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คำนำ 
   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ .ศ. 2559 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี3) พ.ศ. 2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้น นำปัญหาความ
ต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ท่ีจะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไนแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของ
เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นทีมีกฏหมายจัดต้ังให้เสนอปัญหาความ
ต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนำมาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นท่ี โดยแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 ปี แผนพัฒนาภาคแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด อีกท้ัง
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลท่ีให้ความสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาของหน่วยงานอย่าง
บูรณาการ และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้าน 

 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/2931ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เทศบาล องค์การ
บริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาท่ีมีช่วงระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.2561-2565)  
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินการและแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้สามารถทบทวนเพื่อปรับปรุง
ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมในแต่ละปีได้ 
  บัดนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 ) เพื่อเป็น
กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและเป็นแนวทางในการจัดทำแผน
ดำเนินงาน  ท้ังนี้หวังเป็นอย่างยิง่ว่า กิจกรรม/โครงการท่ีจะดำเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
จะสามารถพัฒนาท้องถิ่นใหป้ระสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นท่ี   
  องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ขอขอบคุณผู้นำหมู่บ้านท้ัง12หมู่บ้าน ผู้แทนประชาชน คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ส่วน
ราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ  ท่ีได้ให้ข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะจนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
1.1 ที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนตำบล 

  องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง
ของอำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดศรีสะเกษ และทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอ
บึงบูรพ์ มีเนื้อที่ประมาณ 30.132 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 18,750 ไร่ 

1.2. ลักษณะภูมิประเทศ  
ลักษณะพื้นท่ีเป็นท่ีราบสลับกับท่ีเนินมีลำห้วยทับทันไหลผ่านบริเวณทิศตะวันตกของตำบล มีป่าโนนลานเป็นป่า

สงวน ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษโดยทางรถยนต์ 36 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบึงบูรพ์6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบล
ใกล้เคียงดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบึงบูรพ์และตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล  
 ทิศใต้  ติดต่อตำบลหนองม้า และตำบลเสียวอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   
 ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลยางสว่างอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์   

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ   
มีอากาศร้อนจัดในฤดูร้อนและค่อนข้างหนาวจัดในฤดูหนาวส่วนฤดูฝนจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน

โดปริมาณฝนตกน้อย จึงมักมีอากาศแห้งแล้ง การระเหยของน้ำสูง อากาศค่อนข้างร้อนและแล้ง  

 1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การทำนา และปลูกพืชไร่ มีพื้นท่ีเขตป่าสงวนอยู่ 1  แห่ง 
คือป่าสงวนโนนลาน  
 1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ  ลำห้วย (ห้วยทับทัน)       1  สาย 
       - อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ   18  แห่ง 

แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น   - ฝาย      1  แห่ง 
       - บ่อบาดาล  77  บ่อ  

    - คลองส่งน้ำ    1  สาย 

 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้  
  ป่าไม้ 
  ในตำบลเป๊าะมีเขตป่าสงวนในพื้นท่ีเป็นบางส่วนซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าสงวนโนนลาน 
ประมาณ 400 ไร่และมีป่าไม้เส่ือมโทรมเป็นบางส่วน 
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2. ด้านการเมืองการปกครอง 

2.1.  เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 12  หมู่บ้าน ประกอบด้วย  

 บ้านโนนลาน , บ้านหมากยาง ,  บ้านม่วง ,  บ้านโนนแดง , บ้านหนองคูใหญ่บ้านหนองคูน้อย ,บ้านเหนือโนนลาน ,  
บ้านม่วงงาม, บ้านหนองคูใต้ , บ้านโนนลานกลาง, บ้านหนองคูใหม่ , บ้านหมากยางเหนือ 
 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเก่ียวกับประชากร 

 
 ชาย หญิง หมายเหตุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 398  คน 357 คน อายุต่ำกว่า 18 ปี 
จำนวนประชากร 1,427  คน 1,373  คน อายุ 18 - 60 ปี 
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ 380   คน 459  คน อายุมากกว่า 60 ปี 
จำนวน 12 หมู่บ้าน 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน)  

1 โนนลาน 52 114  101  215  
3 หมากยาง 86 198  195  393 
4 ม่วง 83 206   191  397 
5 โนนแดง 71 170   144   314 
7 หนองคูใหญ ่ 103 272   291  563 
8 หนองคูน้อย 75 180 185  365 
9 เหนือโนนลาน 94 217   210   427 
10 ม่วงงาม 78 188   218   406 
12 หนองคูใต้ 97 265   238   503 
13 โนนลานกลาง 69 157   162   319 
15 หนองคูใหม ่ 59 135   144   279 
16 หมากยางเหนือ 47 103  110   213 

รวม 914 2,205   2,189  4,394 

(วันที่อ้างอิง 30  พฤษภาคม  2562  ที่มา : สำนักทะเบียนอำเภอบึงบูรพ์) 
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4. สภาพทางสังคม  
4.1.  ด้านการศึกษา  

 - โรงเรียนสังกัดสำนักเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู (ขยายโอกาส) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 16 คน จำนวน 
นักเรียน  241 คน   
2. โรงเรียนบ้านม่วง  (ขยายโอกาส +ร.ร.บ้านหมากยาง)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน 
นักเรียน ชาย 69 คนนักเรียนหญิง 46 คน รวมนักเรียน 115 คน  

 4. โรงเรียนบ้านโนนลาน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 8  คน จำนวนนักเรียน 69 คน  
ชาย 35 คน หญิง 34 คน 
            ( วันท่ีอ้างอิง ข้อมูล ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562) 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่งประกอบด้วย 
          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เป๊าะ ครูและพนักงาน จำนวน 3 คน จำนวนเด็กนักเรียน 20 คน  
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่วง ครูและพนักงาน จำนวน 3 คน จำนวนเด็กนักเรียน 14 คน 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหมากยาง ครูและพนักงาน จำนวน 2 คน จำนวนเด็กนักเรียน 6 คน   

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโนนลาน ครูและพนักงาน จำนวน 2 คน จำนวนเด็กนักเรียน 16 คน  
  (ข้อมูล ณ วันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 ภาคเรียนท่ี 1/2562)  

4.2.  ด้านสาธารณสุข 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่งประกอบด้วย 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูใหญ่ ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรท้ังหมด จำนวน 5 
คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.หนองคูใหญ่จำนวน 62 คน  
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วง ข้าราชการและบุคลากรในองค์กรท้ังหมด จำนวน 5 คน 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ รพ.สต.ม่วง จำนวน 80 คน 
  (ข้อมูลอ้างอิง ประจำปี พ.ศ.2562) 
 4.3  การสังคมสงเคราะห ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้ให้การส่งเสริมกิจกรรมสังคมสงเคราะห์กับประชาชนในกลุ่มต่างๆ 
ตามนโยบายของรัฐบาลดังนี้ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 806  ราย 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ และเบ้ียความพิการ จำนวน 269  คน เบ้ียยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ จำนวน 6 ราย(ข้อมูล 
ณ วันท่ี 28 เพฤษภาคม 2562)  
นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ท่ีประสบภัยด้าน

ต่างๆ   
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1  การคมนาคมขนส่ง   
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การคมนาคมขนส่งมีท้ังรถยนต์ส่วนบุคคลและรถโดยสารประจำทาง โดยถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะเป็นถนรถยนต์สัญจรติดต่อกับตำบลและอำเภอใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้รถยนต์ส่วนบุคคล  สำหรับ
ใช้ในการเดินทางสัญจรไป – มา ติดต่อกันตลอดท้ังปี 
การคมนาคม     ถนนระหว่างอปท.- ถนนลาดยาง  5  สาย 
   - ถนน คสล.    2  สาย 
   - ถนนลูกรัง  1  สาย 
   รวม      8  สาย 
 ถนนภายใน อปท.  - ถนนลูกรัง     4  สาย 
   - ถนน คสล.     6  สาย 
   - ถนนดิน       40   สาย 
   รวม           50  สาย 
 5.2  การไฟฟ้า  

การไฟฟ้า 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้รับบริการกระแสไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วทุกหมู่บ้าน และมีการใช้ไฟฟ้า 

100%ของหลังคาเรือน 
  5.3  การประปา 
  ระบบประปาหมู่บ้าน 
  - ประปาผิวดิน  1  แห่ง 
  - ประปาบาดาล  7  แห่ง 
  6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1.  การเกษตร   
  อาชีพ 
  ประชากรในตำบลเป๊าะ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพในการเกษตรกรรม โดยทำนาเป็นหลักใหญ่ ทำนาปี
ละ 1ครั้ง เป็นนาปีประเภทนาดำนาหว่าน โดยอาศัยน้ำฝนเป็นหลักและนาปรังบางส่วน ร้อยละ 5 ปลูกพืชไร่พืชสวน 
ได้แก่ มันสำปะหลัง ยางพารา พริก ฯลฯ เป็นต้น ส่วนอีกร้อยละ 5 ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ 

6.2. การท่องเท่ียว 
มีแหล่งท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมจำนวน 1 แห่ง (โบราณสถานกู่สมบูรณ์) 
6.3  การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ 

  ท่ีจดทะเบียน จำนวน 29 กลุ่ม ได้รับเงินอุดหนุนงบประมาณจาก อปท. จำนวน 17 กลุ่ม  
  หน่วยธุรกิจในท้องถิ่น 
  - ร้านค้าชุมชน  41  แห่ง 
  - โรงสีข้าวขนาดเล็ก 24  แห่ง 
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  -ปั๊มน้ำมัน 10  แห่ง 

ในพื้นท่ีมีการค้าขาย  และมีร้านค้าชุมชน มีกลุ่มอาชีพ ทอผ้าไหม 
  7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  

 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นท่ีนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 
 - สถาบันและองค์กรทางศาสนา จำนวนวัดและสำนักสงฆ์   9 แห่ง  ประกอบด้วย  
 1. วัดโนนสิม บ้านโนนนลาน หมู่ 13  
 2. วัดป่าเนรัญชราวราราม  หมู่ 12 
 3. วัดบ้านหนองคู หมู่ 7 
 4. วัดบ้านม่วง หมู่ 4 
 5. วัดป่าทองคำ หมู่ 5 
 6. วัดหมากยาง หมู่ 12 
 7. วัดป่าสันตินิมิต หมู่ 3 
 8 วัดหนองคูน้อย หมู่ 2 
 9 วัดบ้านโนนลาน  หมู่ 9 
 7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
  ประเพณี(วันผู้สูงอายุ) วันสงกรานต์ วันท่ี 13 เมษายนของทุกปี ถือเปน็ประเพณีปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณมี

การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ท่ีเป็นท่ีเคารพนับถือ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและขอพรให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข 
ประเพณีบุญบั้งไฟ  เนื่องจากคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ทำนา เมื่อฝนไม่ตกตามฤดูกาลเป็นความเช่ือตก

จุดบั้งไฟเพื่อให้พญาแถนปล่อยน้ำมาให้ทำการเกษตร  
7. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1  น้ำ  
แหล่งน้ำ 

แหล่งน้ำธรรมชาติ   - ลำห้วย (ห้วยทับทัน)   1  สาย 
      - อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ   18  แห่ง 

แหล่งน้ำท่ีสร้างขึ้น  - ฝาย      1  แห่ง 
                        - บ่อบาดาล  77  บ่อ  

            - คลองส่งน้ำ     1  สาย 
8.2  ป่าไม้  

ป่าไม้ 
ในตำบลเป๊าะมีเขตป่าสงวนในพื้นท่ีเป็นบางส่วน ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าสงวน 

            โนนลาน ประมาณ 400 ไร่ และมีป่าไม้เส่ือมโทรมเป็นบางส่วน 
 



 

 

 

6 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี 
( พ.ศ. 2560 -2579) 

1 ด้านความม่ันคง 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

4 ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  
1. เสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนษุย์  6.  เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ 
2. สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 7.  พัฒนาโครงสร้งพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ         8.  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4. การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    9.  พัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
5. ความมั่งคง                10. การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และ  

                    ภูมิภาค 
 
 
 

ประเทศไทย 4.0 
เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 

 
    
 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง 2 
   จ. อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ. ยโสธร. จ. อุบลราชธานี 
                          ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  ยกระดับการท่องเท่ียว และการค้าชายแดน 
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   แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2561 -2564 

ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
1. การยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
2. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองงส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
ภายใต้วิสัยทัศน์จังหวัดศรีสะเกษ 

“ เมืองน่าอยู่ ประตูการค้า การท่องเท่ียว อารยธรรมขอมโบราณ 
เป็นเลิศด้านกีฬา นำสินค้าเกษตรมาตรฐาน และปลอดภัยสู่ครัวโลก”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
2. การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. การพัฒนาบริหารจัดการภาครัฐที่ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภายใต้วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให้ท้องถ่ินน่าอยู่  สังคมมีความสมดุล   
อย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง” 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย 
4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
6. การพัฒนาองค์กร 
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 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้ดำเนินการตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ีมท 0810.3/ว 2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซักซ้อมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ
แผนอาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561ซึ่งมีความสอดคล้องกับสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัดตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
และงบประมาณในพื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับท่ี 
12 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะเพื่อ
ตอบสนองศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  โดยเช่ือมโยงหลักประชารัฐ และเป้าหมายในระดับชาติ   
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
2.1  วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเปา๊ะ 

       องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ 
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น
ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังท่ีจะให้
เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“  เป็นองค์กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให้ทอ้งถ่ินน่าอยู่  สังคมมีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง” 
2.2  ยุทธศาสตร์  

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ ๖ ยุทธศาสตร์โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  เป้าประสงค์ ปรับปรุงและพัฒนา ระบบบริการสาธารณะ  ระบบสาธารณูปโภค  
  ระบบสาธารณูปการพัฒนาภูมิทัศน์เมือง  และโครงสร้างพื้นฐาน 
- ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย  
  - ร้อยละของเส้นทางในการคมนาคมบนเส้นทางสายหลักและทางถนนรอง  ซอยได้รับการดูแล 
บำรุง รักษาครบ  
-   มีการให้บริการสาธารณะ  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในชุมชน เช่น ไฟฟ้าประปา  และ

ระบบพื้นฐานต่างๆ  และระบบพื้นฐานต่างๆ ให้แก่หมู่บ้านจำนวนครบ 12   หมู่บ้าน 
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• กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา ตัวชีวั้ดระดับกลยุทธ์ 

1.1  การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และ
ทางระบายน้ำ  

 

- จำนวนถนนท่ีก่อสร้างและซ่อมแซม 
- จำนวนถนนพร้อมท่อระบายน้ำท่ีก่อสร้าง 
-  จำนวนถนนท่ีขยายผิวจราจร 
-  จำนวนการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  ฯลฯ 

1.2  การบำรุงรักษา ระบบน้ำเพื่อการการ
อุปโภคบริโภค และการเกษตร 

-  จำนวนครัวเรือนท่ีมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
-  ประชาชนมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรอย่างท่ัวถึง 

1.3 การจัดให้มีหรือบำรุงรักษาไฟฟ้าและ
ความส่องสว่าง 

-  จำนวนติดต้ัง, ปรับปรุง,ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร   
 -  จำนวนครัวรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้เพื่อการเกษตร  

• ความเชื่อมโยง   
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

     2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

•  เป้าประสงค์  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 

• ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
- ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 
- ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ปลอดยาเสพติด 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
2.1 การส่งเสริมการพัฒนาสตรีและอาชีพ - จำนวนครั้งในการฝึกอบรมอาชีพ 

- ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ท่ีมั่นคง  
2.2  การพัฒนาเด็กและเยาวชน  - เด็กและเยาวชนปลอดยาเสพติด 
 -จำนวนครั้งท่ีเด็กเยาวชนได้เข้ารับการฝึกอบรม 
2.3  การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสและสงเคราะห์ผู้ป่วยโรค
เอดส์  

- ร้อยละ๗๐ ของประชากร ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
- มีการจัดต้ังศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

2.4  การสาธารณสุขมูลฐาน  -จำนวนครั้งท่ีมีการส่งเสริมความรู้และให้บริการสาธารณสุข 
- จำนวนหมู่บ้านท่ีได้รับการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
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• ความเชื่อมโยง  
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนคุณภาพชีวิตท่ีดี  

        3.  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

• เป้าประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน ป้องกันสาธารณภัยและรักษา
ความสงบในชุมชน 

• ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์   
-  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดระเบียบชุมชนและสังคมท่ีมีแบบบูรณาการ 
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

3.1  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - จำนวนครั้งในการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย ขององค์การบริหารส่นตำบลเป๊าะ 
- จำนวนครั้งท่ีให้ความรู้แก่ประชาชนด้านการ
ป้องกันอุบัติภัย/ภัยพิบัติ 

3.2  การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม/โครงการป้องกนัยา
เสพติด  
- ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาได้รับการรักษาฟื้ฟู
สมรรถนะ 

• ความเช่ือมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด   
 ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์  4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

4  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

• เป้าประสงค์   ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

• ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์  
การดูแล   รักษาท รัพ ยากรสิ่ งแวดล้อม  เช่ น การ เก็บขยะ  กำจัดขยะมูลฝอย  
การบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน   



 

 

 

11 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

4.1 การรักษาความสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 

- ไม่มีขยะตกค้าง ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ประชาชน  

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีการคัดแยกขยะ 

4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด   

    ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
    ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน    

•  เป้าประสงค์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินให้คงอยู่
สืบไป 
• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ จำนวนคร้ังของการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรมในพื้นที่ใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

5.1 การอนุรักษ์ประเพณี ศิลบวัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จำนวนกิจกรรมท่ีได้รับการส่งเสริมและสืบสาน
ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
จำนวนศาสนสถานและศาสนวัตถุท่ีได้รับการ

ส่งเสริมดูแลรักษา และทำนุบำรุง 
- จำนวนกิจกรรมท่ีองค์กรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

5.2 การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว 

จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติและเมืองมรดกโลกทาง
ประวัติศาสตร์ 
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• ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด   

    ยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 

     ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 

6 . ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร  

•  เป้าประสงค์การบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยบูรณาการ
พัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วนต่างๆ  ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและกระบวนการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน   
• ตัวชี้วัดเป้าประสงค์  
ระดับความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

6.1 การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร 

- ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการส่งเสริมด้านความรู้ 
จำนวนกิจกรรมท่ีจัดสำหรับพัฒนาความรู้และทักษะ

ของพนักงาน 
- จำนวนกิจกรรมท่ีองค์กรจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ 

6.2 การบริหารจัดการ 
0. 
 
 

- จำนวนโครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
- การบริการจัดการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลมีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

• ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด   

    ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 5 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
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2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อ

รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 2. การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ิน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4.  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล     

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
   ➢  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสำคัญ คือข้าวหอมมะลิ 

      ➢ มีพื้นท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก เช่นมันสำปะหลัง ทำนาปรัง ยางพารา พริก และอ้อย 
    ➢  มีพื้นท่ีป่าไม้ท่ีค่อนข้างอุดมสมบูรณ์  มีป่าโนนลานเป็นป่าสงวน          

   ➢  มีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาประจำท้องถ่ิน 
   ➢  มีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (โบราณกู่สมบูรณ์) 
   ➢ มีลำห้วยทับทันไหลผ่าน 
   ➢  มีระบบกระจายน้ำผ่าน (คลองส่งน้ำฝานราศีไศล)  
   ➢  มีแหล่งน้ำใต้นดินท่ีสะอาดสามารถด่ืมได้ (โนนน้ำใส) 
   ➢  มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นท่ี 
   ➢  ชุมชนมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความเอ้ืออารีต่อกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
   ➢ มีระบบการบริการทางการแพทย์ใกล้บ้าน และได้มาตรฐาน  
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
     ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่าง

เข้มแข็งและขาดความต่อเนื่อง 
    ขาดการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวในพื้นท่ี 
    แหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ   ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค 

ในช่วงหน้าแล้ง 
     ขาดจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ หวงแหน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นของส่วนรวม 
   ประชาชนมีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่ข้ึนอยู่กับราคาผลผลิตทางการเกษตร 

     ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการขยะและผังเมือง 
   มีการใช้สารเคมีทางการเกษตร เกิดอันตรายต่อชีวิต และเกิดมลพิษ 
   การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินมีน้อย ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม 
3. โอกาสการพัฒนาในอนาคต (O : Opportunity) 

         นโยบายของรัฐบาล/จังหวัดท่ีสนับสนุนส่งเสรมิด้านการเกษตร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
      การสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

      การแก้ไขปัญหาความยากจน ยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล 
      มีนโยบายในการพัฒนา ส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ตามมาตรฐานการท่องเท่ียว 

    ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
    ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆเป็นอย่างดี  
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 4.)  ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (T : Threat) 

  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
  การถ่ายโอนภารกจิต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ทำให้การปฏิบัติงาน เกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละ
ของชุมชนเท่านัน้  ซึ่งบางครั้งก็ทำได้ค่อนข้างยาก 
  การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจา่ยล่าช้า ไม่แนน่อน 
มีงานและหน้าท่ีเพิ่มข้ึน แต่ไม่มีบุคลากรรองรับ 
  การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง วาตภัย เป็นต้น 

 การเปล่ียนแปลงทางการเมือง ส่งผลต่อการดำเนินนโยบายท่ีขาดความต่อเนื่อง 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  

         องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา  
ดังต่อไปนี้    

 ➢  1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจำแนกได้ดังนี ้
  1  มีเส้นทางคมนาคม ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊ะส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการได้ทุกสายครอบคลุมทุกพื้นท่ีเนื่องจากบางพื้นท่ียังไม่เป็นท่ีสาธารณะ   
จะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นท่ีสาธารณะ ประกอบกับงบประมาณในแต่ละปีนั้ นมีจำกัด การแก้ปัญหาคือ  ประสานความ
ร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการท่ีจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ท้ังนี้ องค์การ
บริหารส่วนตำบลเป๊าะก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้
ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

  2 การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง
สว่างทางหรือท่ีสาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นท่ีได้ท้ังหมด เนื่องจากติดปัญหาเกี่ยวกับระบบการขยายแนวเขต
ไฟฟ้าของแต่ละพื้นท่ี  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อท่ีจะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  
ท้ังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ต้ังงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  

  3. การประปา องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ยังไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วน
ตำบล จึงไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนและยังขลาดแคลนมีน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะช่วงหนา้แล้งซึ่ง
ปัจจุบันประชาชนใชน้้ำจากอ่างเก็บนำ้และบ่อน้ำต้ืนของแต่ละพื้นท่ี ปัญหาคือมีข้อร้องเรียนเร่ืองน้ำขุ่นการตกตะกอนของน้ำ
บ่อยครั้ง สาเหตุเนื่องจากขาดการบริหารน้ำอย่างเป็นระบบ และองค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สามารถท่ีจะผลิตเป็นน้ำประปา
สำหรับบริโภคได้  ต้องใช้งบประมาณสูงมากในการดำเนินการ  การแก้ปัญหาคือ การลงพืน้ท่ีดำเนินการแก้ไขตามจุดท่ีเกิดปัญหา
ในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ  ท่ีไม่สามารถดำเนินการได้นัน้  เช่น  โครงการปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้ำ โครงการขุดลอกบ่อ
น้ำต้ืนสาธารณะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ก็ได้นำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสีปี เพื่อท่ีจะพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจำเป็นกส็ามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
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 ➢ 2. ด้านเศรษฐกิจ 
  จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  รายได้ส่วนมากมาจาก

การทำการเกษตร มีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก คนอายุ 25 – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้าง
ท้ังในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี ชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย ร้านค้า ทำให้มีรายได้มาจาก
การค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจจึงไม่เท่ากัน สาเหตุเป็นเพราะว่าราคาผลผลิตทางการเกษตรต่ำค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้
น้อยลง   การขยายตัวของประชากรเพิ่มข้ึนมาก  

องค์การบริหารส่วนตำบลได้แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชนแต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าท่ีควร เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ยังขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด                             

➢ 3. ด้านข้อมูลสังคม   
3.1 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคท่ีมักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  มีสถิติเข้ารับการ
รักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลและหน่วยงานสาธารณสขุ โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเร่ืองนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ต้องเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  จากการสำรวจข้อมูล
พื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพื่อบำบัดอาการเจ็บป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออกกำลังกายยังไม่
สม่ำเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้องค์การบริหารส่วนตำบลพยายามอย่างยิ่งท่ีจะแก้ไข  
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล สาธารณสุขจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   

3.2 ด้านการศึกษา 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  ปัญหาคือ ยังไม่สามารถท่ีจะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ี และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

   3.3 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของเทศบาลท่ีสามารถดำเนินการได้ตาม
อำนาจหน้าท่ีและงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัด  คือการติดต้ังกล้องวงจรปิดในจุดท่ีเป็นท่ีสาธารณะ  ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชน มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเร่ืองท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจ
หน้าท่ีท่ีสามารถดำเนินการได้             
 3.4 ด้านยาเสพติด  
         ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล พบว่าในเขตพื้นท่ีมีผู้ท่ีติดยาเสพติดแต่
เมื่อเทียบกับพื้นท่ีอื่นถือว่าน้อย เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นำ  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาของลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหนา้ท่ีเท่านั้น  เช่น การณรงค์  
การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมใหค้วามรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าท่ี  ก็เป็นเร่ืองของอำเภอหรือตำรวจ
แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด 
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    ➢ ๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นท่ีส่วนมากเป็นพื้นท่ีสำหรับเพาะปลูกที่อยู่อาศัย ร้านค้า  ตามลำดับ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี  ป่าไม้ ป่าชุมชน  อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  
   4.2 การบริหารจัดการขยะ ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะไม่มีรถเก็บขนขยะ การ
บริหารจัดการชยะประชาชนกำจัดเอง ปัญหาด้านขยะ เมื่อชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำบล
ได้จัดทำโครงการเพื่อแก้ปัญหาให้กับประชาชนและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการอบรมให้ความรู้การ
บริหารจัดการขยะเพื่อแก้ปัญหาขยะให้ครอบคลุมท้ังพื้นท่ี  โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นท่ีของตนเองและท่ี
สาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของเมืองให้ร่มร่ืนสวยงาม ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนฯลฯ   

➢ 5. ด้านการเมือง – การบริหาร 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ มีท้ังหมด 12 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทน

ของหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนกังานขององค์การบริหารส่วนตำบลมี ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตนเองใน
การพัฒนาองค์กร มีการประชุมประชาคมท้องถ่ินทุกหมู่บ้านในเขตพื้นท่ี12หมู่บ้าน ในการจัดทำ 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน จากผลการประชุมทุกครั้งท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลจัดข้ึน มีประชาชนสนใจเข้า
ร่วมประชุมรวมท้ังแสดงความคิดเห็นท่ีหลากหลาย สง่ผลให้การดำเนนิงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับ
ประโยชน์ และมสี่วนร่วมในการพัฒนา นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  อสม. และกรรมการชุมชน  โครงการอื่นๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการเพื่อ
นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาให้เจริญเท่าเทียมกับองค์กรคปกครองส่วนท้องถ่ินรอื่นๆ และมีโครงการจัดซื้อgครื่อง
มือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ
มีอัตรากำลังพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจำกัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านบริการ 
 3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
-  ปัจจัยต้นทุนการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูง 
-  ไม่มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
-  ขาดการคุ้มครองสิทธิ์ในพื้นท่ีประกอบอาชีพ 
-  ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำ 
-  การผลิตสินค้าไม่มีคุณภาพ 
-  ไม่มีการรวมกลุ่มทางการเกษตรท่ีเข้มแข็ง 
-  ไม่มีตลาดกลางรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
-  ประชาชนไม่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
-  การขนส่งสินค้ามีต้นทุนสูง 

 2. ปัญหาด้านสังคม 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 

-  ผู้สูงอายุและผูพ้ิการถูกทอดท้ิง 
-  กำลังเจ้าหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยไม่เพียงพอ 
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-  สถานท่ีพักผ่อน หย่อนใจไม่เพียงพอ(สวนสาธารณะ) 
-  เยาวชนขาดการดูแล เอาใจใส่อย่างเพียงพอ 

-  ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงตนเอง 
-  ผู้พิการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพ 

-  ขาดการส่งเสริมกิจกรรมของผู้พิการ 
 3. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  ถนรนบางพื้นท่ียังไม่สะดวก แก่การสัญจรไปมา ทำให้การขนส่งสินค้า และการเดินทางไม่สะดวก  
-  การขยายเขตไฟฟ้าไม่ท่ัวถึง ไฟฟ้าสาธารณะสองข้างทางไม่เพียงพอ 
-  น้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 
-  ไม่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก และท่าเทียบเรือแต่ละหมู่บ้านไม่ได้มาตรฐาน 

 4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
-  ประชาชนขาดความรู้ด้านการสาธารณสุขมลูฐาน 
-  การขาดเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาพยาบาล 
-  การขาดสถานพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน 

5. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ 
-  การจัดการแหล่งน้ำยังไม่ได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าและท่ัวถึง 
-  การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 
-  ท่ีกักเก็บน้ำไว้ใช้ไม่เพียงพอ 

 6. ปัญหาด้านการศึกษา 
-  ความแตกต่างทางด้านการเรียนรู้ระหว่างในเมืองกับชนบท 
-  เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนยังขาดแคลนและล้าสมัย 
-  บุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอ 
-  ขาดการส่งเสริม สนับสนนุกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชน จากผู้ปกครอง 
-  การไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษาต่อ 
-  ไม่มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
-  ไม่มีห้องสมุดประจำหมู่บ้านและตำบล 

 7. ปัญหาด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
-  ขาดงบประมาณและบุคลากรในด้านการอบรมวิชาการศาสนา 
-  ขาดงบประมาณ หน่วยงานรับผิดชอบในการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-  ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในเร่ืองภูมิปัญญา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ไม่มีสถานท่ีและวิธีจัดการกับขยะที่ถูกสุขลักษณะ 
-  การปนเป้ือนของแหล่งน้ำและสารพิษจากการเกษตร 
-  ขาดการให้ความรู้และความตระหนักในการจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแกประชาชน 

 9. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
-  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าท่ีของการมีส่วนร่วม 
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-  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเท่าทีควร 
-  การประสานงานระหว่าง สมาชิกองค์การบริหารสน่ตำบลกับชาวบ้านยังไม่เพียงพอ 
-  ขาดการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร บทบาท อำนาจหน้าท่ีของทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
10. ปัญหาด้านการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว 
-  สถานท่ี ออกกำลังกาย อุปกรณ์กีฬาสำหรับแต่ละหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ 
-  ขาดบุคลากรผู้ฝึกสอนและส่งเสริมทางด้านทักษะการเล่นกีฬา 
-  แหล่งท่องเท่ียวในพื้นไม่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเท่าท่ีควร 
-  ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพืน้ท่ีท่องเท่ียว 
-  ขาดการอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับนักท่องเท่ียว แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

 

 
 

 
 
 
 

 
......................................................................... 
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ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุนน 

1 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 1.1 ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

1.1.1 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง หน่วยงานอื่น 

2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

2.1 ด้านเศรษฐกิจ  2.1.1 แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด สำนักงานเกษตร 

  

2.2 ด้านการบริการ
ชุมชนและสังคม 

2.2.1  แผนงาน
การศึกษา 

กองการศึกษา  

2.2.2 แผนงาน
สาธารณสุข 

สำนักงานปลัด  

2.2.3  แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน   

สำนักงานปลัด สำนักงานพัฒนา
ชุมชน 

2.2.4  แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด  

2.2.5  แผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

2.3 ด้านการ
ดำเนินงานอื่นๆ 

2.3.1 แผนงานงบกลาง สำนักงานปลัด  

3 ด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

3.1 ด้านบริหารท่ัวไป 3.1 แผนงานรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

สำนักงานปลัด  

4 ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1  ด้านการ
เศรษฐกิจ 

4.1.1 แผนงาน
การเกษตร 

สำนักงานปลัด  

5 ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน  

5.1  บริการชุมชนและ
สังคม 

5.1.1 แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา  

6 ด้านการพัฒนาองค์กร 6.1 ด้านการบริหาร
ท่ัวไป 

6.1.1  แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป 

สำนักงานปลัด  
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 



 

 

 

ก. รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข. การประเมินคุณภาพของแผน 

 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 

(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 
------------------------------------------------------------ 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ 
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) 
๓.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๔ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๕) 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 
๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) 
๓.๗ บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) 

รวม ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
๑. ข้อมูลสภาพท่ัวไป
ของ 
อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน 
สถานท่ีท่องเท่ียว เป็น และข้อมูลเชิงสถิติท่ีสำคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่นๆท่ีมีลักษณะ
คล้ายกัน 
- การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มี ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานท่ีผ่านมา (เพื่อดูการ
ดำเนินงานใน แต่ละปีท่ีผ่านมาว่ามีการดำเนินการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผน พัฒนามากน้อยเพียงใด 

๑๐ 
(๓) 
 

(๓) 
(๒) 
 

(๒) 
 
 

 

๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีสำคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและมีการวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบข้อมูลท่ีสำคัญ เพื่อช้ีให้เห็นศักยภาพ ปัญหา
ความต้องการ 
    • การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาและ/หรือ 
จปฐ. 
    - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
    - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีสำคัญของ
จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
    • การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสำคัญด้านสังคม เช่น 
กำลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
    - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีสำคัญของ 
อปท. และ แสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 
    • การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและส่ิงแวดล้อม 
    - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสำคัญ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๒๕ 
 
 
 
 

๔ 
 

(๒) 
(๒) 
 

๕ 
(๓) 
 
 

(๒) 
 

๕ 
(๒) 
 

(๓) 
 

 



 

 

 

    - มีการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกของ อปท. 
    • SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ อปท. 
    - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    - มีการจำแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกอย่าง
ถูกต้อง 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
๒. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
(ต่อ) 

    • สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นท่ี 
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี
โดยช้ีให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและความต้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพื้นท่ีหรือ
กลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการจัดทำ
แผนพัฒนา 

๖ 
 

(๒) 
 
 

(๒) 
 

(๒) 
 

 

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ วิสัยทัศน์ 

 • มีลักษณะแสดงสถานภาพท่ี อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
    - จุดเน้นและส่ิงท่ีต้องการจะต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ข้อมูล 
    - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพื้นท่ี 

๖๕ 
๕ 
 
 

(๓) 
 

(๒) 

 

๓.๒ พันธกิจ  
    - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 

๓.๓ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

  • มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไขเฉพาะของ
พื้นท่ี 
    - ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    - ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา
ศักยภาพของ อปท. 
    - มีความสอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.  

๑๐ 
 

(๔) 
(๔) 
 

(๒) 

 

๓.๔ เป้าประสงค์   • สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการท่ีจะ
บรรลุอะไรในช่วง ๔ ปี 

๕ 
(๓) 
(๒) 

 



 

 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได้ 
๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
• ตัวชี้วัด 
    - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อน
ผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 
    - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

๑๕ 
๙ 
(๕) 
 

(๔) 

 

๓.๕ ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(ต่อ) 

• ค่าเป้าหมาย 
    - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
    - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทำได้ท้ังด้าน
ประมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

๖ 
(๓) 
(๓) 

 

๓.๖ กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

• มีการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอด
รับและสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของ
พื้นท่ี 
   - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยงสอดคล้องกัน
และมีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนำไปสู่การ
บรรลุเป้าประสงค์ และยุทธศาสตร์ 
    - มีการแสดงแนวทางการดำเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพื่อ
นำไปสู่การกำหนดแผนงานโครงการ 

๑๐ 
 
 

(๕) 
 
 

(๕) 

 

๓.๗ บัญชีรายการ/ชุด
โครงการพัฒนา 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
• โครงการ/กิจกรรม 
    - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
    - ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
- การจัดลำดับของโครงการ/กิจกรรม 
• โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจน และ
นำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ 
    - โครงการฯมีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง
ชัดเจนและนำไปสู่ผลสำเร็จของเป้าประสงค์ 
    - มีโครงการฯครบถ้วนท้ัง ๓ ปี (ในภาพรวมของแผน) 
    - มีรูปแผนท่ีกำหนดบริเวณดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา 

๑๕ 
(๘) 
(๒) 
 

(๓) 
(๓) 
(๗) 
 

(๓) 
 

(๒) 
(๒) 

 



 

 

 

หมายเหตุ : ๑. การประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
     ๒. ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนรวบรวมเอกสาร รายงาน แบบสอบถามไว้สำหรับ
ตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวมคะแนนท่ีได้ ๑๐๐  


