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บทนํา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน
สี่ป  ใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคมกอนปงบประมาณถัดไป

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดจัดทําแผนพัฒนา ๔ ป พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ข้ึน  โดยมี
การกําหนดแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียด
แผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา
ครอบคลุมเวลาสี่ปโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป

งานนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
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สวนท่ี ๑
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐาน

๑. ดานกายภาพ
๑.๑ ท่ีตั้งของหมูบานในเขตตําบลหลุบเลา ประกอบดวย

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม
หมูท่ี ๔ บานดานตึง
หมูท่ี ๕ บานหลม
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ
หมูท่ี ๗ บานกกแต
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี)
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา (เปน อบต.ขนาดกลาง)
ตั้งอยูท่ี หมูท่ี ๕ บานหลม  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท. 042-099-707 โทรสาร. 042-099-707

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ภูมิประเภทของตําบลมีลักษณะเปนท่ีราบลุมภูเขา(เทือกเขาภูพาน) ตั้งอยูทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเปนพ้ืนท่ีสําหรับท่ีอยูอาศัยประมาณ ๔๐% เปนพ้ืนท่ีสําหรับการเกษตร ๕๐ %
และมีพ้ืนท่ีสวนอ่ืน ๑๐% มี ๓ ดูกาล (ฤดูรอน  ฤดูฝน ฤดูหนาว)

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะรอนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้
ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม อากาศรอนและแหงแลง  แต

บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟาคะนองและลมกระโชกแรง สรางความเสียหายแกบานเรือน
และภาคการเกษตรของประชาชนทุกป เรียกวา “พายุฤดูรอน” อากาศรอน จะมีอุณหภูมิระหวาง ๓๕ – ๓๙.๙
องศาเซลเซียส รอนจัด  มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสข้ึนไป

ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในชวงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม  แตอาจเกิด
“ชวงฝนท้ิง” ซึ่งอาจนานประมาณ ๒-๓ สัปดาหหรือบางปอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอยนานนับเดือน ใน
เดือนกรกฎาคม  แตในเขตองคการบริหารสวนตําบลไมเคยเกิดอุทกภัยรุนแรง   มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ ๙๐๐
มิลลิเมตร
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ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ในชวงกลางเดือนตลุาคม เปนชวงเปลี่ยน

ฤดูจากฤดูฝนเปนฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไมแนนอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟาคะนอง อากาศ
หนาวอุณหภูมิต่ําสุด  ประมาณ 10 องศา

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย  ประมาณ ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพ้ืนท่ีเปนดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
๑.๕ ลักษณะของแหลงน้ํา

มีแหลงน้ําจากเข่ือนน้ําพุง ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับบางหมูบานในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา และมี
ลําหวยหลายสายท่ีมีตนน้ํามาจากเทือกเขาภูพาน และแหลงน้ําจากใตดินขอนคางนอย เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญ
เปนท่ีราบภูเขา จึงทําใหแหลงน้ําท่ีจะใชในการอุปโภค – บริโภค ไมเพียงพอตอความตองการของคนพ้ืนท่ี
เพราะพ้ืนท่ีสวนใหญทําการเกษตร องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการขุดเจาะบอบาดาลในพ้ืนท่ี
หลายแหงใหครอบคลุมทุกหมูบาน รายละเอียดของแหลงน้ําของตําบลมีดังนี้

ลําหวย ๔๑ แหง บอบาดาล ๒๔ แหง
อางเก็บน้ํา ๓ แหง ฝาย ๘๒ แหง
บึงหนองและอ่ืน ๑๒ แหง
๑.๕ ลักษณะของไมและปาไม

พ้ืนท่ีสวนใหญของตําหลุบเลาเปนท่ีราบภูเขาจึงทําใหมีพ้ืนท่ีปาคอนขางมาก  แตตนไมใหญก็
ไดถูกทําลายจึงเหลือนอยในปจจุบัน  สาเหตุหลักท่ีปาไมถูกทําลายเนื่องมาจาก  การบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร
เชน ปลูกยาพารา มันสําปะหลัง  ฯลฯ แตในชวงปท่ีผานมา คสช. ก็ใหหนวยงานราชการยึดคืนผืนปาท่ีทําการ
บุกรุกกลับคืนมาและปลุกปาทดแทน
๒. ดานการเมือง/การปกครอง

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีเขตการปกครองท้ังหมด 15 ชุมชน แตละชุมชนมีกรรมการ
ซึ่งเปนตัวแทนของชุมชนๆละ 2 คน ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจรับงานจางของตําบล ประชาชนให
ความรวมมือดานการเลือกตั้งเปนอยางดี เชน - จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน จํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จากผูมีสิทธิ
เลือกตั้งท้ังสิ้น 5,023 คน คิดเปนรอยละ 73.28 ปญหาคือการแขงขันทางการเมืองคอนขางสูง การ
แกไขปญหาของคือ  ขอความรวมมือ  ผูนํา  เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบใหระมัดระวัง สอดสองพฤติกรรม
และใหรายงานอําเภอทราบ  การรณรงค  ประชาสัมพันธ  ใหขอมูลท่ีถูกตอง  เก่ียวกับขอกฎหมายของการ
เลือกตั้งท่ีกระทําไดและทําไมไดใหประชาชนไดรับทราบ ปญหาตางๆ

๒.๑ เขตการปกครอง
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แบงสวนการปกครองมาจากตําบลสรางคอ และตําบลโคกภู เม่ือป

พ.ศ. ๒๕๓๙ เปนเขตการปกครองของอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ตั้งอยูทิศใตของอําเภอภูพาน  มีอาณาเขตติดกับอําเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร  หางจากจังหวัดสกลนคร
๔๐ กิโลเมตร  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอภูพาน  ประมาณ ๑๓ กิโลเมตร  มีสภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมภูเขา
บางสวนของพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดงชมพูพาน  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตั้งอยู
หมูท่ี ๕ บานหลม ตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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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
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
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จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง (ขอมูลเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6)
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกสมาชิก อบต. 5,023 คน
- จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน
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- จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิก อบต. 3,681 คน จากผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น

5,023 คน คิดเปนรอยละ 73.28 ปจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคําสั่ง คสช.
และปจจุบันยังไมมีการเลือกตั้ง



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

๓. ประชากร
๓.๑ ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร (ขอมูล ณ วันท่ี 17 ตุลาคม ๒๕๕๙)

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 559
หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 423
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 677
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 275
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 515
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 757
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 233
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 528
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 475
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 395
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 529
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 371
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 538
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 236
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 550

รวม 2,271 3,590 3,471 7,061
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๓.๒ ชวงอายุและจํานวนประชากร

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ชวงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม
นอยกวา ๑ปเต็ม 46 35 81
๑ปเต็ม – ๒ป 91 91 182
๓ปเต็ม – ๕ป 100 82 182
๖ปเต็ม – ๑๑ป 361 324 685
๑๒ปเต็ม – ๑๔ป 170 143 313
๑๕ปเต็ม – ๑๗ป 140 156 296
๑๘ปเต็ม – ๒๕ป 409 413 822
๒๖ปเต็ม – ๔๙ป 1,458 1,384 2,842
๕๐ปเต็ม –๖๐ปเต็ม 452 447 899
มากกวา ๖๐ ปเต็มข้ึนไป 361 396 757

รวม 3,588 3,473 7,061

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรเด็กอายุ 3 – 5 ปเต็ม ไดรับการบริการเลี้ยงดู
เตรียมความพรอมกอนวัยเรียน  เด็กอายุ 6-14 ป ไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป เด็กจบชั้น ม.3 ไดเรียนตอ
ชั้น ม.4 หรือเทียบเทา เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ป ท่ีไมเรียนตอและยังไมมีงานทําไดรับการฝกอบรมดาน
อาชีพ  คนอายุ 15-60 ปเต็ม อาน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอยางงาย รอยละ ๙๙ ดานการศึกษาอยูใน
เกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาของตําบล ไดจัดกิจกรรม
ใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน ๓ แหง
1. โรงเรียนบานหลุบเลา
2. โรงเรียนบานฮองสิมประชาสรร
3. โรงเรียนน้ําพุงจัดระเบียบวิทยา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน ๓ แหง
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหลุบเลา
2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานฮองสิม
3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจัดระเบียบ
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๔.๒ สาธารณสุข
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับ

ประชาชนกลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรค
ไขเลือดออก มือ-ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก ปญหาคือประชาชนในพ้ืนท่ีใชสารพิษในการทํา
การเกษตรคอนขางมาก การแกไขปญหา คือ อบต. รวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ไดจัดโครงการ
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กิจกรรมรวมมือกันรณรงคและตรวจเลือดทุกๆ ๓ เดือนเพ่ือเปนการเฝาระวัง ประชาชนพ้ืนท่ีใหเห็น
ความสําคัญ ใหความรวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   จากการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไม
เหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจสุขภาพ  ปญหาเหลานี้
อบต. พยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพและหนวยสาธารณสุข จัด
กิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา

ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน ๑๕ แหง
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล/หมูบาน จํานวน ๒ แหง

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหลุบเลา
2. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานฮองสิม

อัตราการมีและใชสวมราดน้ําคิดเปนรอยละ ๙๘.๗๕ %
๔.๓ อาชญากรรม

องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไมมีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แตมีเหตุการณลักขโมย
ทรัพยสินประชาชน ทรัพยสินของราชการ  ซึ่ง อบต. ก็ไดดําเนินการปองกันการเกิดเหตุดังกลาว จากการ
สํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  สวนมากครัวเรือนมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน วิธีการแกปญหาของ อบต. ท่ีสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอยาง
จํากัด คือการดําเนินการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในชวงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพ่ืออํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน  แตปญหาท่ีพบเปนประจําคือการทะเลาะวิวาทของกลุมวัยรุนโดยเฉพาะในสถานท่ีจัด
งานดนตรี งานมหรสพ เปนปญหาท่ีชุมชนไดรับผลกระทบเปนอยางมาก  การแกไขปญหา คือการแจงเตือนให
ผูปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธใหทราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความรวมมือไปยังผูนํา การขอกําลังจาก ตํารวจ  ผูนํา  อปพร. เพ่ือระงับเหตุ
ไมใหเกิดความรุนแรง การแกไขปญหาก็ตองอาศัยการรวมมือกันหลายฝาย และจะตองหาวิธีท่ีจะแกไขปญหา
ใหกับประชาชนตอไปตามอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถดําเนินการได

๔.๔ ยาเสพติด
ปญหายาเสพติดในเขตพพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลา จากการท่ีทางสถานีตํารวจภูธรภูพานไดแจง

ใหกับ อบต.ทราบนั้นพบวาในเขตตําบลหลุบเลา มีผูท่ีติดยาเสพติดแตเม่ือเทียบกับพ้ืนท่ีอ่ืนถือวานอย และยัง
ไมพบผูคา เหตุผลก็เนื่องมาจากวาไดรับความรวมมือกับทางผูนํา  ประชาชน  หนวยงานตางๆ ท่ีชวยสอดสอง
ดูแลอยูเปนประจํา การแกไขปญหาของ อบต. สามารถทําไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ีเทานั้น  เชน  การณรงค
การประชาสัมพันธ  การแจงเบาะแส  การฝกอบรมใหความรู  ถานอกเหนือจากอํานาจหนาท่ี  ก็เปนเรื่องของ
อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต. ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําลบหลุบเลา ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
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แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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อําเภอหรือตํารวจแลวแตกรณี ท้ังนี้ อบต. ก็ไดใหความรวมมือมาโดยตลอด
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๔.๕ การสังคมสังเคราะห
องคการบริหารสวนตําลบหลุบเลา ไดดําเนินการดานสงคมสังเคราะห ดังนี้
(๑) ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยเอดส
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ
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๔. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง
5. ตั้งโครงการฝกอบรมดานอาชีพใหกับกลุมตาง ใๆนพ้ืนท่ี
๖. ตัง้โครงการปรับปรุงซอมแซมบานผูยากไร

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้
๕.๒ การไฟฟา
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีกระแสไฟฟาครบทุกหมูบาน แตไมครบทุกครัวเรือน คิดเปน

98% และมีบางครัวเรือนยังไมมีบานเลขท่ีจึงไมสามารถจายกระแสไฟฟาได  การติดตั้งไฟฟาสองสวางทาง
หรือท่ีสาธารณะยังไมสามารถดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีไดท้ังหมด เนื่องจากมีขอจํากัดในการเพ่ิมไฟฟา
สาธารณะของการไฟฟาฝายผลิตฯ ซึ่งอํานาจหนาท่ีของ อบต.จะดําเนินการในสวนของการดูแลรักษาและ
ซอมแซมโดยการตั้งงบประมาณในสวนนี้ไวแลวนั้น แตในการติดตั้งไฟฟาสองสวางทางถาชุมชนใดตองการท่ี
จะติดตั้ง อบต.ก็จะดําเนินการประสานงานกับการไฟฟาฯ เพ่ือดําเนินการในข้ันตอนตอไป ปจจุบันในเขต
อบต.มีไฟฟาใช  ดังนี้

ครัวเรือนท่ีมีไฟฟาใช จํานวน 1,736 ครัวเรือน
ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟา จํานวน 20 ครัวเรือน
ไฟฟาสาธารณะ จํานวน 325 จุด

๕.๓ การประปา
การประปา ชุมชุนในเขต อบต. น้ําประปาใชครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  แตปริมาณน้ําไมเพียงพอ

ตอความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง การแกปญหาคือ การลงพ้ืนท่ีดําเนินการแกไขตามจุดท่ีเกิดปญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการตางๆ  ท่ีไมสามารถดําเนินการไดนั้น เชน โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพ่ือ
อุปโภค-บริโภค อบต. ก็ไดนําบรรจุในแผนพัฒนา ๔ ป เพ่ือท่ีจะพิจารณาดําเนินการในปตอไป เม่ือมี
งบประมาณและความจําเปนก็สามารถดําเนินโครงการไดตอเนื่อง เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนตอไป

๕.๔ โทรศัพท
1.จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล   มีใชครบทุกครัวเรือน

2. มีหอกระจายขาวในพ้ืนท่ีใหบริการไดครอบคลุมรอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีตําบล
๕.5 เสนทางคมนาคม

ในเขตเทศบาลมีเสนทางคมนาคมในพ้ืนท่ี อบต. ท่ีเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอยละ ๗๐
เปาหมายคือตองการใหไดมากกวานี้หรือรอยละ ๑๐๐ โดยผูบริหารมีนโยบายท่ีจะดําเนินการกอสรางถนน
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มีเสนทางคมนาคมทางบกเชื่อมตอระหวางตําบล จํานวน ๒ สาย โดยสภาพท่ัวไปยังคงเปนถนนลูกรังและ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบางชวง การสัญจรไปมาโดยภาพรวมไมสะดวก โดยเฉพาะฤดูฝน

การคมนาคม การจราจร ของตําบลหลุบเลา มีดังนี้
ทางหลวงแผนดิน  บานสรางคอ-เตางอย รหัส 2330
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานหลุบเลา-บานกกแต ระยะทาง 13 กม. รหัส สน.ถ.135-01
ทางหลวงทองถ่ิน สายบานจัดระเบียบ-บานชมภูพาน ระยะทาง 11กม. รหัส น.ถ.135-02
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ถนนของทองถ่ิน  อบต.หลุบเลา จํานวน 67 สาย
สภาพถนน  คอนกรีต    จํานวน 16 สาย  ระยะทาง 18.418 กม.
ลูกรัง จํานวน 51 สาย  ระยะทาง 71.50 กม.

-ไมมีถนนลาดยาง-
๖. ระบบเศรษฐกิจ

๖.๑ การเกษตร
ประชากรในเขตเทศบาล รอยละ ๗๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ี

สําคัญ ไดแก ขาว  มันสําปะหลัง  ออย ยางพารา พืชผักสวนครัว ดังนี้
- อาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๗๐ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพเลี้ยงสัตว รอยละ ๑๓ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพรับจาง รอยละ ๘ ของจํานวนประชากรท้ังหมด
- อาชีพคาขาย รอยละ ๙ ของจํานวนประชากรท้ังหมด

๖.๒ การประมง
(ในเขต อบต. ไมมีการประมง)

๖.๓ การปศุศัตว
- เปนการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเปนอาชีพหลักและอาชีพเสริม เชน  การ

เลี้ยงไก เปด โค สุกร กระบือ จํานวนสัตวในพ้ืนท่ีโดยประมาณ  ดังนี้
โค ๔๕๕ ตัว กระบือ ๑๒๕ ตัว สุกร ๖๐ ตัว
เปด ๕๒๑ ตัว ไก ๑๑๕ ตัว อ่ืนๆ ๘๑๕ ตัว

๖.๔ การทองเท่ียว
ในเขตพ้ืนท่ี อบต.หลุบเลา มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมะ มีจุดชมวิวท่ีสวยงาม สถานท่ีสะอาด

มีความปลอดภัยในการเยี่ยมชม คือ วัดถํ้าชางทอง และวัดถํ้าเสี่ยงของ วัดถํ้าสุทธิ และไดสงเสริมการ
ทองเท่ียวใหเกิดข้ึนในชุมชน  เชน  การจัดงานประเพณีตางๆ

๖.5 อุตสาหกรรม
- จํานวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก) จํานวน 6 แหง

๖.6 การพาณิชยและกลุมอาชีพ
การพาณิชย
สถานีบริการน้ํามัน 5 แหง

-9-
กลุมอาชีพ

1. กลุมไกดําภูพาน
2. กลุมเลี้ยงวัวบานหลุบเลา
3. กลุมปลูกมันสําปะหลัง
4. กลุมเกษตรกาวหนา
5. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรหมุนเวียน
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6. กลุมเกษตรผสมผสาน
7. กลุมผลิตเสนไหม
8. กลุมแมบานเกษตรบานจัดระเบียบ
9. กลุมปลูกพืชผักสวนครัววิถีเพ่ือการพัฒนา
10.กลุมเกษตรนํารอง
11.กลุมแมบานปลูกไมผลบานภูนอย
12.กลุมปลูกหมอนเลี้ยงไหม
13.กลุมแตงลานเกษตรอินทรีย
14.กลุมดอกไมประดิษฐ
15.กลุมศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
16.กลุมเลี้ยงปลาในกะชัง

๖.7 แรงงาน
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญท่ีมีอายุระหวาง 50-60ป ท่ีทํางาน

ดานการเกษตรในพ้ืนท่ี ประชากรอายุระหวาง ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางานนอกพ้ืนท่ี  รวมท้ัง
แรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรท่ีไมไดทําอาชีพทางดานเกษตร ก็ตองไปทํางานนอก
พ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายในครัวเรือน

-10-
๗. เศรษฐกิจพอเพียงของทองถิ่น(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)

๗.๑ ขอมูลพื้นฐานของหมูบานหรือชุมชน

หมูบาน ครัวเรือน ชาย หญิง
พื้นท่ี
(ไร)

หมูท่ี ๑ บานหลุบเลา 195 289 270 3,212
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หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 1,931
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 2,550
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 1,500
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 2,200
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 2,400
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 1,800
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 2,800
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 1,512
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 2,800
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 2,200
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 3,600
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 2,200
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 728
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 1,600

รวม 2,271 3,590 3,471 33,033

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน(กชช.2ค.) สรุปไดดังนี้

1. การทํานา จํานวน 3,662 ไร
2. การทําไร(มันสําปะหลัง) จํานวน 16,029 ไร
3. การทําสวนผลไม(ลําไย) จํานวน 1,980 ไร
4. การทําสวนผัก จํานวน 550 ไร
5. การทําสวนยางพารา จํานวน 1,899 ไร
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร

พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ําท่ีใชในการทําเกษตร ดังนี้
ลําหวย 41 แหง บอบาดาล 64 แหง  อางเก็บน้ํา 3 แหง   ฝาย 82 แหง ซึ่งมีปริมาณท่ีเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนเฉพาะฤดูฝน
๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตประปาจาก สระน้ําหนอง
ใหญ จํานวน 4 แหง แหลงน้ําใตดิน 15 แหง มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
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๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100

วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง
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หมูท่ี ๒ บานหลุบเลานอย 142 191 232 1,931
หมูท่ี ๓ บานฮองสิม 222 333 344 2,550
หมูท่ี ๔ บานดานตึง 92 139 136 1,500
หมูท่ี ๕ บานหลม 186 258 257 2,200
หมูท่ี ๖ บานจัดระเบียบ 271 384 373 2,400
หมูท่ี ๗ บานกกแต 65 113 120 1,800
หมูท่ี ๘ บานนอยโนนสวรรค 173 286 242 2,800
หมูท่ี ๙ บานฮองสิมพัฒนา 155 244 231 1,512
หมูท่ี ๑๐ บานหลุบเลาพัฒนา 130 178 217 2,800
หมูท่ี ๑๑ บานหลุบเลา(นอยตาจี) 144 268 261 2,200
หมูท่ี ๑๒ บานภูนอยพัฒนา 141 203 168 3,600
หมูท่ี ๑๓ บานชลประทาน 140 281 257 2,200
หมูท่ี ๑๔ บานเสียวพัฒนา 61 123 113 728
หมูท่ี ๑๕ บานหลุบเลานาจาน 154 300 250 1,600

รวม 2,271 3,590 3,471 33,033

๗.๒ ขอมูลดานการเกษตร
จากขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน(กชช.2ค.) สรุปไดดังนี้

1. การทํานา จํานวน 3,662 ไร
2. การทําไร(มันสําปะหลัง) จํานวน 16,029 ไร
3. การทําสวนผลไม(ลําไย) จํานวน 1,980 ไร
4. การทําสวนผัก จํานวน 550 ไร
5. การทําสวนยางพารา จํานวน 1,899 ไร
๗.๓ ขอมูลดานแหลงน้ําการเกษตร

พ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ําท่ีใชในการทําเกษตร ดังนี้
ลําหวย 41 แหง บอบาดาล 64 แหง  อางเก็บน้ํา 3 แหง   ฝาย 82 แหง ซึ่งมีปริมาณท่ีเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชนเฉพาะฤดูฝน
๗.๔ ขอมูลดานแหลงน้ํากิน น้ําใช

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลามีแหลงน้ํากิน น้ําใช แหลงน้ําดิบท่ีใชผลิตประปาจาก สระน้ําหนอง
ใหญ จํานวน 4 แหง แหลงน้ําใตดิน 15 แหง มีน้ําสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป

-11-
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

๘.๑ การนับถือศาสนา
- ผูท่ีนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 100

วัด จํานวน ๘ แหง
สํานักสงฆ จํานวน ๑๓ แหง
ศาลเจา จํานวน ๕ แหง

แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ดอนปูตา จํานวน ๔ แหง
๘.๒ ประเพณีและงานประจําป
ตําบลหลุบเลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม  ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ตามโอกาสตางๆ ดังนี้

บุญขาวจี่(เดือนสาม)
บุญผะเหวดหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี)่
บุญบั้งไฟ(บุญเดือนหก)
บุญเขาพรรษา
บุญขาวประดับดิน
บุญขาวสาก
บุญออกพรรษา
บุญกฐิน
วันข้ึนปใหม

๘.๓ ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น
มีปราชญชาวบานจํานวน 52 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

-๑๒-
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
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๒๓. นางบุญหยก  แสงวงค หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒๔. นางฉลอง รังหอม หมูท่ี ๗ มีความรูดานทําพาขวัญ
๒๕. นางสังวาล   ชีแพง หมูท่ี ๗ มีความรูดานงานพุทธศาสนา
26. นายเนิม   ถ่ินตอบโขบ หมูท่ี ๘ มีความรูดานสมุนไพร
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

-๑๓-
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

ภาษาถิ่น สวนมากรอยละ 100 % พูดภาษาอีสาน
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ

๙.๑ น้ํา ท่ีใชในการอุปโภค-บริโภค  เปนน้ําท่ีไดจากน้ําฝน และน้ําใตดินและเข่ือนน้ําพุง (บางสวน)
๙.๒ ปาไม มีเขตปาไมเนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ
๙.๓ ภูเขา อยูในเขตเทือกเขาภูพาน
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
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ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลายังคงความสมบูรณของปาไม และ
สัตวปา เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาดงชมพูพานดงกะเณอ อากาศท่ีไมมีมลพิษ
มีปญหาดานแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากประชาชนสวนใหญทําการเกษตรหมุนเวียนจึงจําเปนตองมีน้ํา
เพ่ือการเกษตรตลอดป และอีกประการหนึ่ง คือ ในพ้ืนท่ีตําบลหลุบเลาไมมีท่ีท้ิงขยะ ประชาชนท้ิงขยะในเขต
ปาสาธารณะซึ่งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  การแกไขปญหา อบต.ไดขอความรวมมือไปยังผูนําชุมชน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ในการประชาสัมพันธ  รณรงค และหาทางแกไขปญหาโดยการทําโครงการ
เวทีประชาคมระดับหมูบานเพ่ือจัดการหาท่ีท้ิงขยะของตําบลซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดี และอยูในระหวาง
ดําเนินการหาพ้ืนท่ีเพ่ือท้ิงขยะเพ่ือไมใหสงผลกระทบตอแหลงตนน้ํา
๑๐. อ่ืนๆ

๑๐.๑ สรุปผลการสํารวจขอมูล  กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕๕๙
ตามท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอภูพาน  ไดดําเนินการสํารวจขอมูล กชช. ๒ ค. ประจําป ๒๕๕๙

ในเขต อบต.หลุบเลา  เพ่ือนําผลการสํารวจมาพิจารณาแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนใหแกชุมชน ผลการสํารวจ
สามารถสรุปตามตัวชี้วัดได  ดังนี้
ตัวชี้วัดแบงเปน ๓ ระดับ  คือ ๑ = มีปญหามาก ๒ = มีปญหาปานกลาง ๓ = มีปญหานอย/ไมมีปญหา
ท้ังนี้  จะนําขอมูลเฉพาะตัวชี้วัดท่ีได คะแนน ๑ มาพิจารณา   ดังนี้

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การไดรับความคุมครองทางสังคม
๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน

๑) ดานสุขภาพและอนามัย
- การกีฬา

-14-
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเรียนรูโดยชุมชน - การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน
 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานความรูและการศึกษา

- การไดรับการศึกษา
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๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน
- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- คุณภาพดิน

 ตัวชี้วัดสภาพปญหาของหมูบาน
๑) ดานสุขภาพและอนามัย

- การกีฬา
๒) ดานความเขมแข็งของชุมชน

- การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน
๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

- คุณภาพดิน - คุณภาพน้ํา
๑๐.2 การแกไขปญหา
๑) สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  โดยรวมมือกับทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน  อําเภอ  ตํารวจ

โรงพยาบาล สาธารณสุข ผูนําชุมชน  รวมทํากิจกรรมตางๆ กับชุมชน  ใหประชาชนเกิดความไววางใจและ
ไดรับความคุมครองทางสังคม  มีความเปนกลาง รับทราบปญหาและเรงแกไข

๒) อํานวยความสะดวก ประสานงาน ใหประชาชนมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน
๓) รวมมือกับอําเภอ  เกษตรอําเภอ  สงเสริมใหประชาชนมีความรูในการใชประโยชนจากดินและน้ํา

ใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีของชุมชน เพ่ือพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส
๔) รวมมือกับสาธารณสุข โรงพยาบาล  โรงเรียน  สงเสริม  รณรง ปองกัน  สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชน  สงเสริม  จัดกิจกรรมการกีฬาในชุมชน
๕) สงเสริม  สนับสนุนเปดโอกาสใหเด็กไดรับการศึกษา  จัดกิจกรรมใหความรูตางๆ

************************************
สวนท่ี ๒

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)

๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณ
ในปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๑.๑ สรุปสถานการณพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดดําเนินการงานตามโครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗–๒๕๖๐ มีการตั้งงบประมาณ และการเบิกจายงบประมาณ สามารถ
สรุปไดดังนี้

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาสามป

ตั้งงบประมาณ
ในขอบัญญัติรายจาย การเบิกจายงบประมาณ

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน เบิกจาย
(โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท) (โครงการ) (บาท)
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แผนภูมิเปรียบเทียบการเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560

พ.ศ.2557 60 12,511,000 29 13,642,548 26 12,058,130

พ.ศ.2558 72 52,575,000 32 14,676,200 19 13,112,909

พ.ศ.2559 91 55,745,000 34 12,406,946 24 31,020,409

พ.ศ.2560 101 49,428,000 43 12,055,170 43 12,055,170
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๑.๒ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับ
ประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒)พ.ศ.๒๕๕๙
ขอ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ี
เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ
ในการประเมินผลของการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ตองใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน มาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิม และ
งบประมาณจากเงินสะสม โดยนําโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาทองถ่ินไปจัดทํางบประมาณตามปท่ีกําหนดไว
ในปปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดบริหารจัดการและสนับสนุน
องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนในโครงการตางๆและพัฒนาทองถ่ินตามยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา ดังนี้
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ตารางเปรียบเทียบการนําโครงการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ ในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

ปงบประมาณ

โครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาสามป

ตั้งงบประมาณใน
ขอบัญญัติรายจาย

การเบิกจาย
งบประมาณ

จํานวน จํานวน จํานวน

(โครงการ) (โครงการ) (โครงการ)

พ.ศ.2557 60 29 26

พ.ศ.2558 72 32 19
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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แผนภูมิแสดงการนําโครงการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

โดยการจัดตั้งงบประมาณไดนอยทําใหความสามารถในการแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนไดเพียงเล็กนอยและไมตอบสนองความตองการชองประชาชนไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากมี
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ท่ีมีอยางจํากัด
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมายท่ี
เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดผลท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งประกอบดวย

(1)ผลจากการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล สามารถรองรับและสนองตอบตอความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการพัฒนาเสนทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบ
การระบายน้ํา การขยายเขตการไฟฟา โทรศัพท ทําใหประชาชนมีสะดวกในการคมนาคมและมีน้ําบริโภค อีก
ท้ังไดดําเนินการขุดลอก คูคลอง สระน้ําเพ่ือการเกษตร ประชาชนสามารถกักเก็บน้ําไดเพียงพอและมีน้ําใช
ตลอดป จากการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถดําเนินการไดนอย เนื่องจากแตละโครงการจะตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินการสูง แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทํา
ใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

พ.ศ.2559 91 34 24

พ.ศ.2560 101 43 43

แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ปงบประมาณ 2558 ปงบประมาณ 2559 ปงบประมาณ 2560

โครงการในแผนพัมนาทองถิ่น

โครงการในขอบัญญัติงบประมาณ

โครงการท่ีเบิกจายจริง

แผนภูมิแสดงการนําโครงการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

โดยการจัดตั้งงบประมาณไดนอยทําใหความสามารถในการแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนไดเพียงเล็กนอยและไมตอบสนองความตองการชองประชาชนไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากมี
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ท่ีมีอยางจํากัด
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จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมายท่ี
เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดผลท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งประกอบดวย

(1)ผลจากการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล สามารถรองรับและสนองตอบตอความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการพัฒนาเสนทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบ
การระบายน้ํา การขยายเขตการไฟฟา โทรศัพท ทําใหประชาชนมีสะดวกในการคมนาคมและมีน้ําบริโภค อีก
ท้ังไดดําเนินการขุดลอก คูคลอง สระน้ําเพ่ือการเกษตร ประชาชนสามารถกักเก็บน้ําไดเพียงพอและมีน้ําใช
ตลอดป จากการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถดําเนินการไดนอย เนื่องจากแตละโครงการจะตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินการสูง แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทํา
ใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

พ.ศ.2559 91 34 24

พ.ศ.2560 101 43 43

แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร
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แผนภูมิแสดงการนําโครงการพัฒนาไปสูการปฏิบัติในปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560

โดยการจัดตั้งงบประมาณไดนอยทําใหความสามารถในการแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชนไดเพียงเล็กนอยและไมตอบสนองความตองการชองประชาชนไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง เนื่องจากมี
ขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ ท่ีมีอยางจํากัด
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การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จากการใชแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีผานมาไดมุงเนนใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีเปาหมายท่ี
เหมาะสมเปนหลักตามกรอบแนวทางในการพัฒนาทองถ่ิน สามารถดําเนินการพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ
เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดผลท่ีนาพอใจในระดับหนึ่งประกอบดวย

(1)ผลจากการดําเนินการดานโครงสรางพื้นฐาน
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล สามารถรองรับและสนองตอบตอความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการพัฒนาเสนทางการคมนาคม ประปา การปรับปรุงระบบ
การระบายน้ํา การขยายเขตการไฟฟา โทรศัพท ทําใหประชาชนมีสะดวกในการคมนาคมและมีน้ําบริโภค อีก
ท้ังไดดําเนินการขุดลอก คูคลอง สระน้ําเพ่ือการเกษตร ประชาชนสามารถกักเก็บน้ําไดเพียงพอและมีน้ําใช
ตลอดป จากการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐานสามารถดําเนินการไดนอย เนื่องจากแตละโครงการจะตอง
ใชงบประมาณในการดําเนินการสูง แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทํา
ใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

พ.ศ.2559 91 34 24

พ.ศ.2560 101 43 43



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

(2)ผลจากการดําเนินงานดานคุณภาพชีวิต
ดานคุณภาพชีวิตสามารถรองรับและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการ

ดําเนินการให ประชาชน ผูดอยโอกาสในตําบลหลุบเลา ไดรับการชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลใน
การสงเคราะหผูสูงอายุ คนพิการ เด็กและเยาวชน การสรางชุมชนใหเขมแข็งโครงการหมูบานปลอดยาเสพติด
เปนการมุงเนนการพัฒนาสถาบันครอบครัว รวมท้ังสงเสริมและดําเนินการจัดการบริการดานสาธารณสุขและ
อนามัยพ้ืนฐาน การฝกอบรมดูแลสุขภาพ การรณรงคปองกันพิษสุนัขบา การจัดแหลงเพาะพันธุยุง ซึ่งเปน
กิจกรรมท่ีทํากันอยางตอเนื่อง อีกท้ังครู นักเรียนมีวัสดุ อุปกรณในการเรียนการสอน ซึ่งสงผลใหการเรียน การ
สอนมีประสิทธิภาพ จากการสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียนในเขต อบต. การจัดกิจกรรมเยาวชน จัดซื้อ
อุปกรณกีฬา เปนการพัฒนาสุขภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนไดดียิ่งข้ึน สามารถดําเนินการไดนอย
เนื่องจากมีโครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มี
อยางจํากัด จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

(3)ผลการดําเนินการดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินสามารถรองรับและ

สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน สามารถรองรับและสนองตอบตอความตองการไดเปนอยางดี เชน สนับสนุน
งบประมาณการจัดกิจกรรมแหเทียนพรรษา สงกรานต กิจกรรมทางศาสนาพุทธ แตก็ไมสามารถดําเนินการได
ครอบคลุม เนื่องจากมีโครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

(4)ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย
ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย สามารถรองรับและสนองตอบตอ

ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การจัดเวรยามใน
หมูบาน การชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย ไมสามารถดําเนินการไดครอบคลุม เนื่องจากมีโครงการท่ีจะตอง
ดําเนินการจํานวนมาก  แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทําใหไม
สามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

(5)ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
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ดานการวางแผน สงเสริมการลงทุน พานิชยกรรมและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สามารถรองรับและ
สนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จากการดําเนินการวางแผน สงเสริมการลงทุน
พานิชยกรรมและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ สามารถรองรับและสนองตอบตอความตองการของประชาชนได
นอย เชนโครงการจัดทําประชาคมหมูบานและตําบล โครงการจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เนื่องจากมีโครงการท่ี
จะตองดําเนินการจํานวนมาก แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทําใหไม
สามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน

(6)ดานการบริหารจัดการท่ีดี
ดําเนินการพัฒนาความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติงาน โดยสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรในทองถ่ิน

เขารวมประชุมสัมมนาอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและความสามารถของบุคลากร
ใหมีศักยภาพท่ีดี จัดหาเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน ใหมีคุณภาพและศักยภาพของการบริหารงานได
เปนอยางดี การสนับสนุนดานงบประมาณอันกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอทองถ่ินและสรางความเจริญเติบโต
แกทองถ่ิน ซึ่งเปนดําเนินการไดนอยมาก เนื่องจากมีโครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก แตงบประมาณ
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ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของ
ประชาชน/ชุมชนครบถวน

(7).ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบริหารการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเนนเกษตรพอเพียง ซึ่งสามารถ

พัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี ท้ังนี้รวมท้ังการจัดการระบบนิเวศนแกสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติดวย ซึ่งเปนดําเนินการไดนอยมาก

เนื่องจากมีโครงการท่ีจะตองดําเนินการจํานวนมาก  แตงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา มีอยางจํากัด จึงทําใหไมสามารถแกไขปญหาความตองการของประชาชน/ชุมชนครบถวน
๒. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

๒.๑ ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ
ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ไดดําเนินงานตางๆ ตั้ งแต มีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เพ่ือแกไขปญหาใหกับประชาชน และพัฒนาองคกรใหเกิดความม่ังคงในการพัฒนา
เพ่ือใหความเปนอยูของประชาชนดีข้ึน  ซึ่งผลจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ผลท่ี
ไดรับมีดังนี้

๑) ประชาชนมีน้ําประปาใชทุกครัวเรือน
๒) ประชาชนมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน
๓) ประชาชนมีถนนใชในการสัญจรไปมาไดสะดวก
๔) ไมมีการเกิดอาญชญากรรมในพ้ืนท่ี
๖) เด็กๆ ไดรับการศึกษาทุกคน
๗) ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส  ไดรับเงินชวยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน
๘) ประชาชนไดรับความชวยเหลือในเรื่องท่ีอยูอาศัยท่ีม่ันคงแข็งแรง
๙) ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณะภัย
๑๐) ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการสาธารณสุข
๑๑) ประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับการปองกันภัย
๑๒) ประชาชนไดมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล
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๑๓) ประชาชนไดรับบริการจากงานบริการตางๆ ของ อบต.ดวยความสะดวก

๒.๒ ผลกระทบ
ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลในปประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ มี

ผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ดังนี้
ผลกระทบของ AEC ตอภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวทางการปรับตัว

ผลผลกระทบ แนวทางการปรับตัว
1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน • จําเปนตองพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของการลงทุนภายในทองถ่ินเชนการพัฒนา
โครงขายคมนาคมและขนสงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอ
การผลิตเชนไฟฟาและประปาซึ่งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอาจจําเปนตองประสานความรวมมือกับสวน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ
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2) การพัฒนาสงเสริมทางดานเศรษฐกิจ • จําเปนตองทบทวนถึงบทบาทขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการดูแลและชวยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมภายใตท อ ง ถ่ินรวมถึงวิ สาห กิจชุมชนและอาจ
จําเปนตองทบทวนนโยบายและบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการสงเสริมการลงทุนภายในทองถ่ิน

3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

• ตองมีบทบาทมากข้ึนในการเฝาระวังการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
• มีการกําหนดแผนและมาตรการปองกันและบรรเทาวิกฤติ
ทางดานสิ่งแวดลอม
• มีการซักซอมทําความเขาใจในแนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมท้ังทบทวนขอบเขต
อํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาค
สวนท่ีเก่ียวของ

4) การรักษาความสงบเรียบรอย • อาจตองมีบทบาทหนาท่ีในเรื่องการเฝาระวังปญหาดาน
อาชญากรรมมากข้ึน
• ในบางกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองรวมกับ
ชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชน

5) การจัดการดานภาษาวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณี

• สงเสริมใหเกิดการเรียนรูและทําความเขาใจวัฒนธรรมของ
ประเทศเพ่ือนบานในอาเซียน

. สรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไขปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล มีดังนี้

ปญหา
๑) เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เทาท่ีควร
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๒) เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย
๓) แตละหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีปญหาท่ีจะตองแกไขอยูเปน

จํานวนมาก
๔) ประชาชนมีความตองการซึ่งความตองการดังกลาวมีเปนจํานวนมาก
๕) ประชาชนยังไมเขาใจขอบเขตอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะสามารถ

ดําเนินการได
6) แผนงานและโครงการมีจํานวนมาก ไมสอดคลองกัลปงบประมาณท่ีจัดสรร
7) ขาดการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

อุปสรรค
1) การขาดความรูเรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกท้ัง เครื่องมือ เครื่องใช เทคโนโลยีในการ

ทํางานมีไมเพียงพอและไมทันสมัย ทําใหเกิดอุปสรรคในการดําเนินงานเปนอยางยิ่ง
๒) องคการบริหารสวนตําบลมีงบประมาณไมเพียงพอตอการดําเนินงานแกไขปญหาของ

ประชาชน
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๓) องคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการไดเฉพาะตามอํานาจหนาท่ี
.ขอเสนอแนะ
เ พ่ื อ ใหการดํ า เนิ นงานขององค การบริหารส วนตํ าบล หลุบ เลา มี ระดับความสํ า เร็ จ ที

สามารถบรรลุ วั ต ถุประสงคและ เป าหมาย ท่ีว าง ไว และประชาชนมีความพึงพอใจสู งสุ ด  จึ ง มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้

การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหลบุเลา
๑) การจัดทํางบประมาณรายจายขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ควรพิจารณา

โครงการในแผนพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
๒) การดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลควรจะใหเปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน

กลาวคือ  ควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินมาพิจารณาดําเนินการ
๓) ไมควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมอยูในอํานาจหนาท่ี  ในแผนพัฒนาสี่ป
๔) ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
๕) ควรพิจารณาดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนไดรับความเดือดรอนมากท่ีสุด

เชน  การแกไขปญหาเรื่องน้ําประปา  การสงเสริมอาชีพเพ่ิมรายได การสงเสริมความรูดานเกษตร
การบริการประชาชน
๑) ควรจัดใหมีสถานท่ีในการใหบริการประชาชนอยางพอเพียง เชน มีจุดบริการและเกาอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนําท่ีดี
๒) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึน เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวก

รวดเร็วและถูกตอง ในการบริการขององคการบริหารสวนตําบล
๓) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลควรยิ้มแยม แจมใส และพูดจาสุภาพตอประชาชน
๔) ควรสรางความสัมพันธระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
๕) ควรสรางภาพลักษณท่ีดีใหเกิดข้ึนกับองคการบริหารสวนตําบล

****************************************
สวนท่ี 3

ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง  ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

สาระสําคัญ
1. ความม่ันคง

1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงใน
ทุกมิติท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
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1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี
เขมแข็ง เปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล

1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมี
ความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน

1.4 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดมีท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ี
อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ํา
2. ความม่ันคง

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ  มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกเกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง

2.3 ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสราง การพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุน
ทางปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

3. ความย่ังยืน
3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึน

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ
สิ่งแวดลอมจนเกิดความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน

3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพทีดี
ข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม
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3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค

สวนเพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน
3.4 ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มียุทธศาสตรในการดําเนินการ 6 ยุทธศาสตร  ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานความม่ันคง
- เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประชุม สรางจิตสานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย

- ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา
กระจายอํานาจ และสรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

- ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระบวนการสันติ
สุขและแนวทางสันติวิธี   ขจัดความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”

- บริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวน
ยุทธศาสตรความม่ันคงและการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดานวัฒนธรรม
เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน แกไขปญหาพ้ืนท่ีซับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ

-พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ  เพ่ือรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกปญหาภัยคุมคาม
ขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร

- พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลัง
และยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศ
เพ่ือนบานและมิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ

- พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ํา

- ปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการ
บริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการดําเนินงานและใหความสําคัญกับ
การติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
- สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
- รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน โดยดําเนินนโยบายการคลังและการเงิน

ใหมีความสอดคลองกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสรางความเชื่อม่ัน
ในตางประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดับ
เพ่ือสงเสริมความสามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน

- สงเสริมการคาและการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพ้ืนท่ี และใหอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและมี
ความรับผิดชอบตอสังคม
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-พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม

ปรับปรุงประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดาน
โครงสรางและระบบ ดานปจจัยสนับสนุน และดานบุคลากร

- พัฒนาภาคการผลิตและบริการ
- ภาคเกษตร
- เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
- สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม

เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ
- พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน
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- ภาคอุตสาหกรรม
- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
- ภาคบริการ
- สรางรายไดจากการทองเท่ียว
- ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ
- พัฒนาผูประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน
- พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหม

ใหมีจุดเดน เพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ตลอดจนสงเสริมสถาบันการศึกษาใหทองถ่ิน ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปญญาชาวบานในการ
พัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเพ่ือสนองตอบผูบริโภค
ทุกระดับ และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสรางเครื่องหมายการคา
ของตนเอง และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผูประกอบการเดิมให
สามารถปรับตัวและเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ และมาตรการทางการคาใน
รูปแบบตาง ๆ

- พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
- พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็งเพ่ือเปนพลัง

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเ อ้ือตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเขาสูการเปนศูนยกลางการ
ผลิตบริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

- ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและกลุม

ประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
- การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง
- เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญ

สูภูมิภาค สรางความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท้ังในดานการผลิตรวมและชองทาง
การตลาดรวมกัน
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- พ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูงมีบริการ

ทันสมัย ใชทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมและชุมชน
-พ้ืนท่ีเมืองศูนยกลางความเจริญ พัฒนาเปฯเมืองท่ีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และนาอยูใชพลังงานและ

ทรัพยากรอยางประหยัด จัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มี
ระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวไประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีขีด
ความสามารถสูง

- การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
-ดานการขนสง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุกต่ํา รวมท้ังพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการเดินทางและขนสินคาไปสูเมืองศูนยกลางของภูมิภาคท่ัว
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ประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซอมบํารุง
อากาศยานและการผลิตชิน้สวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ

- ดานความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจายประเภทของ
เชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสราง
ศักยภาพดานพลังงาน พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสรางอุตสาหกรรมท่ีจะเปนฐานเศรษฐกิจใหม
ของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในเอเซียน

- ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานICT ท่ีเปน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและกระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช ICT ในการสรางนวัตกรรมการ
บริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษาและพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส

- ดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 3 โดยมีสัดสวนรัฐ
ตอเอกชน 20: 80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปาตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศเพ่ิมจํานวนบุคคลากร
ดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน

-การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก
- สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศท้ังในระดับ

ทวิภาคีและพหุภาคี เพ่ือสงเสริมความม่ันคง เพ่ือสรางความเจริญกาวหนาและลดความเหลื่อมล้ําอยางยั่งยืน
รวมกัน

- สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษาการใหบริการ
ดานการเงิน การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโนจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา
รวมท้ังเปนฐานความรวมมือในเอเชีย

-สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการไทยใน
ตางประเทศ

-สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงดานพลังงานดานอาหาร ดาน
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการปองกันในทุกรูปแบบ

- สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจตาง ๆ
และแกไขปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธทีดีกับประเทศ
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และองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ

- เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและ
ทางเทคนิคกับประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุน
มนุษย

-สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและ
ผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการ
สรางความเขาใจ ความเชื่อม่ัน และภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาและเสริมศักยภาพคน
- การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแต

ในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการตั้งครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุน/
นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผูสูงอายุ

-การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและท่ัวถึง โดยการปฏิรูป
โครงสรางและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึงและการ
ยกระดับสถาบันการศึกษานาขาท่ีมีความเชียวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับ
ระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพรวมท้ังใหมีการปฏิรูป
ระบบการเรียนรู

-การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพการ
พัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอสุขภาพ การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิต
ท่ีดี สรางและเผยแพรความรูดานสุขภาพเพ่ือนําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬา
เพ่ือสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย

- การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบัน
ครอบครัวในการบมเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต
จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุนและ
ม่ันคงใหสมาชิกในครอบครัว
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสความเสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม

- การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความม่ันคง
ทางดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรตาง ๆ โดยเฉพาะ ในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปนธรรมในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรม

- การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ําในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การสงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ

-การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดาน
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โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส
-การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน

โดยการฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนาการธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเปนฐานรากท่ี
เขมแข็งในสังคมตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพ่ีอใหชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยาง
ยั่งยืน

-พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการกําหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนใหมีความ
รูเทาทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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-จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
- ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาอยาง

เขมงวด
- สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีปาไมบนพ้ืนฐานใหคน

และชุมชนสามารถอยูกับปาไดและสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบนิเวศและการสราง
รายไดจากการอนุรักษ

- วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง
- เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภูมิภาคอาเซียนดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
- วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ
- เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บน้ําตนทุนและแหลง

ชะลอน้ําท่ีเพียงพอ เพ่ิมขีดความสามารถในการเก็บกักน้ําและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา และการผันน้ํา
และการพัฒนาคลังขอมูลระบบพยากรณและการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนท่ี ตลอดจนการ
ปรับปรุงองคกรและกฎหมาย รวมท้ังการสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา

- พัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด
- กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
- สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอยางถูกตอง

และตอเนื่อง
- พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-พัฒนาพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมหนาแนนเปนเมืองอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอ้ือตอการ

พัฒนา
- เพ่ิมศักยภาพเมืองดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพ่ิมประสิทธิภาพการขัดการ

ของเสีย
-เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน
- พัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืน
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- การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- ลดการกอกาซเรือนกระจก
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
-สงเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเนื่องของธุรกิจ

- ใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม
-จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑท่ีกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมและคาธรรมเนียม

การจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิ่งแวดลอม
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-ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือสงเสริมการประหยัดพลังงาน การใชพลังงานทางเลือกและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

-สงเสริมการจัดซื้อจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังการปรับปรุงระบบ โครงสรางองคกร กลไก
กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและการมีสวนรวมของประชาชน

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
-การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
-ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายไดของภาครัฐและเปนเครื่องมอในการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันและลดความเหลื่อมล้ํา
- มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนท่ีและประเด็นวาระการพัฒนาเปนตัวท้ังและใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในกระบวยการจัดทํางบประมาณไดมากข้ึน
- ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวนอ่ืน เพ่ิม

ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
- พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจาการบานเมือง
ท่ีดีเพ่ือสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน

- การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตางๆระหวางราชการบริหารสวน สวนภูมิภาค

และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัว
ตั้งรวมท้ังวานเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรมตองสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม

-การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังและพัฒนาบุคคลกรภาครัฐ
-วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ
- สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนใหมีการ

แลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
-เสริมสรางระบบคุณภาพและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยาย
-การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
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-สงเสริมสนับสนุนใหภาคองคกรเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือขายตางๆ

สอดสองเฝาระวัง ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชิบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการ
คุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ

-พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรมเขามา
ดําเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางของทางราชการ

- การพัฒนาระบบการใหบริหารประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
- พัฒนางานบริหารของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือสนองความตองการของผูรับบริการ
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- พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทํา web-portal จัดทําฐานขอมูล
งานบริการท่ีมีประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก

- ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไชดและโทรศัพทมือถือ
-การปรับปรุงแกไข กฎหมาย และระเบียบ ขอบังคับท่ีลาสมัย
-การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดินการ

ประกอบธุรกิจ ขอตกลงระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ
-เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง

รวดเร็ว สามารุใหความชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได
๒.๓ ยุทธศาสตรชาติ
ในการท่ีจะบรรลุวิสัยทัศนและทาใหประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตท่ีพึงประสงคนั้น จําเปนจะตองมี

การวางแผนและกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาว และกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคสวนให
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจําเปนจะตองกําหนดยุทธศาสตรชาติในระยะยาว เพ่ือถายทอดแนว
ทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนื่องและมีการบูรณาการ และสรางความเขาใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคมใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืนเปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือ
คติพจนประจาชาติ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” เพ่ือใหประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขัน มีรายไดสูงอยูใน
กลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเปนธรรม ซึ่ง
ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖
ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสําคัญ
ของแตละยุทธศาสตร สรุปได ดังนี้

๒.๓.๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศ
และชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
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(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง

ความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม
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(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน
๒.๓.๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการ
เพ่ิมความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การ
สรางความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ
รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุก
ดาน อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุน
มนุษย และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน
การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ
สะอาดและปลอดภัยของโลก

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัย

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิมมูลคาและ
ยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน
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(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ

๒.๓.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ี
ตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ

จิตใจใหเขมแข็ง
๒.๓.๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือเรงกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมลาไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม กรอบ
แนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๒.๓.๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือเรง

อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดานนา รวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ
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(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม
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๒.๓.๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหหนวยงาน
ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสําคัญ อาทิ

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา

ยุทธศาสตรชาติจะเปนแผนแมบทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในดานตางๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนเฉพาะดานตางๆ เชน ดานความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม
ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนท่ี ใหมีความสอดคลองกันตามหวงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตรชาติจะใชเปนกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอยางมีเอกภาพใหบรรลุเปาหมาย โดยจะตองอาศัยการประสานความรวมมือจากหลายภาคสวน ภายใต
ระบบประชารัฐ คือ ความรวมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยจะไดมีการกําหนดเก่ียวกับบทบาทของยุทธศาสตรชาติและแนวทางในการนา
ยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ เพ่ือท่ีสวนราชการและหนวยงานตางๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาไดอยาง
ตอเนื่องและบูรณาการ

๒.๕ ปจจัยความสําเร็จของยุทธศาสตรชาติ
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิสัยทัศนระยะยาวท่ีชัดเจน มีการกําหนดเปาหมายและ

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเปนท่ีเขาใจ รับรู และยอมรับเปนเจาของรวมกันสามารถถายทอด
เปาหมายของยุทธศาสตรชาติ สูเปาหมายเฉพาะดานตางๆ ตามระยะเวลาเปนชวงๆ ของหนวยงานปฏิบัติได
และมีการกําหนดตัวชี้วัดท่ีสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติและแผนในระดับตางๆ เพ่ือใหสวนราชการนายุทธศาสตรชาติไปปฏิบัติ รวมท้ังกรอบกฎหมายดาน
การจัดสรรงบประมาณ ใหสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติ
อยางมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายท่ีจะกําหนดใหการดาเนินการตามยุทธศาสตรชาติมีความตอเนื่อง
รวมท้ังมีระบบการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบในทุกระดับ

๒.๕.๓ กลไกสูการปฏิบัติ มีกลไกท่ีสอดรับ/สอดคลองตั้งแตระดับการจัดทายุทธศาสตร การนําไปสู
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมท้ังมีกลไกในการกํากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและหนวยงานปฏิบัติจะตองมีความเขาใจ สามารถกําหนด
แผนงานโครงการใหสอดคลองกับเปาหมายท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒
๑. กรอบแนวคิดและหลักการ
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ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาใน
หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้

(๑) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(๒) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม
(๓) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ
(๔) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข

๒. สถานะของประเทศ
๒.๑ ดานเศรษฐกิจ
(๑) ๓ ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เริ่มแสดงใหเห็นถึงขอจากัดในการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ แมวาเศรษฐกิจของไทยในระยะท่ีผานมา (ยกเวนชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ป ๒๕๔๐-๒๕๔๑)
จะขยายตัวไดดีเฉลี่ยประมาณรอยละ ๕ ตอป จนทาใหรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per Capita) ในป
๒๕๕๗ มาอยูท่ีประมาณ ๑๙๖,๒๔๐ บาท หรือประมาณ ๖,๐๔๑ ดอลลาร สรอ. ตอคนตอป

(๒) การปรับโครงสรางการผลิตสูประเทศรายไดปานกลางข้ันสูง แตความสามารถในการ
แขงขันเริ่มลดลง โครงสรางการผลิตของไทยไดเปลี่ยนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการ
มากข้ึน

(๓) ผลิตภาพการผลิตของปจจัยการผลิตรวม (TFP) ยังคงอยูในระดับต่ําทําใหขาดพลังในการ
ขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจใหหลุดพนจากการเปนประเทศรายไดปานกลาง ซึ่งตองอาศัยการผลิตท่ีมี
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตท่ีเปนของตนเองมากข้ึน

(๔) การลดลงของความแข็งแกรงดานเสถียรภาพทางเศรษฐกิจจะเปนอุปสรรคตอการแกไข
ปญหาเชิงโครงสราง การรองรับเงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และการดําเนินนโยบายและการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจในอนาคต

(๕) อันดับความสามารถในการแขงขันโดยรวมยังปรับตัวดีข้ึนไมมากนัก
(๖) สถานการณการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมของประเทศไดรับ

การยกระดับดีข้ึนจากการผนึกกําลังของหนวยงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และ
เชื่อมโยงใหเกิดความม่ันใจของภาคธุรกิจเอกชน แตยังคงอยูในระดับต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมประเทศท่ีมี
รายไดสูง
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(๗) สถานการณดานโครงสรางพ้ืนฐานยังคงมีปญหาในหลายๆ ดาน ประกอบดวยรูปแบบ

การขนสงยังไมสามารถปรับเปลี่ยนจากทางถนนเปนทางน้ําและทางรางไดตามเปาหมายและยังขาดการพัฒนา
คุณภาพการใหบริการ การบริหารจัดการกิจการประปายังขาดเอกภาพ การใหบริการน้ําประปายังกระจุกใน
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เขตนครหลวงและเขตเมืองหลักในภูมิภาค และมีแหลงน้ําดิบไมเพียงพอ การใหบริการ ICT ยังไมท่ัวถึงกระจุก
ตัวอยูในเมือง และมีราคาคอนขางสูง

๒.๒ ดานสังคม
(๑) โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย แตยังคงมีปญหาท้ังในเชิง

ปริมาณและคุณภาพของประชากรในทุกชวงวัย
(๒) ครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ยมีขนาดลดลงและรูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงมีหลากหลาย

รูปแบบมากข้ึน อัตราการเจริญพันธุท่ีลดลงสงผลใหขนาดครัวเรือนโดยเฉลี่ยลดลง
(๓) คนไทยยังมีปญหาเชิงคุณภาพท้ังดานสุขภาพ การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม คนไทย

สวนใหญมีปญหาดานคุณธรรมจริยธรรม โดยผลการวิจัยและการสํารวจตางๆ พบวาปญหาสําคัญท่ีสุด คือ
ความซื่อสัตยสุจริต และการทุจริตคอรรัปชั่น

(๔) สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง แตยังคงมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายได ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันเฉียงเหนือและภาคเหนือ ขณะท่ีความเหลื่อมลาดาน
รายไดมีแนวโนมดีข้ึนเล็กนอย

(๕) ความเหลื่อมล้ําระหวางกลุมคนยังคงเปนปญหาสําคัญของสังคมไทย
(๖) คนไทยมีความม่ันคงทางสังคมมากข้ึน ไดรับความคุมครองทางดานสุขภาพ โดยอยู

ภายใตระบบประกันสุขภาพถวนหนา และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ ขณะท่ี กลุม
ผูดอยโอกาสมีหลักประกันทางรายไดม่ันคงข้ึนและมีความครอบคลุมมากและรัฐใหเงินอุดหนุนแกเด็กดอย
โอกาสท่ีอยูในครอบครัวยากจนใหไดรับการเลี้ยงดูท่ีมีคุณภาพภายใตโครงการอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิด รัฐเริ่มใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแกผูสูงอายุโดยเฉพาะผูท่ีมีรายไดนอยและผูยากไร

(๗)วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนมเปนสังคมพหุวัฒนธรรม
มากข้ึน

(๘) ความเขมแข็งของชุมชนมีแนวโนมท่ีดีข้ึน ชุมชนสามารถแกปญหาและสนองตอบความ
ตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน โดยมีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และบูรณาการ
เปนแผนตําบลเพ่ือเชื่อมโยงกับแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนท้ังในดานองคความรูและงบประมาณในกิจกรรมท่ีเกินความสามารถของชุมชน

(๙) ความไมยอมรับในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดความขัดแยงในสังคม ในชวง
ระยะเวลากวา ๑๐ ปท่ีผานมา ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ท่ีมีความรุนแรง
มากข้ึน นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม

๒.๓ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑) ทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญถูกนาไปใชในการพัฒนาจานวนมาก กอใหเกิดความเสื่อม

โทรมอยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน
(๒) ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตวัของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง
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(๓) ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยเกิดข้ึนบอยครั้งและมีความรุนแรงมาก

ข้ึน สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดารงชีวิตของคนไทย ท้ังอุทกภัย ภัยแลง วาตภัย และดินถลม
สรางความเสียหายนับเปนมูลคากวาหม่ืนลานบาท
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๒.๔ ดานการบริหารจัดการและการปรับปรุงประสิทธิภาพกลไกการพัฒนา
(๑) ดานธรรมาภิบาล
(๒) ดานการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอํานาจ
(๓) ดานการทุจริตคอรรัปชั่น

๓. บริบทการเปลี่ยนแปลงและภาพอนาคตประเทศไทย
(๑) บริบทภายใน

- การเขาสูสังคมผูสูงอายุ
- ความเหลื่อมล้ํา
- ความเปนเมือง
- การบริหารจัดการภาครัฐ

(๒) บริบทภายนอก
- การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลก
- การปรับเปลี่ยนดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีรวดเร็ว
- ความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับโลกท่ีสูงข้ึน
- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ (Post ๒๐๑๕ Agenda)

๔. กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย
๔.๑ กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําให

การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศ
ไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี
ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ

๔.๒ เปาหมาย
(๑) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย

อยางมีคุณภาพ
(๓) การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
(๔) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

๕. แนวทางการพัฒนา
(๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
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(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๓) การลดความเหลื่อมลาทางสังคม
(๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
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(๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนฐานการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพสูง มาตรฐานปลอดภัยและ
อินทรีย และเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและอาทานอลของประเทศ รวมท้ังเปนแหลงทองเท่ียว
ทางโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเท่ียวธรรมชาติ และแหลง
ทองเท่ียวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 5 แนวทางดังนี้

1. เพ่ิมศักยภาพการผลิตไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง
3. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงนิเวศ เชิงประเพณีวัฒนธรรมอารยธรรมขอม ยุคกอนประวัติศาสตร

และกีฬาสูนานสาชาติ
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
5. ฟนฟูทรัพยากรปาไมคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนเลย

ชัยภูมิ อุดรธานี สกลนคร โดยกําหนดและทําเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ และพ้ืนท่ีปานอกเขตอนุรักษให
แตละแหงชัดเจน เนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟนฟูและปองกันการบุกรุก คุกคามปาไมและพ้ืนท่ีชุมน้ํา
อนุรักษทรัพยากรดินและพ้ืนท่ีตนน้ําใหสมบูรณ
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ไดใหความสําคัญกับประเดน็ตางๆ ดังนี้
1. การพัฒนาดานการคาชายแดนและสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือการรวมมือทาง

เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกในเมืองและดานชายแดนใหสะดวก รวดเร็ว เอ้ือตอการคาการลงทุน

2.การพัฒนาดานการบริหารจัดการ เพ่ืออํานวยความสะดวกดานการคา เชน จัดทําเวลาทําการของ
ดานมุกดาหาร- สะหวันนะเขต และดานสะหวัน-ลาวบาว ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การใหสัตยาบันภาคผนวก
และพิธีสารแนบทายการดําเนินการความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง(GMS
Cross-Border Transportation Agreement : GMS CBTA) เพ่ืออํานวยความสะดวกการผานแดนของคน
และสินคาในอนุภูมิภาค การรวมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI เพ่ือใหเอ้ือตอการ
ตรวจปลอยสินคา ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSI ท่ีดานมุกดาหาร-สะหวันเขต

3. พัฒนาการทองเท่ียว โดยเนนทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับเพ่ือนบาน และพัฒนาผลิตภัณฑ
ชุมชนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

4. พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และเนนสงเสริมให
พ้ืนท่ีชลประทานเปนพ้ืนท่ีเกษตรกาวหนา ผลิตสินคาเกษตรมูลคาเพ่ิมสูง อาทิ พืชผัก ไมดอกไมประดับ และ
ผลไม และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม เชน ยาพารา ปาลมน้ํามัน ใหมากข้ึน ควบคูกับการสนับสนุนการทํา
ปศุสัตวโดยเฉพาะโคเนื้อ

-37-
5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือรับรองการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปดประตูสูอินโดจีน โดย

ยกระดับการศึกษา และสงเสริม ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน
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นโยบายจังหวัดสกลนคร
ผูวาราชการจังหวัดสกลนคร ไดกําหนดนโยบายการพัฒนาจังหวัดสกละคร โดยยึดหลักการทํางาน
“สกลนคร” คือ

ส : สถาบันพระมหากษัตริย สามธรรม และสามดํามหัศจรรย
ก : เกษตร
ล : ลุงทุนและการคา
น : เมืองนาอยู
ค : คน หมูบาน/ชุมชน
ร : รวมมือทํางาน

โดยมีแนวทางพัฒนาจังหวัดสกละคร ท่ีสําคัญ 3 แนวทางไดแก
1. ยกระดับมาตรฐานการทองเท่ียวจังหวัดสกลนครใหมีชื่อเสียง
2. สงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร วิสาหกิจชุมชนและสินคา OTOP
3. สงเสริมสนับสนุนการคาการลงทุน

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร

“เปนแหลงเกษตรปลอดภัย กาวไกลการคา พัฒนาการทองเท่ียว”
พันธกิจของจังหวัดสกลนคร

พันธกิจท่ี ๑ บริหารยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจท่ี ๒ ประสานงานสงเสริม สนับสนุน และเสริมสรางความรวมมือทุกภาคสวนจังหวัดสกลนคร

อยางบูรณาการ สูการพัฒนาอยางยั่งยืนเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
พันธกิจท่ี ๓ กํากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี
ประเด็นยุทธศาสตร

๑.การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.พัฒนาการคา การลงทุน และการทองเท่ียว
๓.การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน
๔.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและยั่งยืน
๕.การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

วิสัยทัศน
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑.จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟา
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๒.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
๓.สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
๔.สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกร
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๕.สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน
๖.สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗.พัฒนาทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอ่ืน
๘.เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

เปาหมายการพัฒนา (เปาประสงค)
๑.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐาน อุปโภค และ บริโภคอยางท่ัวถึง
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
๓.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
๔.การคา การงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ
๕.สงเสริมการทองเท่ียว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางท่ัวถึง
๖.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
๗.ประชาชนไดรับบริการสาธารณะท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางท่ัวถึง
๘.ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติม่ันคง

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๕ ยุทธศาสตร และ ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
๑.๓ การพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาเพ่ือสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรและเชื่อมโยง

เครือขาย
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
๒.๑ การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน สูเศรษฐกิจสรางสรรค
๒.๒ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนดานการทองเท่ียว
๒.๓ การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
๓.๑ การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหท่ัวถึง
๓.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางท่ัวถึง

ยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ย่ังยืน

๔.๑ การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี
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ยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
๕.๒ การพัฒนาปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบรอย
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๕.๓ การพัฒนาองคกรและบุคลากร
๕.๔ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
๕.๕ กําหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
๕.๖ เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความม่ันคงของชาติ

ยุทธศาสตรอําเภอภูพาน
วิสัยทัศนอําเภอภูพาน “เมืองสันติสุข ครัวปลอดภัย ใสใจตนน้ําและระบบนิเวศ”

พันธกิจของอําเภอภูพาน
๑.สงเสริมสนับสนุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรพรอมท้ังพัฒนาการประมง
๔.สงเสริมสนับสนุนความรวมมือทุกภาคสวนในการบริหารงานอําเภอไปสูความเปนเมืองสันติสุข
๕.สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร
๑.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๒.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว การคาและการลงทุน
๓.การพัฒนาท่ีดินการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตร
๔.การบริการจัดการบานเมืองท่ีดี
๕.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

วิสัยทัศนการพัฒนาของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
“ตําบลคนดี  ม่ังมีผลผลิต  เศรษฐกิจพอเพียง  สําเนียงชวนฟง  ผึ้งรอยรังชวนมอง ถํ้าเสี่ยงของแหลงตํานาน”
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคม
พันธกิจ

-การไดรับขอมูลขาวสารทันสมัยและท่ัวถึง
-จัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
-สงเสริมและปองกันภัยใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-สงเสริมและใหความสําคัญกับบทบาทครอบครัว ในการสรางสังคมสุขภาวะ

เปาประสงค
-ประชาชนรับการศึกษาและการเรียนรูท่ีมีมาตรฐานคุณภาพ
-ประชาชนไดรับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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-ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารและมีสวนรวมกิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบล

ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
-ระดับความสําเร็จการจัดการศึกษาและเรียนรูใหกับประชาชน
-ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการสาธารณสุข
-จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

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

ประเพณี ศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
๔.เสริมสรางสมรรถนะชุมชนเขมแข็ง จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนท่ีไดรับการสงเสริม เสริมสราง

คุณภาพชีวิตและชุมชนของคนในทองถ่ิน
๕.สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย รอยละของประชาชนท่ีเขาในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
๖.พัฒนาและสงเสริมสุขภาพของประชาชน อัตราเจ็บปวยของประชาชนลดลง

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานปลัด
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาการคา การลุงทุน และการทองเท่ียว

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือสรางศักยภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและ

ความม่ันคง

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
พันธกิจ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสะดวกและปลอดภัย
เปาประสงค

มีการคมนาคมท่ีสะดวกและไดรับบริการดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยางท่ัวถึงและเพียงพอ
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ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค
จํานวนถนนท่ีไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึนและจํานวนของอุบัติเหตุลดลง

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา

ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชถนนและทางเทา

๒.พัฒนาระบบไฟฟา ระดับความพึงพอใจของประชาชนผูใชไฟฟา
๓.พัฒนาระบบการสื่อสาร รอยละของผูรับบริการใหมีความพึงพอใจตอการใหบริการ
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

๔.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค รอยละของประชาชนท่ีมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ
๕.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง
ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบรหิารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง

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
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ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ

สงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกและความตระหนักในการดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม
เปาประสงค

ประชาชนอยูในสภาพแวดลอมท่ีดีปราศจากมลพิษ และมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ
๑.สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
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ทรัพยากรธรรมชาติและ   สิ่งแวดลอม

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
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ความเช่ือมโยง
ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรท่ี ๕ การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้

แผนภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสี่ป

ยุทธศาสตร                   ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา
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แผนงานการพัฒนา แผนงานการพัฒนา      แผนงานการพัฒนา

โครงการ โครงการ                 โครงการ
- กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1 - กิจกรรมท่ี 1
- กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2 - กิจกรรมท่ี 2
- กิจกรรมท่ี 3 - กิจกรรมท่ี 3
- กิจกรรมท่ี 4

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาไดใชการวิเคราะห
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณ
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดาน
สังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses)

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
๑. การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
๒. ระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย
๓. การใหความสําคัญดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานเศรษฐกิจ
๑. มีผลผลิตทางการเกษตร เชนผลไม หลากหลายชนิด ยางพารา มันสําปะหลัง
๒. องคกรมีกลุมสตรีและศูนยถายทอดเทคโนโลยีเปนที่รูจักและขึ้นชื่อและ
บุคลากรที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน  สามารถใหความรูและมีแหลงการ
เรียนรู
๓. บุคลากรรูจักหนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่
๔. อบต.มีความอิสระในการดําเนินงาน การบริหารงานเปนไปดวยความรวดเร็ว
ทันทวงที
ดานสาธารณสุข
๑. มีสถานใหบริการดานสาธารณสุข
๒. ประชนชนในความสําคัญ  สนใจดูแลสุขภาพรางกายมากขึ้น
ดานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๑. มีบุคลากรที่มีความสามารถดานภูมิปญญาทองถิ่น
๒. เด็กไดเขารับการศึกษาตามเกณฑ
๓. มีสถานศึกษาที่มีความพรอมในการรองรับนักเรียน
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๑. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ มีแหลงปลาน้ําจืดจาํนวนมาก สงผลใหมี
การพัฒนาและสรางรายได
ดานอยูดีมีสุข

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประชาชนยังขาดจิตสํานึกในการรวมกัน
ดูแลรักษาทรัพยสินสาธารณประโยชน  งบประมาณในการพัฒนา
ดานคมนาคมไมเพียงพอ  กระแสไฟฟาและระบบประปายังกระจาย
ไมทั่วถึง
ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีการใชสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช
ขาดการสงเสริมดานการตลาด การกระจายผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกรขาดความรู ในการพัฒนาสินคาและดานการตลาด
ประชาชนขาดวินัยดานการเงิน  เกิดปญหาหนี้สินทั้งในและนอก
ระบบขาดการเก็บออม
ดานสาธารณสุข ประชาชนมีสถานที่และอุปกรณในการออกําลัง
กายนอย
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม บุคลากรทางการศึกษา
(ครู)มีนอย ขาดแหลงเรียนรูเพื่อใชในการศึกษาเพิ่มเติม อุปกรณส่ือ
การเรียนการสอนไมเพียงพอ เยาวชนขาดทุนทรัพยในการศึกษาตอ
หลักจากภาคบังคับ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาดจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มลภาวะเส่ือมโทรม
การใหบริการจัดเก็บขยะยังไมทั่วถึง ขาดการบริหารจัดการที่ดีของ
โครงการงานอุตสาหกรรมตางๆ
ดานอยูดีมีสุข อบต.ไมไดดําเนินงานในกิจกรรมศูนยฯ โดยตรง
อบต.ไมสามารถใหความชวยเหลือไดอยางทั่วถึง
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๑. มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงที่มีชื่อเสียง
๒. มีการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส และผูดวยโอกาส

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Treats)
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานโครงสรางพื้นฐาน มีแหลงน้ําสํารอง และไดรับการสนับสนุนนโยบายของ
ทองถิ่นในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมีคุณภาพ
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุนหมูบาน กลุม
ออมทรัพยเพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ การแทรกแซงราคาสินคา  นโยบาย
รัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเพื่อใชเปนหลักคํ้าประกัน  และการ
คมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตร  รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีมาใช ในการ
ดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ ๓๐ บาท
รักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการตางๆ เชน
อาหารเสริม(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน ส่ือการเรียนการสอน  การขยาย
โอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมใหทองถิ่นมีการ
บริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยนื
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพยีง

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน การถายโอนงาน งบประมาณจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดานโครงสรางพื้นฐาน มีแหลงน้ําสํารอง และไดรับการ
สนับสนุนนโยบายของทองถิ่นในดานแหลงน้ํา การจัดการน้ําอยางมี
คุณภาร
ดานเศรษฐกิจ มีโครงการสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน กองทุน
หมูบาน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต และธุรกิจชุมชนอื่นๆ การ
แทรกแซงราคาสินคา  นโยบายรัฐบาลตามโครงการแปลงสินทรัพย
เปนทุนเพื่อใชเปนหลักคํ้าประกัน  และการคมนาคมขนสงผลผลิต
ทางการเกษตร  รวมทั้งการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
ดานสาธารณสุข นโยบายรัฐบาลตามโครงการบัตรประกันสุขภาพ
๓๐ บาทรักษาทุกโรค
ดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม การถายโอนตามโครงการ
ตางๆ เชน อาหารเสริม(นม) โรงเรียน อาหารกลางวัน ส่ือการเรียน
การสอน  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรณรงค สงเสริมให
ทองถิ่นมีการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ดานอยูดีมีสุข รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง
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๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ

สถานการณสภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยท่ีสงผลตอการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ป ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ท่ีไมสามารถควบคุมไดหรือควบคุมไดในระยะสั้น ๆ ประกอบดวย
ปจจัยดานตางๆ ดังนี้

1. ดานสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural  Factors : S) ไดแก จํานวนประชากร
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ระบบการศึกษา คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโนมทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและ
ปญหา สังคม ฯลฯ

2. ดานเทคโนโลยี (Technological  Factors : T) ไดแก ความกาวหนาทางเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องจักรกลตาง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ฯลฯ

3. ดานเศรษฐกิจ (Economic  Factors  :  E) ไดแก งบประมาณท่ีจัดเก็บได
งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร ภาวะทางการเงิน การวางงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย
การลงทุนตาง ๆ ฯลฯ

4. ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P) ไดแก  รัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตเิก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายรัฐบาล  นโยบายหนวยงานตน
สังกัด  กฎหมาย  ระเบียบตาง ๆ การแทรกแซงทางการเมือง ฯลฯ
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3.3.ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

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
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สกลนคร
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร (strategic map)

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

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
สาธารณูปการอยางทั่ว
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

วิสัยทัศน “ตําบลคนดี มั่งมีผลผลิต เศรษฐกิจพอเพียง สําเนียงชวนฟง ผ้ึงรอยรังชวนมอง ถํ้าเสี่ยงของแหลงตํานาน”
ตํานาน”
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

สวนท่ี ๔
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

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
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก

หนวยงาน
สนับสนุน

๑
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสังคม

บริหารท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สํานักงานปลัด

อบจ
/การไฟฟา
สวนภูมภิาค

และ
หนวยงาน

อ่ืนท่ี
เก่ียวของ

บริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคมสงเคราะห
แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบกลาง งบกลาง

๒ โครงสรางพ้ืนฐาน การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา กองชาง

๓
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน

สํานักปลดั

เศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร

๔

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลดั

๕

การพัฒนาการเมือง
การบริหาร บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป

สํานักปลดั

การเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา

รวม 5 ยุทธศาสตร 4 ดาน ๑1แผนงาน ๑ สํานัก
๒ กอง
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ตอดวยบญัชีโครงการพฒันา

สวนที่ ๕
การติดตามและประเมินผล

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
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องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
จะตองติดตามและประเมินยุทธศาสตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ และในการประเมินแผนนั้นจะตองดําเนินการ
ประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แจงตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด
ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสาน
แผนพัฒนาทอง ถ่ินสี่ ป (พ .ศ .๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององคกรปกครองส วนทอง ถ่ินตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15

3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (10)

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (10)

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)

3.4 วิศัยทัศน (5)

3.๕ กลยุทธ (5)

3.๖ เปาหมายของแตละประเด็นยุทธศาสตร (5)

3.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)

3.๘ แผนงาน (5)

3.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)

3.๑๐ ผลผลิต/โครงการ (5)

รวมคะแนน ๑๐๐

-7๙-
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ
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การติดตามและประเมินผลโครงการตองสอดคลองกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ขอ ๑๓ (๓) กําหนดให
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีในการกําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามโครงการ ( Project Performance Monitoring)
คือ กระบวนการวัดปจจัยนําเขา (Inputs) กิจกรรม (Activities) และผลผลิต (Outputs) ของ

โครงการซึ่งกระทําเปนประจําตามชวงเวลาตาง ๆ ระหวางนําโครงการไปปฏิบัติ เพ่ือระบุปญหาและอุปสรรค
ของการดําเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพ่ือหามาตรการแกไขได ทันการณ การติดตามโครงการมี
วัตถุประสงคเพ่ือระบุปญหาและอุปสรรคระหวางดําเนินโครงการวาเปนไปตามแผนหรือไม เพราะเหตุใดและ
หาทางแกไขไดทันเหตุการณ การจะติดตามอะไรและเม่ือใดนั้นควรกําหนดขอบเขตการติดตามความกาวหนา
โครงการในดานตางๆ เชน

ติดตามดานการเตรียมการและการวางแผนโครงการ
ติดตามดานการดําเนินโครงการ
ติดตามดานการเบิกจายเงิน

การประเมินผลโครงการ (Project Performance Evaluation)
การประเมินผลโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบประสิทธิผลและประสิทธิภาพของโครงการ

ตลอดจนผลกระทบของโครงการท่ีมีตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย คุณภาพของโครงการและ
ประสิทธิภาพของการบริหารหนวยงาน การจะประเมินผลโครงการอะไรเม่ือใดนั้น สามารถทําไดในขอบเขต
ตามหลักวิชาการ คือ

ประเมินประสิทธิผลโครงการ
ประเมินประสิทธิภาพโครงการ
ประเมินผลกระทบโครงการ
ประเมินดานวิธีการของโครงการ (Technical Audit)
ประเมินประสิทธิภาพการบริหารของหนวยงาน
โดยปกติท่ัวไปสามารถประเมินโครงการเม่ือดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง (ครึ่งอายุโครงการ และ

หรือเม่ือสิ้นสุดโครงการ)

วิธีการประเมินผลโครงการ
๑.การประเมินประสิทธิภาพของโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาคาใชจายของโครงการเปนไป

อยางประหยัดหรือตามประมาณการท่ีวางไว หรือไม โดยเปรียบเทียบคาใชจายตอหนวย (Actual Project
Unit Cost) โดยใชคากลางหรือใชงบประมาณโครงการ/ผลผลิตโครงการท่ีคาดวาจะไดรับ สําหรับคาใชจายตอ
หนวยจริงจะเปนคาใชจายโครงการจริง/ผลผลิตโครงการจริง

-8๐-



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

๒.การประเมินผลกระทบโครงการ วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาผลกระทบโครงการท่ีเกิดข้ึนจริง เปนไป
ตามแผนท่ีวางไวหรือไม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ท้ังทางบวกและทางลบ โดยทําการสํารวจความพึงพอใจ
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผูท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ (Project Beneficienrier) 

๓.การประเมินผลงานดานวิชาการของโครงการ (Technical Audit) วัตถุประสงคเพ่ือทราบวา
โครงการท่ีผานการประเมินประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทาง
วิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของหรือไม โดยกําหนดประเด็นของการประเมินตามมาตรฐานทางวิชาการสาขาท่ี
เก่ียวของนั้นๆ และมอบหมายใหผู เชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของเปนผูประเมิน เชน งานการฝกอบรบ
(มอบหมายผูเชี่ยวชาญดานฝกอบรม) เปนตน พรอมท้ังใชขอมูลเอกสารและตรวจสอบผลผลิตโครงการใน
ภาคสนาม

๔.การประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานของหนวยงาน วัตถุประสงคเพ่ือทราบวาประสิทธิภาพ
และการบริหารงานของหนวยงาน ดําเนินโครงการโดยกําหนดประเด็นและวิธีการประเมินโดยใชทฤษฎี หรือ
ตัวแบบเชิงระบบ (System Theory or Model) เปนกรอบในการประเมินโดยพิจารณา สวนตางดังนี้

- ปริมาณและคุณภาพของปจจัยนําเขา (input) ของโครงการ
- กระบวนการบริหาร (Administrative Process)
- ผลลัพธของโครงการ (Project Outcomes or Results) ซึ่งประกอบดวย
ผลผลิตโครงการและผลกระทบโครงการ โดยมีการประเมินท้ังหนวยดําเนินการ
สวนกลางและในพ้ืนท่ี

การนําผลการประเมินไปใชประโยชน ดังนี้
-ปรับแผนการจัดการโครงการท่ีเหลือ/ในอนาคตใหบรรจุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน

-ปรับปรุงคุณภาพของโครงการใหไดมาตรฐานทางวิชาการของสาขาท่ีเก่ียวของ
- ปรับการบริหารของหนวยดําเนินโครงการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
- ใชประกอบการพิจารณาวาสมควรดําเนินโครงการตอไปหรือไม อยางไร

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลโครงการ
เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา

โดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบวา การดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
อยูภายใตระยะเวลาและงบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม และผลของการดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีได
วางไวหรือไม การติดตามและประเมินผลโครงการขององคการบริหารสวนตําบลพระยาบันลือ  มีดังนี้

-๘๑-



แผนพัฒนา ๔ ป  พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา  อําเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ประเด็นการพิจารณา คะแนน

1. การสรุปสถานการณพัฒนา 10

2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 10

๓. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบตัิในเชิงคุณภาพ 10

๔. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10

๕. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60

5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ (5)

๕.2 กําหนดจดุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5)

5.๓ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการจัดตั้ง
งบประมาณไดอยางถูกตอง

(5)

๕.๔ โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5)

5.๕ เปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

(5)

๕.๖ โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐ (5)

๕.๗ โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5)

๕.๘ โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ

(5)

๕.๙ งบประมาณมคีวามสอดคลองกับเปาหมาย(ผลผลิตของโครงการ) (5)

๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีงบประมาณ (5)

๕.๑๑ มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI)และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวา
จะไดรับ

(5)

๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะไดรบั สอดคลองกับวัตถุประสงค (5)

รวมคะแนน ๑๐๐
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๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

(๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ
การจัดทําแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไว เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน ในการจัดทําแผนพัฒนานั้นจะตองมี
การติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ ๑๓โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเปนผูดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะตองดําเนินการกําหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

การนําแผนพัฒนาทองถิ่นสีปนําไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการติดตามประเมินผลโครงการ โดยมีการกําหนดองคกรท่ี

รับผิดชอบ วิธีการติดตาม และหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ องคกรรับผิดชอบในการติดตาม
และประเมินผลซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน ประกอบดวย

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง จํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก จํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการ

อีกหนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 29 ดังนี้

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอย ปละสองครั้ง ภายใน
เดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
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(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรท้ังนี้ ยังได
กําหนดไวในระเบียบฯ

ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได โดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทํารางขอกําหนด ขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน

(2) ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน
(3) หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล
(4)ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
ประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นผูบริหารทองถ่ิน

(5) ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ โดยท่ัวกัน
และ

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้
แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ
การจัดผลเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตําบลในภาพรวม

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบล
แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการใหบริการ
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๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต

๑. เกิดการพัฒนาพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดําเนินงานตางๆ ขององคกรปกครองสวนตอง
ผานกระบวนการหลายข้ันตอน สลับสับซอน

๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายท่ีทําไดยาก

และบางเรื่องอาจทําไมได
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและใหมีความสอดคลองกัน

๒) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลัง
ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินสี่ป

๓) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น

๔) ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแตละดานท่ีจะตอง
ดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม
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