูท่ี 13 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
42. นายบุญรวม   โชติแสง หมูท่ี 13 มีความรูดานดีดพิณ
43. นายบุญหนา  ชาวา หมูท่ี ๑๔ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
44. นายทวี   นาเจิมพลอย หมูท่ี 14 มีความรูดานงานพุทธศาสนา
45. นายณรงค   ภูคงก่ิง หมูท่ี 14 มีความรูดานงานพุทธศาสนา
๔๖. นางทองมี   ภูหัวไร หมูท่ี ๑๔ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี/จัดทําบายศรีสูขวัญ
47. นางจันทรศรี  ชาดา หมูท่ี 14 มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี/จัดทําบายศรีสูขวัญ
48. นายโพน  เพชรชัย หมูท่ี ๑๕ มีความรูดานวัฒนธรรมประเพณี
49. นายสัมพันธ   หงษตะใน หมูท่ี 15 มีความรูดานหมอสมุนไพร
50. นายแทน  ก่ิงพรหมภู หมูท่ี ๑๕ มีความรูดานหมอสมุนไพร
51. นายไถ   นําพิลา หมูท่ี 15 มีความรูดานหมอสมุนไพร
52. นางคําหยาด   หงษตะใน หมูท่ี 15 มีความรูดานหมอสมุนไพร

การบริการข้ันพื้นฐาน
การคมนาคม
มีเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางหมูบาน/ตําบลจํานวน ๓๘ สาย โดยสภาพท่ัวไปยังคงเปนถนน

ลูกรังและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางชวง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมไมสะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน
การโทรคมนาคม

โทรศัพทครัวเรือน ๒,๒๔๙ ครัวเรือน



…/-๘-

-๘-
การไฟฟา

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน ๑,๘๑๙ ครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา จํานวน ๓๐ ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน ๓๒๕ จุด

องคการบริหารสวนตําบล  มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน โดยเฉพาะเขตท่ีอยู
หางไกลรอบนอก การใหแสงสวางตามจุดตางๆ ในเขตหมูบานยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน

แหลงน้ํา
ลําหวย ๔๑ แหง บอบาดาล ๒๔ แหง
อางเก็บน้ํา ๓ แหง ฝาย ๘๒ แหง
บึงหนองและอ่ืน ๑๒ แหง

มวลชน
๑. กลุมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน ๑๐๕ คน
๒. ลูกเสือชาวบาน จํานวน ๑๕ คน
๓. กลุมสตรี/แมบาน จํานวน ๑๕ กลุม
๔. กลุมเยาวชน จํานวน ๑๕ กลุม
๕. กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข จํานวน ๑๔๕ คน
๖. กองกําลังหมูบานตานยาเสพติด จํานวน ๓๗๕ คน
๗. ชมรมผูสูงอายุตําบลหลุบเลา จํานวน ๒ ชมรม
๘. กลุมอาชีพ จํานวน ๘๒ คน
๙. กลุมออมทรัพย จํานวน ๑๕ คน
๑๐ กลุมอ่ืนๆ จํานวน ๔ คน

ดานทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายังคงความสมบูรณของ   ปาไม

และสัตวปา เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ

ดานการทองเท่ียว
ทรัพยากรธรรมชาติขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีทิวทัศนงดงามตามธรรมชาติ   มีจุด

ชมวิวท่ีสวยงาม สถานท่ีสะอาด มีความปลอดภัยในการเยี่ยมชม คือ วัดถํ้าชางทอง และวัดถํ้าเสี่ยงของ     วัดถํ้า
สุทธิ

.../-๙-

-๙-



ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น  ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณตางๆ

ศักยภาพของชุมชน
การรวมกลุมของชุมชน
๑. จํานวนกลุมทุกประเภท กลุมอาชีพ ๘๒ กลุม

กลุมออมทรัพย ๑๕ กลุม
๒. จุดเดนของพื้นท่ี (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล)

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีแหลงน้ําท่ีสําคัญกระจายอยูเต็มพ้ืนท่ี เชน เข่ือนน้ําพุง หวย
หลม หวยพุง หวยชางแทง หวยสุทธิ เปนตน

มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทภูเขา ตนน้ําลําธาร ท่ีอุดมสมบูรณเหมาะแกการพัฒนาเปนแหลง
ทองเท่ียวและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ

มีองคกรผูนํา เชน กํานัน ผูใหญบาน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขมแข็ง มีความรู
ความสามารถและความรวมมือท่ีดีตอการทางราชการ

เปนแหลงผลิตผลท้ังไมผลและพืชผักตามฤดูกาล เชน ลําไย นอยหนา ละมุด มะขามหวาน เงาะ
กระทอน และสละน้ําผึ้ง มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีหลากหลาย และสงขายตลอดป ได เปนตน

มีแหลงทองเท่ียว เชน ถํ้าเสี่ยงของ คายฝกอบรมพิเศษเข่ือนน้ําพุง เข่ือนน้ําพุง ซึ่งมีทิวทัศนท่ี
สวยงามเหมะท่ีจะพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว

ศักยภาพและโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
มีการกําหนดสวนราชการและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลดังนี้
๑. สํานักงานปลัด อบต. มีหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป งานนโยบายและแผน งากฎหมายและคดี

งานสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสงเสริมการทองเท่ียว งาน
สงเสริมการเกษตร งานควบคุมโรค งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี งานกิจการ
โรงเรียน และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

๒. กองคลัง มีหนาท่ีเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี งานพัฒนาและการจัดเก็บรายได งานทะเบียนทรัพยสิน
และพัสดุ และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย

๓. กองชาง มีหนาท่ีเก่ียวกับงานกอสราง งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานผังเมือง งานประสาน
สาธารณูปโภค และงานอ่ืนๆท่ีไดรับมอบหมาย
จํานวนบุคลากร มีท้ังหมด ๒๗ คนดังนี้

ตําแหนงสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีจํานวน ๑๗ คน ดังนี้
- ตําแหนงปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ คน
- ตําแหนงรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ คน

.../-๑๐-

-๑๐-
- ตําแหนงหัวหนาสํานักงานปลัด จํานวน ๑ คน
- ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล -วาง-
- ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน จํานวน ๑ คน
- ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน จํานวน ๑ คน
- ตําแหนงนักวิชาการศึกษา จํานวน ๑ คน
- ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ จํานวน ๑ คน



พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน ๑ คน
- พนักงานขับรถยนต -วาง-
- ยาม จํานวน ๑ คน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- ครู(คศ.๑) จํานวน ๓ คน
- ครูผูดูแลเด็ก(ครูผูชวย) จํานวน ๒ คน
- ครูชวยครูผูดูแลเด็ก จํานวน ๒ คน

ตําแหนงกองคลัง มีจํานวน ๕ คน ดังนี้
- ผูอํานวยการกองคลัง จํานวน ๑ คน
- นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน ๑ คน
- เจาพนักงานการเงินและบัญชี จํานนวน ๑ คน
- เจาพนักงานพัสดุ -วาง-
- เจาพนักงานจัดเก็บรายได -วาง-

พนักงานจาง
- ผูชวยเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จํานวน ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล จํานวน ๑ คน

ตําแหนงกองชาง  มีจํานวน ๕ คน ดังนี้
- ผูอํานวยการกองชาง จํานวน ๑ คน
- นายชางโยธา จํานวน ๑ คน
- ผูชวยชางสํารวจ จํานวน ๑ คน
- ผูชวยชางไฟฟา จํานวน ๑ คน
- ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ จํานวน ๑ คน

.../-๑๑-

-๑๑-
งบประมาณองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗
งบประมาณรายรับ ๒๑,๐๑๙,๖๐๐.- บาท
งบประมาณรายจาย ๒๑,๐๑๙,๖๐๐.- บาท

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
งบประมาณรายรับ ๓๐,๙๑๒,๑๒๙.- บาท
งบประมาณรายจาย ๓๐,๙๑๒,๑๒๙.- บาท

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙
งบประมาณรายรับ ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
งบประมาณรายจาย ๒๕,๕๐๐,๐๐๐.- บาท



๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
การกําหนดจุดยืนทางดานยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(Positioning) คือ การหาก

จุดแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชจุดแข็งเปนตัวนําสูความสําเร็จ หากองคกรมีจุดยืนท่ีชัดเจนมาก
เทาไหร จะสงผลใหบุคลากรขององคกร สามารเขาใจตรงกันในการดําเนินงาน เพ่ือนนําไปสูเปาหมายและ
ความสําเร็จขององคกรมากยิ่งข้ึน

จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา กําหนดข้ึนจากการวิเคราะห
สภาพการณท่ีเปนปจจัยเขาเชิงนโยบาย ความตองการของประชาชน และภารกิจท่ีเปนอยูปจจุบันและท่ีควรจะ
เปนในอนาคต โดยการปฏิบัติและความเชื่อมโยงในระดับตางๆ

จุดยืนขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๑. ความตองการของประชาชนซึ่งเปนผูรับการบริการ
๒. ความสอดคลองของยุทธศาสตรประเทศ จังหวัด กลุมจังหวัด นโยบายทองถ่ิน
๓. ความสอดคลองของดานภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๔. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

ปจจัยความสําเร็จ
๑. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๒. ความรวมมือของชุมชน ประชาชนและเจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล
๓. การมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวมของประชาชน
๔. การประสานและสนับสนุนจากภาคภาคี ภาครัฐ และเอกชน
๕. ระบบฐานขอมูลขาวสาร ระบบสารสนเทศ การเผยแพรประชาสัมพันธ

บทบาทขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาและผูท่ีเกี่ยวของ
๑. ผูบริหารทองถ่ิน เปนผูนําใหนโยบายติดตามประเมินผล

…/-๑๒-

-๑๒-
๒. เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รวมเปนคณะทํางาน ประสานงานระหวางสวน

สรางบรรยากาศในการทํางานท่ีดี
๓. ประชาชนในเขตตําบลหลุบเลา และผูรับบริการอ่ืนๆ รวมเปนคณะทํางาน ใหขอมูลและรวม

กําหนดความตองการ หนวยงานตําบลหลุบเลา สนับสนุนดานขอมูลความรูดานวิชาการ



บทท่ี ๓ แผนยุทธศาสตร

การจัดทําแผนยุทธศาสตร   เปนการวิเคราะหรวบรวมสภาพปญหา และความตองการของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเมืองพล  ตลอดจนสอดคลองกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา การ
วางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายไวอยางชัดเจนเปนการ ลดความ
เสี่ยงในการบริหารการจัดการ   ชวยพัฒนาแรงจูงใจ ตลอดจนสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค   การ
วางแผนเปนพ้ืนฐานดานการตัดสินใจ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนแผนท่ี
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดานตาง ๆ ตลอดจนวัตถุประสงค  เปาหมาย และแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรดานนั้น ๆ  ซึ่งแผนดังกลาวจะเปนตัวชี้วัด   และทิศทางการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา  ไปสูการปฏิบัติในการพัฒนาทองถ่ิน ตอไป

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ

แผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country  Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร

ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ นอกจาก
คํานึงถึงอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว ยังไดคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศไทยในทุกระดับ และการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณการพัฒนาของเทศบาล
ในปจจุบัน ท่ีมี

ผลตอการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา สรุปไดดังนี้
๓.๑.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ และ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
๓.๑.๒ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



๓.๑.๓ แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในการรวมตัวเปน
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘

๓.๑.๔ นโยบายของรัฐบาล (พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา)
๓.๑.๕ ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑.๖ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๓.๑.๗ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๓.๑.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตจังหวัดสกลนคร

๓.๑.๑ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม

๑.๑ การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง …/-๑๔-

-๑๔-
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวม

ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ

สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและรับผิดชอบท่ีรัดกุม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน

๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๓.๔ การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๓.๕ การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครวัเรือนและชุมชน
๓.๖ การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เขมแข็งภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
๔.๔ การบริหารจดัการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

๕. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม



๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาคตาง ๆ

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
.../-๑๕-

-๑๕-
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาค ภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค

เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ

กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพรระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรม และไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศท่ีไมแสวงหากําไร

๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ังเปน

ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแตระดับ

ชุมชนทองถ่ิน
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน

๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ

…/-๑๖-



-๑๖-
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ

กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใหหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฉบับท่ี ๑๒ ตอง
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง
ไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน
ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สคช. ไดจัด ทําข้ึน “ประเทศไทยเปน
ประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจีสติกสของภูมิภาคสู
ความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตร
ปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เปาหมาย
๑. หลุดพนจากกับดับประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
๒. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ
๓. การลดความเลื่อมล้ําในสังคม
๔. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง

- การสงเสริมดานการวิจัยและพัฒนา
- การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
- การสงเสริมผูประกอบการท่ีเขมเข็งและพาณิชยดิจิตอล
- การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน
- การปรับโครงสรางการผลิต

๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง
- การพัฒนาดานสุขภาพ

…/-๑๗-

-๑๗-
- การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย

๓. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม



- การยกระดับรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
- การจัดบริการทางสงัคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และเนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
- สรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
- การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค

๔. การรับรองการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
- การลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง
- การพัฒนาดานการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน
- การสงเสริมการทุน การคาชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๕. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเจริญเติบโตสีเขียว
- การสงเสริมการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางงานสีเขียว
- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
- การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
- การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ

บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
๖. การบริหารราชการแผนดนิท่ีมีประสิทธิภาพ

- การสรางความโปรงใส
- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
- การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม
- การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ

๓.๑.๒ ปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง”
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะแนวทางการ

ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา ๒๕ ปตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจและเม่ือ
ภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพ่ือใหรอดพนวิกฤตและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใต
กระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตางๆ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแต
ระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง

โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง   หมายถึง   ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล  รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควรตอการมี

.../-๑๘-

-๑๘-
ผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอก  ท้ังนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ
และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตาง ๆ  มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกข้ันตอน  และ
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  นักทฤษฎี  และนักธุรกิจ
ในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต  และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วและกวางขวาง  ท้ังดานวัตถุ  สังคม    สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง



การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ  การพัฒนาท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของทางสายกลาง  และ
ความไมประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว  ตลอดจนใชความรู
ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทํา

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู ๕ สวน ดังนี้
๑. กรอบแนวคิด เปนปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตน   ในทางท่ีควรจะเปน

โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย  สามารถนํามาประยุกตใชไดตลอดเวลา  และเปนการมองโลกเชิง
ระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  มุงเนนการรอดพนจากภัย  และวิกฤตเพ่ือความม่ันคงและความยั่งยืน
ของการพัฒนา

๒. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชกับการปฏิบัติตนไดในทุกระดับ โดย
เนนการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอยางเปนข้ันตอน

๓. คาํนิยาม ความพอเพียงจะตองประกอบดวย ๓ คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ดังนี้
- ความพอประมาณ    หมายถึง   ความพอดีท่ีไมนอยเกินไป     และไมมากเกินไปโดยไม

เบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิตและการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ
- ความมีเหตุผล   หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี

เหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ
อยางรอบคอบ

- การมีภูมิคุมกันท่ีดีในตวั     หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนโดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ   ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต
ท้ังใกลและไกล

๔. เง่ือนไขการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ใหอยูในระดับพอเพียงนั้น ตองอาศัยท้ัง
ความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน กลาวคือ

- เงื่อนไขความรู     ประกอบดวย   ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของอยางรอบดาน
ความรอบคอบท่ีจะนําความรูเหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน  เพ่ือประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ
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- เงื่อนไขคุณธรรม   ท่ีจะตองเสริมสราง    ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตยสุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต แนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียง

สรางและพัฒนาเครือขายในการขับเคลื่อน  โดยการเชื่อมโยงบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีดําเนินการ
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางแกนนําเครือขายขับเคลื่อน  ในการสานตอองคความรูและรวมพลังในการ
ดําเนินกิจกรรมใหไปในทิศทางเดียวกัน

จัดทําหรือถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง จากกิจกรรมตัวอยางท่ีเปนธรรม(Show  Casea/Best
Practices) ในสาขาตางๆ อาทิ เกษตร อุตสาหกรรม บริการ ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนธุรกิจขนาดเล็ก กลาง
ใหญ ท้ังท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว โดยชี้ใหเห็นถึงปจจัยท่ีทําใหเกิดความพอเพียงหรือไมพอเพียง เพ่ือใช
เปนเครื่องมือในการสื่อความหมายเศรษฐกิจพอเพียงในสังคม พัฒนาแนวคิดใหชัดเจน โดยสรางองคความรู
เก่ียวกับการพัฒนาท่ีมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทาง



สรางกระบวนการเรียนรูรวมกัน  โดยสรางและเปดโอกาสใหประชาชนทุกภาคสวน ได
แลกเปลี่ยนประสบการณท่ีผานกระบวนการไตรตรองและเรียนรูจากการปฏิบัติ เพ่ือตระหนักถึงผลประโยชนท่ีจะ
ไดรับจากการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดําเนินชีวิต ควบคูไปกับการเรียนรูรวมกันสรางสื่อเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีพลัง จากการประมวลความรูและบทเรียนตางๆเพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรใหประชาชนมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง และเกิดความสนใจโดยเนนการสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึนแกกลุมเปาหมาย
ขยายผลไปยังภาคสวนตางๆในหลากหลายมิติ ใหเกิดกระแสพลังเครือขายท่ีแรงมาพอท่ี จะทําใหกระแสเศรษฐกิจ
พอเพียงขยายออกไปเรื่อยๆ ในวงกวางอยางเปนธรรมชาติ สงผลตอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการดําเนิน
ชีวิต โดยประชาชนในแตละภาคสวนนอมรับเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต

๓.๑.๓ แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม
และไดมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสมรรถภาพสูง

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอมสูการเติบโตท่ีมี
คุณภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน
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๓.๑.๔ ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความสงบแหงชาติหรือ คสช. National Council For

Peace  and Order (NCPO) เปนการยึดอํานาจปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกรองเม่ือวันท่ี ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ มีพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนหัวหนาคณะ

ยุทธศาสตร  คสช. มีท้ังหมด ๑๑ ยุทธศาสตร ดังนี้
๑. นโยบายการปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย จะใชมาตรการทาง กฎหมายมาตรการทาง

สังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจ
หรือประสงคราย มุงสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปน
จํานวนมาก ตลอดจนเผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราช
กรณียกิจเพ่ือประชาชน ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตาม
โครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิดประโยชนในวงกวางอันจะชวย
สราง ความสมบูรณพูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด

๒. นโยบายการรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอ
การเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียนในกิจการ ๕ ดาน ไดแก การบริหารจัดการ
ชายแดน การสรางความม่ันคงทางทะเล การแกไขปญหาอาชญากรรมขามชาติ การสรางความไววางใจกับประเทศ
เพ่ือนบานและการเสริมสรางในการปฏิบัติการทางการทหารรวมกันของอาเซียน โดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน
แกไขขอพิพาทตางๆ และการแกไขปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกระดับ ทวิภาคีและพหุภาคี เรงแกไขปญหา



การใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และพัฒนามาใชตามแนวทาง
กัลยาณมิตรแบบสันติวิธี สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู มีความคิดเห็นตางจากรัฐ สรางความเชื่อม่ันใน
กระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งเปนพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสกอความ
รุนแรงแทรกซอน เพ่ือซ้ําเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง ท้ังจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได

พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบปูองกันประเทศใหทันสมัย มีความพรอมในการรักษาอธิปไตย
และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือ
นําไปสูการพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ สามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน
ในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได เสริมสรางความความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบาย
การตางประเทศเปนสวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดาน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
ท้ังทางตรง และทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน การ
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล
เปนตน
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๓. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ ในระยะ เฉพาะ
หนา จะเรงสรางโอกาส อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานท้ังระบบมีโอกาส
เขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน ปูองกันและแกไขปญหาการคามนุษย
รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงานขามชาติ การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก
และปญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับท่ีจําเปนและเพ่ิมความเขมงวดในการระวังตรวจสอบ

ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนใหมี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผูยากไร
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส
ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือ
กิจกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถาน
พักฟน และโรงพยาบาล ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมท้ังพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับการดูแลผูสูงอายุ เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยสรางความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทาง
สังคมของแรงงานอาเซียน

จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐและ
ประชาชนท่ัวไป โดยใชคํานิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีไดประกาศไว
แลว แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตปาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองใหแกผู
ท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรุกล้ํา และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท่ีมิใชเกษตรกร ใช
เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนวเขตพ้ืนท่ีปาท่ีไม
ชัดเจน อันกอใหเกิดความขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ



๔. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษา
และการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไปพรอมกัน เพ่ือสรางคุณภาพของ
คนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความ
เหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสมกับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
บริการระยะเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปนของ
ผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดใหมีคูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่งให
องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาสรวมจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพและท่ัวถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสู
สถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน
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พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู เนนครูผูสอน ใหมี
วุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน เพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตัวเอง เชน การเรียนทางไกล รวมท้ังระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอน
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู เรียนเปนสําคัญ ทะนุบํารุงและอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาทสําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยัง่ยืน

๕. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน โดยวางรากฐานให
ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพโดยไมมีความเหลื่อมล้ําของคุณภาพ
บริการในแตละระบบ และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดย
เนนการปูองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา สรางกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู
ท่ีสวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ิน
สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยและสาธารณสุข ประสาน
การทํางานระหวางภาคสวนตางๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภในวัยรุน และปญหาดาน
การแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดใหมีมาตรการและกฎหมายท่ี
รัดกุม

๖. นโยบายการเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเปน ๓ ระยะ
คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที ระยะตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู และระยะยาวท่ีตองวาก
รากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้ ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนดภายในสิ้นปนี้สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความ
สงบแหงชาติท่ีไดจัดทําไว โดยนําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ท่ีใหความสําคัญในการบูรณาการงประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอ่ืนมา
ประกอบการพิจารณาดวย ทบทวนภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความ
จําเปนและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปรงใส เปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ กระตุนการลงทุน
ดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติสงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้น
โดยเร็ว และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภทท่ีมีผลตอบแทนดี เชน โครงการขนสงมวลชนใน กทม.



มาจัดทําเปนโครงการลงรวมกับเอกชน ซึ่งจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุน ท่ีดีท้ังในวงการกอสราง วงการ
อสังหาริมทรัพยและตลาดการเงินดูแลเกษตรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตางๆ เชน ลดตนทุนการผลิต การ
ชวยเหลือในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึงลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว เชน ปรับปรุงวิธีการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวใน
ประเทศไทย โดยพิจารณา

มาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะ
ทําได เนนการใหความรูและเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การควบคุมสินคาและ
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บริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน
เพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม แกปญหาน้ําทวมใน
ฤดูฝนและปญหาขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาลโดยระดมความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวม
รุนแรงดัง เชนป ๒๕๕๔ สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรงดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม
ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ ๑ ป ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตางๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและ
ใหมีภาระภาษีท่ีเหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและ
ผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมท้ังในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนโดย
หนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปดเผย โปรงใส และเปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุง
โครงสรางภาษีใหคงภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษี
ทางดานการคาและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจาก
ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยให
นอยท่ีสุด รวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษี
ประเภทท่ีเอ้ือประโยชนเฉพาะผูท่ีมีฐานะการเงินดี เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมมากข้ึนบริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ี
เกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา ๗๐๐,๐๐๐ ลานบาท และเปนภาระงบประมาณใน ๕ ป
ขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศนอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หา
แหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด และยืดระยะเวลาชําระคืนใหนานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณใน
อนาคตในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟาขนสง

มวลชนใน กทม. และรถไฟฟาเชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน
เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําไดทันที ดานคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี ๒ ทา
อากาศยานดอนเมือง และทาอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝงทะเล เพ่ือลดตนทุนระบบโล
จิสติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝงอาวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให
ทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโงกับทาเรือ
แหลมฉบัง รวมท้ังการขุดลอกรองน้ําลึกปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาทและ
ภารกิจของหนวยงานในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับ
ดูแลระบบราง เพ่ือทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการท่ีเปน
ธรรม การลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขาย
หลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเปาหมายและ



มาตรการท่ีจะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแต
ละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันใน

…/-๒๔-
-๒๔-

ดานเกษตรกรรม ดําเนินการใน ๒ เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการดวยวิธีการตางๆ เชน การแบงเขตเพ่ือปลูกพืชแตละชนิด ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและ
สรางสรรคเพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง สามารถแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง
จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได ปรับปรุงบทบาท
และภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดันงานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให
มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง

๗. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการ
ขนสงภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุมแมนาโขง ๖ ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา- แมโขง (ACMECS)
แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และ
แผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและ
โครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการ
ลงทุนขามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ี
สําคัญ ๖ ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ

๘. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและการพัฒนา
และนวัตกรรม สนับสนุนการเพ่ิมคําใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงเปาหมายใหไมต่ํากวา ๑%
ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน ๓๐:๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือให
ประเทศมีความสามารถในการแขงขันสงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด
ระบบรางยานยนต ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของ
ไทยตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีจําเปนจะตองซื้อวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจากตางประเทศจะใหมีเงื่อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย

๙. นโยบายการรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน ในระยะเฉพาะหนา เรงปกปูองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ ทรัพยากรปาไมและสัตวปา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน สงเสริมการปลูกไมมีคา
ทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหาร
จัดการท่ีดินและแกไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน
กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ จัดใหมีแผนบริหารน้ําของประเทศ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความ
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เชื่อมโยงกันอยางเปนระบบเรงรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค ใน
พ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเปนพิเศษ โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนแบบมีมาตรฐาน และ
พัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบท้ิงขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมาย
อยางเด็ดขาด

๑๐. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและ
เปนธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือสรางความเชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ ลดตนทุน
ดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
ไวในระบบราชการ โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปนและตามท่ีกฎหมายเอ้ือให
สามารถ

ดําเนินการไดในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ท้ัง
จะวางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต
หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงาน
ใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และดานบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ เสริมสรางระบบ
คุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
สงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตางๆ ปรับปรุงและจัดใหมี
กฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ
โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและเปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการ
ดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตท้ังในดานวินัยและคดี รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือ
ของหนวยงานรัฐ และเปดเผยผลการประเมินตอประชาชน อีกท้ังจะทํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา เชน การจัดซื้อ
จัดจาง การวมทุน การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตางๆมาเปนบทเรียนให
ความรูแกเจาหนาท่ีของรฐั และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ

๑๑. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุง
ประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆท่ีล้ําสมัย ไมเปนธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวาง
ประเทศ เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยูและระดม
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีให
ความเห็นทางกฎหมาย และจัดทํากฎหมายใหปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือภาคเอกชน
และประชาชนไดตามหลักเกณฑท่ีเปดกวางข้ึนในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ี
ปราศจากการแทรกแซงของรฐันําเทคโนโลยีทีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัดการดําเนินคดี
ทุกข้ันตอนใหรวดเร็วเกิดความเปนธรรมปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจาย
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แกประชาชนท่ีไมไดรับความเปนธรรม โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงายและรวดเร็ว สงเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพ่ือชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส คุมครองผูถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับ
ผลกระทบจากความไมเปนธรรมนํามาตรการทางการเงิน ภาษีและการปูองกันการฟอกเงินมาใชกับการปองกัน



และปราบปรามผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระทําผิดดานคามนุษย แรงงานทาส
การกอการรายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ

ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา)
ยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับปรับปรุงใหม (มติคณะรักษาความสงบแหงชาติและ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ การสรางความเปนธรรมในสังคม (มี ๕ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ การจัดการบริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน
กลยุทธท่ี ๒ การลดความเหลื่อมล้ําและการคุมครองสิทธิทางสังคม
กลยุทธท่ี ๓ การจัดระเบียบการใหบริการขนสงสาธารณะรับจาง
กลยุทธท่ี ๔ การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
กลยุทธท่ี ๕ การสรางความปรองดองสมานฉันท

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (มี ๕ กลยุทธ)
กลยุทธท่ี ๑ การปฏิรูปการศึกษา
กลยุทธท่ี ๒ การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันตอปญหาดานสาธารณสุข
กลยุทธท่ี ๓ การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน
กลยุทธท่ี ๔ การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
กลยุทธท่ี ๕ การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
(มี ๓ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
กลยุทธท่ี ๒ การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมงอยางยั่งยืน
กลยุทธท่ี ๓ การพัฒนาพลังงานทางเลือก

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเจริญเติมโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน (มี๒ กลยุทธ)
กลยุทธท่ี ๑ การเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ
กลยุทธท่ี ๒ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(มี ๒ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค
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กลยุทธท่ี ๒ การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (มี ๒ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธท่ี ๒ การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๗ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางกรบริหารงานของรัฐบาลของรัฐวิสาหกิจใหเกิด
ประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง (มี ๑ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ การปรับปรุงการบริหารรัฐกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน



ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๘ การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต ใหทัดเทียม
อาเซียนและประชาคมโลก (มี ๒ กลยุทธ)

กลยุทธท่ี ๑ การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก
กลยุทธท่ี ๒ การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ังคงและยั่งยืนในอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๙ การปองกันปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน (มี ๑ กลยุทธ)
กลยุทธท่ี ๑ จัดระบบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

คานิยมหลักของคนในข้ึนมาใหชัดเจนข้ึน เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๒. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
๔. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน
๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะขยาย
กิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี

๑๑. มีความเขมเข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา

๑๒. คํานึงถึงประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
(ท่ีมา:พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ วันท่ี ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗)

๓.๑.๓ แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นในการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.๒๕๕๘
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุม
และไดมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ินและ องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสมรรถภาพสูง

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษสิ่งแวดลอมสูการเติบโตท่ีมี
คุณภาพ และยั่งยืน

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน
๓.๑.๕ ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แนวทาง โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้



๑. เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขันโดยมี
แนวทางดําเนินการ ดังนี้

๑.๑ เรงตอยอดและใชประโยชนจากความตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
เพ่ือนบาน

๑.๒ สรางความม่ันคงและความสมดุลดานการผลิตพืชอาการและพืชพลังงานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวด-ีแมโขง-เจาพระยาหรือ(ACMECs

๑.๓ เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรท้ังในและนอกเขตชลประทาน
๑.๔ เพ่ิมความม่ันคงของอาชีพเกษตรเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยให อยูได
๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับฐานผลิตของทองถ่ิน
๑.๖ สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME)ใหมีบทบาทใหภาคมีความเขมแข็งมากข้ึน
๑.๗ พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูภูมิปญญาไทย
๑.๘ เพ่ิมศักยภาพดานการทองเท่ียวและภาคบริการ
๑.๙ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

๒. พัฒนาคนใหมีคุณภาพใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรับรองโอกาสดานอาชีพ
๒.๒ พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย
๒.๓ เพ่ิมผลิตภาพแรงงานดานเกษตร
๒.๔ สงเสริมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม เพ่ือปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม
๒.๕ สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนท้ังทางดานการรักษาและการปองกัน
๒.๖ พัฒนาบริการดานสุขภาพ
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๓. สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชร โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ สรางโอกาสและความม่ันคงในอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความสําเร็จ

ของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร
๓.๒ การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม
๓.๓ สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน
๓.๔ เพ่ิมบทบาทภาครฐัและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมชน
๓.๕ พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู
๓.๖ เสริมสรางความม่ันคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยาง

ท่ัวถึง และเปนธรรม
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยมีแนวทาง

ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพ้ืนท่ีปาไม
๔.๒ สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีและดูแลรักษาปาไม
๔.๓ การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการ

ใชประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา



๔.๕ พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทาง กายภาพของพ้ืนท่ีและ
พัฒนาระบบชลประทาน

๔.๖ ควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน

ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ไดใหความสําคัญกับ ประเด็นตางๆ
ดังนี้

๑. การพัฒนาการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในเมืองและดานชายแดนภาคใตใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน

๒. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของดาน
มุกดาหาร –สะหวันนะเขต และดานสะหวัน – ลาวบาว ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การใหสัตยบันภาคผนวกและพิธี
สารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการชนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง(GMS Cross-Border
Transportation Agreement : GMS CBTA)เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคนและสินคาในอนุภูมิภาค
การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection : SWI เพ่ือใหเอ้ือตอการตรวจปลอยสินคา ณ จุด
เดียว Single Stop Inspection : SSI ท่ีดานมุกดาหาร – สะหวันนะเขต
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๓. พัฒนาการทองเท่ียว โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนา
ผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

๔. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเนนสงเสริมใหพ้ืนท่ี
ชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิม อาทิ พืชผัก ไมดอกไมประดับ และผลไม และ
การขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุนการทําปศุสัตว
โดยเฉพาะโคเนื้อ

๕. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดยยกระดับ
การศึกษา และสงเสริม ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน

นโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร
๑. นโยบายผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกลนครท่ีสําคัญ

ไดแก
๑.๑ สงเสริมการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายไดลดรายจายใหกับประชาชน

และชวยสนับสนุนในการขยายโอกาสการประกอบอาชีพแกประชาชน

๑.๒ การคาการลงทุน สนับสนุนการสรางอุโมงคภูพาน เพ่ือขยายโอกาสทางการลงทุนของประเทศไทย
และจังหวัดสกลนคร

๑.๓ เรื่องการทองเท่ียว จะพิจารณาจังหวัดสกลนครใหเปน “เมือง ๓ ธรรม” เพ่ือใหเปนท่ีรูจักและจูงใจ
ใหผูคนภายนอกมาทองเท่ียวสกลนคร ซึ่งนอกจากจะสงผลตอการสรางเม็ดเงินเสริมรายไดในพ้ืนท่ีไดอยางดีแลว
ยังเปนการสรางความตระหนักรู และความภาคภูมใจในบานของตนแกคนสกลนคร

จังหวัดสกลนครนั้นไดชื่อวา “ เมือง ๓ ธรรม” ไดแก เมืองแหงธรรมะ เมืองแหงธรรมชาติ และเมืองแหง
วัฒนธรรม  กลาวคือ จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารยท่ีเปนอริยสงฆ อาทิ  หลวงปูม่ัน ภูริทัตโต            หลวงปูฝน



อาจาโร  ซึ่งไดรับความเลื่อมใส และการสักการบูชามิเสื่อมคลาย รวมท้ังการมีสถานท่ีสําคัญทางศาสนา จึงมี
พุทธศาสนิกชน และประชาชนท่ัวไปมาเท่ียวอยางตอเนื่อง ดังนั้น จึงไดชื่อวาเปนเมืองแหงธรรมะ และจากการท่ีมี
ภูมิประเทศสวยงามอุดมสมบูรณดวยพืชพันธท่ีหลากหลายของเทือกเขาภูพานอันอุดมสมบูรณดวยพันธุพืชท่ี
หลากหลาย ของเทือกเขาภูพานอันเปนท่ีตั้งของอุทยานแหงชาติ ๓ แหง นอกจากนั้น ยังมี “หนองหาร” อันเปน
แหลงน้ําจืดท่ีกวางใหญมาก ขนาดพ้ืนท่ี ๑๒๓ ตารางกิโลเมตร มีเกาะตางๆ กวา ๒๐ เกาะ เหลานี้จึงไดชื่อวาเปน
เมืองแหงธรรมชาติ  อีกประการหนึ่งก็คือ เปนแหลงชุมชนตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร และเปนเมืองเกาแก มีชน
เผาพ้ืนเมือง จํานวน ๖ เผา ไดแก เผาภูไท เผาญอ ไทโส ไทกะเลิง ไทโยย ไทลาวอิสาน คนไทยเชื้อสายจีน คนไทย
เชื้อสายเวียดนาม ซึ่งแตละชนเผาและแตละเชื้อชาติมีวัฒนธรรมท่ีโดดเดนสืบทอดและยึดม่ันในวัฒนธรรมประเพณี
จากรุนสูรุนตลอดมา และอยูดวยกันดวยความรัก สามัคคี เปนน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันมาจนทุกวันนี้ จึงเปนท่ีมาของ
การเปนเมืองแหงวัฒนธรรม นอกจากเปนเมือง ๓ ธรรมดังกลาวแลว จังหวัดสกลนครสงเสริม ๑๙ ผลสําเร็จท่ีโดด
เดนของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
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พระราชดําริฯ โดยเฉพาะ ๓ ดํามหัศจรรย ไดแก ไกดําภูพาน(ไกดํา) สุกรภูพาน(หมูดํา) และวัวทาจิมะภูพาน(โคดํา)
นโยบายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร
นโยบายเรงดวนท่ีจะดําเนินการ
1. ดานการศึกษา

1.1 สนับสนุนสงเสริมเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาท้ังระบบโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัด
องคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร ใหเปนโรงเรียนตนแบบ ใหการสนับสนุนการพัฒนาครู หลักสูตรสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ดานคุณภาพและความรูแกนักเรียนตามแผนการเรียนการสอนอยางสัมพันธกับ
ทรัพยากรและปจจัยแวดลอมตางๆ อันจะนําไปสูการสรางระบบการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนและเปน
ศูนยกลางดานการศึกษาในทองถ่ิน

1.2 การเตรียมพรอมดานการศึกษาเพ่ือกาวสูประชาคมอาเซียน
2. ดานการเกษตร

พัฒนาโรงงานผลิตปุยอินทรียองคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร เพ่ือสนับสนุนสงเสริมให
ประชาชนลดการใชสารเคมีมาใชปุยอินทรีย และสามารถพ่ึงตนเองมีวิถีชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดานการสรางความปรองดองสมานฉันทของคนในทองถ่ิน
โดยการเสริมสรางความเขาใจการอยูรวมกัน ของประชาชนในทองถ่ินใหเกิดความสมัครสมาน

สามัคคี เปนอันหนึ่งอันเดียวกันและยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
สนับสนุนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสกลนคร ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

ตําแหนงการพัฒนาจังหวัด(Positioning)
1. การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
2. การคา การลงทุน
3. การพัฒนาการทองเท่ียว

วิสัยทัศจังหวัดสกลนคร
“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว”



พันธกิจของจังหวัดสกลนคร
พันธกิจท่ี 1 บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี 2 ประสานงานสงเสิรม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวน ในจังหวัดสกลนคร

อยางบรูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจท่ี 3 กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี
คานิยมของจังหวัดสกลนคร “อยูสกล รักสกล ทําเพื่อสกลนคร”
อยูสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิลําเนาอยูในจังหวดัสกละคร ท้ังโดยการ
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เกิดและท่ีอยูอาศัยอันมีความหลากหลายเชื้อสายเผาพันธุ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อศรัทธาใน
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต  ศาสนาอิสลาม รวมท้ังขาราชการและเจาหนาท่ีจากภูมิลําเนาอ่ืนๆ ท่ีเขามาปฏิบัติงาน
หรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร

รักสกล หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยท่ีปฏิบัติงานใน
จังหวัดสกลนคร ตางมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความพันกับจังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนเมืองท่ีนาอยูดวย
ภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตสํานึกหวงแหนความเปนสกลนคร

ทําเพื่อสกลนคร หมายถึง ขาราชการ เจาหนาท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยูอาศัยปฏิบัติงาน
ในจังหวัดสกลนคร ขาราชการท่ีมีภูมิลําเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติในจังหวัดอ่ืนๆ มีความรักสกลนคร จึงตอง
เปนบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติ ยึดม่ันในความถูกตอง   ดีงาม กลาทําในสิ่งท่ี
ถูกตอง

เปาประสงค
“เพ่ิมมูลคาการเกษตร และรายไดของประชาชน)

ตัวช้ีวัด
1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดสกลนคร(GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 จากปท่ีผานมา
2. รายไดตอหัวตอปของประชากรเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 จากปท่ีผานมา
3. จํานวนฟารมท่ีผานมาตรฐาน GAP เพ่ิมข้ึนอยางนอยปละ 100 แปลง/ฟารม

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓)

วิสัยทัศน
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. จัดใหมีและบํารุงรักษาโรคสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
๒. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
๔. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
๕. สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
๖. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม



๗. พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
๘. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง
เปาหมายการพัฒนา(เปาประสงค)
๑. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอยางท่ัวถึง
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
๔. การคา การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
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๕. สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณีและอนุรักษและฟนฟูอยางท่ัวถึง
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๗. ประชาชนไดรับการบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐาน และมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
๘. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแขง
๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยงเครือขาย
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนา การลงทุนและการทองเท่ียว
๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูเศรษฐกิจสรางสรรค
๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง
ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุล

และยั่งยืน
๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี
ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริการกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยใชเทคนิค SWOT  Analysis

จุดแข็งของการพัฒนา( Strength)
ดานโครงสรางพื้นฐาน

๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. ระบบสาธารณูปโภคท่ีสะดวกสบาย
๓. การใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานเศรษฐกิจ
๑. มีผลผลิตทางการเกษตร เชนผลไม หลากหลายชนิด ยางพารา มันสําปะหลัง
๒. องคกรมีกลุมสตรีและศูนยถายทอดเทคโนโลยีเปนท่ีรูจักและข้ึนชื่อและบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเฉพาะดาน  สามารถใหความรูและมีแหลงการเรียนรู
๓. บุคลากรรูจักหนาท่ีและความรับผิดชอบในหนาท่ี
๔. อบต.มีความอิสระในการดําเนินงาน การบริหารงานเปนไปดวยความรวดเร็ว ทันทวงที

ดานสาธารณสุข
๑. มีสถานใหบริการดานสาธารณสุข
๒. ประชนชนในความสําคัญ  สนใจดูแลสุขภาพรางกายมากข้ึน

ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑. มีบุคลากรท่ีมีความสามารถดานภูมิปญญาทองถ่ิน
๒. เด็กไดเขารับการศึกษาตามเกณฑ
๓. มีสถานศึกษาท่ีมีความพรอมในการรองรับนักเรียน

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. มีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีสมบูรณ มีแหลงปลาน้ําจืดจํานวนมาก สงผลใหมีการพัฒนาและ

สรางรายได
ดานอยูดีมีสุข

๑. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีชื่อเสียง
๒. มีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดวยโอกาส

จุดออนของการพัฒนา (Weakness)
ดานโครงสรางพื้นฐาน ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรวมกันดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณประโยชน

งบประมาณในการพัฒนาดานคมนาคมไมเพียงพอ กระแสไฟฟาและระบบประปายังกระจายไมท่ัวถึง
ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช  ขาดการสงเสริมดานการตลาด การ

กระจายผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรขาดความรูในการพัฒนาสินคาและดานการตลาด  ประชาชนขาดวินัย
ดานการเงิน  เกิดปญหาหนี้สินท้ังในและนอกระบบขาดการเก็บออม

ดานสาธารณสุข ประชาชนมีสถานท่ีและอุปกรณในการออกําลังกายนอย



ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บุคลากรทางการศึกษา(ครู)มีนอย ขาดแหลงเรียนรูเพ่ือใชใน
การศึกษาเพ่ิมเติม อุปกรณสื่อการเรียนการสอนไมเพียงพอ เยาวชนขาดทุนทรัพยในการศึกษาตอหลักจากภาค
บังคับ
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ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  มลภาวะเสื่อมโทรม  การใหบริการจัดเก็บขยะยังไมท่ัวถึง ขาดการบริหารจัดการท่ีดีของโครงการงาน
อุตสาหกรรมตางๆ

ดานอยูดีมีสุข อบต.ไมไดดําเนินงานในกิจกรรมศูนยฯ โดยตรง  อบต.ไมสามารถใหความชวยเหลือได
อยางท่ัวถึง

โอกาส (Opportunity)
ดานโครงสรางพื้นฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของดานโครงสรางพ้ืนฐาน มี

แหลงน้ําสํารอง และไดรับการสนับสนุนนโยบายของทองถ่ินในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมีคุณภาร
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และ

ธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ การแทรกแซงราคาสินคา  นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพ่ือใชเปนหลักคํ้า
ประกัน  และการคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตร  รวมท้ังการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุข นโยบายรฐับาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการตางๆ เชน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมใหทองถ่ินมีการบริการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

อุปสรรค (Threat)
ดานโครงสรางพื้นฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงานท่ีเก่ียวของดานโครงสรางพ้ืนฐาน มี

แหลงน้ําสํารอง และไดรับการสนับสนุนนโยบายของทองถ่ินในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมีคุณภาร
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต และ

ธุรกิจชุมชนอ่ืนๆ การแทรกแซงราคาสินคา  นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพ่ือใชเปนหลักคํ้า
ประกัน  และการคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตร  รวมท้ังการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน

ดานสาธารณสุข นโยบายรฐับาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการตางๆ เชน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน

อาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมใหทองถ่ินมีการบริการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง

นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๑. แกไขปญหาน้ําอุปโภคบริโภคใหพอเพียงท้ัง ๑๕หมูบาน เพ่ือแกไขปญหาของประชาชนและปองกันลด

ความเสี่ยงตอปญหาภัยแลง



๒. แกไขปญหาไฟฟาสองสวางในหมูบานใหท่ัวถึงทุกหมูบาน เพ่ือลดอุบัติเหตุ และอํานวยความสะดวกใน
การรักษาความปลอดภัยใหกับชุมชน
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๓. ปรับปรุง/ซอมแซมสภาพถนนลูกรัง และถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
เดินทาง และขนสินคาเพ่ือการเกษตรใหประชาชนไดดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะชวงฤดูฝนนี้

๔.ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการตอประชาชนใหรวดเร็ว เขาถึงหมูบานและเขาถึงใจของประชาชน
โดยเฉพาะผูสูงอายุและผูพิการ

๕. เรงรดัการดําเนินงานใหเปนไปตามขอบัญญัติ
๖. ปรับปรุงแผนพัฒนาและงบประมาณใหสามารถตอบสนองความตองการท่ีแทจริงของประชาชน โดย

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
๗. สงเสริมการเตรียมความพรอมสูอาเซียน
๘. รณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด
๙. สงเสริมสุขภาพพลานามัยของคนท้ังรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดี
๑๐. สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหกับประชาชน



-3๗-
แบบ ยท 01

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

สกลนคร

ยุทธศาสตรจังหวัด
สกลนคร

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การ

ลงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5
การบริหรกิจการ

บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ
และมาตรฐาน
2. สรางความเขมแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสรางศักยภาพให
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม

1.สรางขีดความสามารถ
ในดานการคา การลงทุน
2. สนับสนุนการ
ทองเที่ยว 3 ธรรม
3. เพ่ิมศักยภาพในการ
คมนาคมขนสง

1. สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2. เสริมสรางการ
เรียนรูและทักษะของ
คนทุกกลุม

1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปองกันและฟนฟูอนุรักษ
ปาตนน้ํา เชิงบูรณาการ
2. สงเสริมการบูรณาการ
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ทั้งในเมืองและชนบท
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางเปนระบบ

1. พัฒนาสมรรถนะ
ขาราชการจังหวัดสู
องคการสมถรรนะสูง
2. สงเสริมการนําการ
บริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมมาใชในการ
บริหารจังหวัด
3. พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
รักษาความม่ันคง
ความสงบเรียบรอย
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน

ยุทธศาสตร
การพฒันา

อบต.หลบุเลา

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาโครงสราง

พื้นฐาน

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเมือง

การบริหาร

ประชาชนรบัการศึกษาและการ
เรียนรูที่มีมาตรฐานคุณภาพ
ไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน เขาถึงขอมูล
ขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรม
ขององคการบริหารสวนตําบล

มีการคมนาคมที่สะดวก
และไดรับบริการดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการอยางทัว่
และเพียงพอ

ประชาชนมีการประกอบ
อาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน

ประชาชนอยูใน
สภาพแวดลอมที่
ปราศจากมลพิษ และมี
ระบบบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมที่มี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรในองคกร
ไดรับการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานที่ถูกตอง
ตามระเบียบ กฎหมาย
ฯลฯ

แนวทางการ
พัฒนา 1. พัฒนาระบบการรับรู

ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
2. พัฒนาคนและสงเสริม
การศึกษาอยางทั่วถึง
3. พัฒนาและสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
4. เสริมสรางสมรรถนะ
ชุมชนเขมแข็ง
5.สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
6. พัฒนาและสงเสริม
สุภาพของประชาชน

1.กอสราง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
2. พัฒนาระบบไฟฟา
3. พัฒนาระบบการสื่อสาร
4. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค
5. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

1. พัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
2. พัฒนาแหลงที่ดินทํากิน
3. พัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
2. สงเสริมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตรตาม
หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การ

ลงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย เพื่อสราง
ศักยภาพในการแขงขัน

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนาการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบบูรณาการ

อยางสมดุลและย่ังยืน

ยุทธศาสตรท่ี 5
การบริหรกิจการ

บานเมืองท่ีดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง



-3๘-
แบบ ยท.02

-38-
แผนท่ียุทธศาสตร

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

วิสัยทัศน “ตําบลคนดี มั่งมีผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง สําเนียงชวนฟง ผ้ึงรอยรังชวนมอง ถํ้าเสี่ยงของแหลงตํานาน”
ตํานาน”

พันธกิจ สงเสริมและ
รณรงค
ปองกันดาน
สุขภาพ
อนามัยให
แข็งแรง
สุขภาพดี
ถวนหนา

สงเสริมปลูก
จิตสํานึกดาน
คุณธรรม
จริยธรรม
เกี่ยวกับ
โบราณสถานท่ี
มีอยูในสังคม
ใหรูสึกเกิด
ความหวงแหน
ขนบธรรม
เนียมประเพณี

สงเสริม
การ
ปกครอง
ระบอบ
ประชาธิป
ไตยใน
ชุมชน

ปองกันและ
ปราบปราม
ปญหา
อาชญากรรม
ในพื้นท่ี เพื่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน
พัฒนาดาน
พื้นฐานการ
สัญจรไปมาให
มีความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัย

ใหมีนํ้าเพื่อ
การอุปโภค
บริโภค
และเพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

ขยายเขต
ไฟฟา
ภายใน
หมูบาน
และเพื่อ
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

ดูแล
ผูสูงอายุ
และผู
พิการ

สงเสริม
สนับสนุน
การ ปฏิรูป
การศึกษา
ใหทันสมัย
ตอ
เทคโนโลยี
ปจจุบัน

สงเสริม
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตร

สงเสริม
การ
รณรงคให
ประชาชน
มีจิตสํานึก
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และฟนฟู
ปาเสื่อม
โทรม
สิ่งแวด
ลอมและ
สถานท่ี
ทองเท่ียว

เปาประสงค
ประชาชนมี
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิต
สูงข้ึน และมี
ความรูสึกรัก
หวงแหนสมบัติ
ของสวนรวม
อนุรักษ
ขนบธรรม
เนียมประเพณี

ประชาชน
มีความรู
และทัศนะ
คติท่ีดีตอ
การ
ปกครอง
ประชาธิป
-ไตย

เพื่อให
ประชาชนได
ใชถนน
ท่ีได
มาตรฐาน
และมีความ
ปลอดภัยใน
การใชถนน

ประชาช
นมีนํ้ากิน
นํ้าใช
อยาง
สะดวก
สบาย

มีไฟฟา
ท่ัวถึงทุก
ครัวเรือน
และใชใน
การ
ประกอบ
อาชีพได
อยาง
สะดวก

ผูสูงอายุ
ผูพิการ
ไดรับ
การดูแล

เพื่อใหเด็ก
ไดรับ
ความรู
ทันตอ
เหตุการณ
ปจจุบัน

ประชาชนมี
ความรูและ
สามารถ
พัฒนาดาน
การ
ประกอบ
อาชีพ
ทางการ
เกษตรใหได
ผลผลิตมาก
ข้ึนและได
คุณภาพมาก
ข้ึน

เพ่ือให
ประชา
ชนไดมี
สิ่งแวด
ลอม
และ
ธรรม
ชาติที่ดี

มี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดี
ไดรับการ
บริการ
สาธารณ
สุขที่ได
มาตร
ฐาน

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 1
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และสังคม

ยุทธศาสตรท่ี 2
การพัฒนาการคา การลงทุน

และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 3
การพัฒนาเศรษฐกิจและการ

ทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี 4
การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท่ี 5
การพัฒนาการเมือง

การบริหาร

แนวทางการ
พัฒนา

1. พัฒนาระบบการรับรู
ขอมูลขาวสารที่ทันสมัย
2. พัฒนาคนและสงเสริม
การศึกษาอยางทั่วถึง
3. พัฒนาและสงเสริม
ศาสนาและวัฒนธรรม
4. เสริมสรางสมรรถนะ
ชุมชนเขมแข็ง
5.สงเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย
6. พัฒนาและสงเสริม
สุภาพของประชาชน

1.กอสราง ปรับปรุง บํารุง
รักษาถนน สะพาน ทาง
เทา ทอระบายน้ํา
2. พัฒนาระบบไฟฟา
3. พัฒนาระบบการสื่อสาร
4. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
อุปโภคบริโภค
5. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ
การเกษตร

1. พัฒนาศักยภาพ
การเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
2. พัฒนาแหลงที่ดินทํากิน
3. พัฒนาและสงเสริม
อาชีพแกประชาชน

1. สงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

1. สงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลหลุบเลา
2. สงเสริมการ
บริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล



บทท่ี ๔ รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
วิสัยทัศนการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

“ตําบลคนดี  ม่ังมีผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียง  สําเนียงชวนฟง  ผึ้งรอยรังชวนมอง ถํ้าเสี่ยงของแหลงตํานาน”

พันธกิจหลักการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบันได

กําหนดอํานาจหนาท่ีหลักในมาตรา ๖๖ ใหองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ี “พัฒนาตําบลท้ังในดานเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม” และองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดกําหนดพันธกิจหลักท่ีจะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  ดังนี้

พันธกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
พันธกิจท่ี ๑. สงเสริมและรณรงคปองกันดานสุขภาพอนามัยใหแข็งแรง สุขภาพดีถวนหนา
พันธกิจท่ี ๒. สงเสริมปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม  จริยธรรม  เก่ียวกับโบราณสถานท่ีมีอยูในสังคมใหรูสึกเกิด

ความหวงแหน ขนบธรรมเนียมประเพณี
พันธกิจท่ี ๓. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในชุมชน
พันธกิจท่ี ๔. ปองกันและปราบปรามปญหาอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

พัฒนาดานพ้ืนฐานการสัญจรไปมาใหมีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
พันธกิจท่ี ๕. ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี ๖. ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบานและเพ่ือการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี ๗. ดูแลผูสูงอายุและผู พิการ
พันธกิจท่ี ๘. สงเสริม  สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา  ใหทันสมัยตอเทคโนโลยีปจจุบัน
พันธกิจท่ี ๙. สงเสริมการประกอบอาชีพทางการเกษตร
พันธกิจท่ี ๑๐. สงเสริมการรณรงคใหประชาชนมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และฟนฟูปาเสื่อม

โทรม  สิ่งแวดลอมและสถานท่ีทองเท่ียว

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตสูงข้ึน และมีความรูสึกรัก  หวงแหนสมบัติของ

สวนรวม อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณี
๒. ประชาชนมีความรูและทัศนะคติท่ีดีตอการปกครองระบอบประชาธิปไตย
๓. เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนท่ีไดมาตรฐาน  และมีความปลอดภัยในการใชถนน
๔. ประชาชนมีน้ํากินน้ําใชอยางสะดวกสบาย

…/-๔๐-
-๔๐-

๕. มีไฟฟาท่ัวถึงทุกครัวเรือนและใชในการประกอบอาชีพไดอยางสะดวก
๖. ผูสูงอายุและผู   พิการไดรับการดูแล
๗. เพ่ือใหเด็กไดรับความรู  ทันตอเหตุการณปจจุบัน
๘. ประชาชนมีความรูและสามารถพัฒนาดานการประกอบอาชีพทางการเกษตรใหไดผลผลิตมากข้ึน



และไดคุณภาพมากยิ่งข้ึน
๙. เพ่ือใหประชาชนไดมีสิ่งแวดลอมและธรรมชาติท่ีดี
๑๐. มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดรับการบริการสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
พันธกิจ

-การไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยและท่ัวถึง
-จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
-สงเสริมและปองกันภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สงเสริมและใหความสําคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสรางสังคมสุขภาวะ

เปาประสงค
-ประชาชนรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
-ประชาชนไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
-ระดับความสําเร็จการจัดการศึกษาและเรียนรูใหกับประชาชน
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสาธารณสุข
-จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาระบบการับรูขอมูลขาวสารท่ีทันสมัย รอยละของชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารของประชาชน
๒.พัฒนาคนและสงเสริมการศึกษาอยางท่ัวถึง ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษา
๓.พัฒนาและสงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและชุมชนของคนในทองถ่ิน
๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รอยละของประชาชนท่ีเขาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน อัตราเจ็บปวยของประชาชนลดลง

.../-๔๑-
-๔๑-

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลุงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภบิาลและ ความม่ันคง

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง



๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย
เปาประสงค

มีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและจํานวนของอุบัติเหตุลดลง

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนและทางเทา

๒.พัฒนาระบบไฟฟา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง
ความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

…/-๔๒-
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว
พันธกิจ

การเสริมสรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง
เปาประสงค

ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเพ่ิมข้ึน
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

รอยละของประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.พัฒนาศักยภาพการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิต รอยละของจํานวนการจําหนายสินคาท่ีเพ่ิมข้ึน
๒.พัฒนาแหลงท่ีดินทํากิน รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีเอกสารสิทธิในท่ีดินทํากิน
๓.พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกประชาชน จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนพัฒนา

อาชีพ



หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม

ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

.../-43-
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หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเมือง การบริหาร
พันธกิจ

สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานในองคกรและบุคลากรท่ีมีคุณภาพ
เปาประสงค

บุคลากรในองคกรไดรับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย ฯลฯ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการบริหารและ
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ระดับความสําเร็จของการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร



๒.สงเสริมการบริการงานตามหลักธรรมมา-
ภิบาล

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด กองคลัง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ

ม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

…/-44-

บทท่ี ๕
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร

๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
กรอบในการติดตามและประเมินผล

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๕ มาตรา ๒๓๘ วรรค ๓บัญญัติให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจาย
และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวย
ปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีไดรับการ
แตงตั้งตามระเบียบฯ ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนท่ีสุมตรวจติดตาม
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินงาน เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคการ
บริหารสวนตําบล และใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  ดังนั้น
เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ใหสอดคลองกับปญหา ความตองการ



และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีและสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้ึน และสรุปรายงานผลเสนอตอนายก
องคการบริหารสวนตําบล เพ่ือนายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาฯ คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบล และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตตําบลหลุบเลาทราบ
โดยท่ัวกันตามลําดับตอไป

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปนอยางยิ่ง
เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความสอดคลองกับ
แผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม รวมท้ังการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีภาระหนาท่ีท่ีจะตองใหการบริการแกประชาชน จึงจําเปนท่ีจะตอง
มีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินการในดานตางๆ เพ่ือ
ใชเปรียบเทียบการทํางานของปท่ีผานมาอีกดวย

…/-๔๖-
-๔๖-

แผนผังข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผล

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

นายกองคการบริหารสวนตําบลเสนอตอสภาฯ
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก

องคการบริหารสวนตําบล

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล
เทศบาลตําบล
บานเหลื่อม
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แนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู  โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบ
มาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม
ไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลา
ในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมายท่ีไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  การประเมินผล คือ  การตรวจสอบผลการดําเนินงานในระหวางท่ีกําลัง
ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล  เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ
ติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร  อันเปน
ตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม
ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและตัดสินใจ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป

ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบท่ีใชในการติดตามและประเมินผล ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖
ขอ ๒๘ ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง

ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคม
ทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหนาสวน
การบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการท้ังหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได

ขอ ๒๙ ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไว
ดังนี้

๑. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอย  ปละ ๑ ครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้  ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวา ๓๐ วัน



ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
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๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
วิธีการในการติดตามและประเมินผล

การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนิน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณ
นั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายท่ีตั้งไวไดหรือไม  เพ่ือใหบุคลากรท่ีเก่ียวของสามารถระดมความคิดในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานท่ีจะสามารถนําไปสูการบรรลุแผนท่ีกําหนดไวได  เครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ซึ่ง
ประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การ
ติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผล
ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาใน
ภาพรวม  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมท้ัง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว อีกท้ังการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan ซึ่ง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล
ดังนี้

๑. การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ท้ังนี้ กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมทุกครั้งท่ีดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปน รายไตรมาส  ระยะหกเดือน และรายงานใหผูบริหาร
ทราบ เม่ือสิ้นปงบประมาณใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลใน
ภาพรวมอยางนอยปละ ๑ ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอ
ผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ ๑ ครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา ๓๐ วัน

ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี้
รายไตรมาส

(๑) ไตรมาสท่ี ๑ (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)
(๒) ไตรมาสท่ี ๒ (เดือน  มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐)
(๓) ไตรมาสท่ี ๓ (เดือน  เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๐)
(๔) ไตรมาสท่ี ๔๔ (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐)
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ระยะ ๖ เดือน
(๑) เดือน  ตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
(๒) เดือน  เมษายน – กันยายน ๒๕๖๐
๒. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองรายงานผลการดําเนินงานตอประชําชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใชจายและผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบและกํากับการบริหาร
จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน
ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  และแผนการดําเนินงาน  เพ่ือเปนเครื่องมือในการใช
งบประมาณ วัสดุ อุปกรณและทรัพยากรตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส เกิด
ประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินและตอบสนองความตองการของประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
แผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถท่ีจะบง
บอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงตองมีเครื่องมือท่ีสําคัญในการตรวจสอบการดําเนินงานวา
เปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบประเมินผล” จะ
เปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพ่ิมเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน โดยเครื่องมือท่ีใชใน
การติดตามและประเมินผลมี  ดังนี้

1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

2. แบบติดตามแผนพัฒนาใชแบบรายงาน
แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใชแบบรายงาน 3 แบบ  คือ
3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร อปท.ในภาพรวม
3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกร  อปท. ในแตละยุทธศาสตร


