
 
 

 

 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย      จังหวดักาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

 
     จัดท าโดย 

             งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

 
 



ค าน า 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) โดยให้มีการจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสี่ปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมก่อนปีงบประมาณถัดไป
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

เป็นกรอบในการจัดทําทางบประมาณรายจ่ายประจําปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรวมทั้ง 
วางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานและโครงการที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
โดยได้นําแนวคิดประเด็นหลักการพัฒนาตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วนมา
ประกอบการพิจารณาจัดทําแผนงานและโครงการที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล ตาม
ระเบียบ กฎหมาย กําหนดและได้นําบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ทําให้สามารถนํา
แผนพัฒนาสี่ปีดังกล่าวใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ –  
๒๕๖๕) จะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการดําเนินการตามภารกิจที่รับผิดชอบและบรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อ
จุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้ต่อไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด



 

สารบัญ 
       หน้า 

ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน         
๑. สภาพทั่วไป                ๑ - ๓ 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ               ๓ - ๔ 
๓. สภาพทางสังคม               ๔ - ๕ 
๔. การบริการขั้นพ้ืนฐาน               ๕ - ๖ 
๕. ข้อมูลอ่ืนๆ                ๖ - ๑๐ 

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค            ๑๑ – ๑๕ 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            ๑๕ – ๑๘ 
๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น              ๑๙ – ๒๒ 

ส่วนที่ ๓ การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ        
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน             ๒๓ 

ส่วนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    
๑. ผลที่ได้รับจากการดําเนินงาน              ๒๔ 
๒. สรุปปัญหาอุปสรรคการดําเนินงาน             ๒๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่ ๑ 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 



 
๑ 

ส่วนที่ ๑  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. สภาพทั่วไป 
๑.๑ ที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๒ ตําบลโคกสะอาด อําเภอฆ้องชัย จังหวัด
กาฬสินธุ์และอยู่ทาง ทิศตะวันตกของอําเภอฆ้องชัย ห่างจากอําเภอฆ้องชัยประมาณ ๑๐ กิโลเมตร และ
อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไป 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีเขตติดต่อพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 

  ๑.๑.๑ ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลโนนศิลาเลิง อําเภอฆ้องชัย 
อําเภอกมลาไสย และองค์การบริหารส่วนตําบลหัวงัว อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑.๑.๒ ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองตอกแป้น อําเภอยางตลาด
และอําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

๑.๑.๓ ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตเทศบาลตําบลหนองแปน อําเภอกมลาไสย และเทศบาล
ตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  ๑.๑.๔ ทิศใต้ ติดต่อกับเขตเทศบาลตําบลฆ้องชัยพัฒนา อําเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ๑.๒ พื้นที่ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีพ้ืนที่โดยประมาณ ๓๕ ตารางกิโลเมตร  
หรือประมาณ ๒๑,๘๙๓ ไร่  

 ๑.๓ สภาพภูมิประเทศ 
(๑) องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะสําหรับการทําการเกษตร พ้ืนที่ทําการเกษตรประมาณครึ่งหนึ่งของพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขต
ชลประทานจากเขื่อนลําปาว และโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานไฟฟ้าจากลําน้ําชี พ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลโคกสะอาดมีแหล่งน้ําที่สําคัญในการเพาะปลูก คือกุดไส้จ่อ และแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
๑๒ หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มี ๓ ฤดูกาล คือ 

   ๑.๓.๑ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน พฤษภาคม อากาศร้อนจัด 
   ๑.๓.๒ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม  
   ๑.๓.๓ ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศหนาว 

(๒) สภาพแวดล้อม 
๑.๓.๔ ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พ้ืนที่มีการลงทุนทางอุตสาหกรรมทางการเกษต 
จํานวนมาก 

   ๑.๓.๕ ด้านแรงงาน แรงงานมีไม่เพียงพอ อพยพแรงงานออกนอกพ้ืนที่ กลับมาเฉพาะ 
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีแต่เด็ก และคนชรา 

๑.๔ จ านวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ดังนี้ 
 



 
๒ 

๑.๔.๑ รายชื่อหมู่บ้านและผู้นําหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มี ๑๒ หมู่บ้าน 
แยกได้ดังต่อไปนี้ 

๑. หมู่ที่ ๑ บ้านโนนชัย   นายพงศกร  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๒. หมู่ที่ ๒ บ้านสะอาด   นายพัฒนาการ  ประทุมทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๓. หมู่ที่ ๓ บ้านหนองบัว   นายวินิตย์  ภูผาล ี  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๔. หมู่ที่ ๔ บ้านหนองเม็ก   นายบุญเหลือ  กงทิพย์  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๕. หมู่ที ่๕ บ้านโคกประสิทธิ์  นางบุญล้อม  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๖. หมู่ที่ ๖ บ้านดอนข่า   นายสมัย  บรรพแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๗. หมู่ที่ ๗ บ้านน้อย   นายสาคร  ส        ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๘. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองมะทอ  นายหนูกัน  ไชยโศก  กํานัน 
  ๙. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองเรือ   นายลือเลิศ  พละสูน  ผู้ใหญ่บ้าน 

๑๐. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโคกประสิทธิ์  นายหนูกัน  ไชยโศก  กํานัน 
  ๑๑. หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองบัว  นายเรืองยศ  ภูกะฐิน  ผู้ใหญ่บ้าน 
  ๑๒. หมู่ที่ ๑๒ บ้านโคกประสิทธิ์  นายสมาน  นาถมทอง  ผู้ใหญ่บ้าน 

๑.๕ จ านวนประชากร 
๑.๖.๑ องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีจํานวนครัวเรือนในพ้ืนที่ ๑,๙๕๐ ครัวเรือน 

  ๑.๖.๒ จํานวนประชากรทั้งหมด ๗,๕๔๒ คน แยกเป็น ชาย ๓,๖๙๓ คน หญิง ๓,๘๔๙ คน 
  ๑.๖.๓ มีความหนาแน่นเฉลี่ยจํานวน ๒๓๘ คน/ตารางกิโลเมตร 
                                                                             ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๓ 

ตารางจ านวนประชากร 
หมู่ที่ บ้าน เพศ รวม จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง 
๑ โนนชัย ๓๙๑ ๓๘๓ ๗๗๔ ๑๘๒ 
๒ สะอาด ๓๘๖ ๔๔๒ ๘๒๘ ๒๐๙ 
๓ หนองบัว ๔๖๔ ๔๖๙ ๙๓๓ ๒๕๙ 
๔ หนองเม็ก ๓๑๗ ๓๓๓ ๖๕๐ ๑๗๕ 
๕ โคกประสิทธิ์ ๓๖๘ ๓๙๖ ๗๖๔ ๒๐๒ 
๖ ดอนข่า ๓๖๕ ๓๙๔ ๗๕๙ ๑๙๖ 
๗ น้อย ๒๔๐ ๒๔๓ ๔๘๓ ๑๒๐ 
๘ หนองมะทอ ๑๒๒ ๙๗ ๒๑๙ ๕๑ 
๙ หนองเรือ ๖๘ ๕๗ ๑๒๕ ๓๒ 

๑๐ โคกประสิทธิ์ ๒๗๔ ๓๑๐ ๕๘๔ ๑๖๗ 
๑๑ หนองบัว ๔๖๔ ๕๐๕ ๔๖๙ ๒๕๓ 
๑๒ โคกประสิทธิ์ ๒๓๙ ๒๔๓ ๔๘๒ ๑๒๘ 

รวม ๓,๖๙๘ ๓,๘๗๒ ๗,๕๗๐ ๑,๙๗๔ 
 
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 

๒.๑ อาชีพ 
  ๒.๑.๑ อาชีพหลัก ได้แก่การทํานา จํานวน  ๑,๘๒๙  ครัวเรือน 
  ๒.๑.๒ อาชีพรองได้แก่ 
  ๑. ทําไร่ ส่วนใหญ่ได้แก่มันสําปะหลัง จํานวน  ๑๓๙  ครัวเรือน 
  ๒. ทําสวน ส่วนใหญ่ได้แก่ ปลูกผัก/ปลูกมันสําปะหลัง/ยูคาลิปตัส  จํานวน  ๑๕  ครัวเรือน 
  ๒.๑.๓ อาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่  โค กระบือ  จํานวน  ๑๕๐  ครัวเรือน 
     สุกร  จํานวน  ๕๐ ครัวเรือน 
     เป็ด -ไก่  จํานวน  ๓๐ ครัวเรือน 

๒.๑.๔ อาชีพค้าขาย   จํานวน  ๔๐ ครัวเรือน 
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

  ๒.๒.๑ ธนาคาร   -  แห่ง 
  ๒.๒.๒ โรงแรม   -   แห่ง 
  ๒.๒.๓ ปั๊มน้ํามันขนาดเล็ก ๒  แห่ง 

หมู่ที่ ๑๒  ๑  แห่ง 
   หมู่ที่ ๑๑  ๑  แห่ง 



 
๔ 

๒.๒.๔ ปั้มหลอด ๓ แห่ง 
   หมู่ที่ ๒   ๑  แห่ง 
   หมู่ที่ ๖   ๒  แห่ง 

๒.๒.๕ โรงงานคัดแยกบดเมล็ดพลาสติก ๓ แห่ง 
  ๒.๒.๖ โรงส ี ขนาด ๑ ลูกหิน  ๒๓ แห่ง 
   ขนาด ๓ ลูกหิน   ๑๘ แห่ง 
  ๒.๒.๗ โรงรับซื้อของเก่า   ๒๐๓ แห่ง 
   - ขออนุญาต   ๕ แห่ง 
   - ไม่ขออนุญาต   ๑๙๘ แห่ง 
  ๒.๒.๘ โรงงานไม้แปรรูป   ๒ แห่ง 
   - หมู่ที่ ๒   ๑ แห่ง 
   - หมู่ที่ ๓   ๑ แห่ง 
๓. สภาพทางสังคม 

๓.๑ สภาพทางการศึกษา 
  ๓.๑.๑ โรงเรียนประถมศึกษา ๖ แห่ง (ขยายโอกาส ๒ แห่ง) ซึ่งเป็นของรัฐบาล 
   ๑. โรงเรียนบัวสะอาดส่งเสริม (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑๑ 
   ๒. โรงเรียนหนองเม็กวิทยา   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 
   ๓. โรงเรียนโคกประสิทธิ์วิทยา (ขยายโอกาส) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑๒ 
   ๔. โรงเรียนโนนชัยประชาสรรค์   ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๑  

 ๕. โรงเรียนน้อยดอนข่าประชาสามัคคี  ตั้งอยู่ในเขตหมู่ท่ี ๖ 
   ๖.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ในเขต อบต. หมู่ที่ ๒  
  ๓.๑.๓ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน  ๑๒ แห่ง 
  ๓.๑.๔ ห้องสมุดประชาชน   ๑ แห่ง (กศน./อบต.โคกสะอาด) 
  ๓.๑.๕ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน  ๑ แห่ง (วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์) 
  ๓.๑.๖ ศูนย ์อบต.โคกสะอาด 

๓.๒ สถาบันและองค์การทางศาสนา 
  ๓.๒.๑ วัด/สํานักสงฆ์   ๑๑ แห่ง 
   ๑. วัดสว่างชัยศรีโนนชัย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
   ๒. วัดโพธิ์ศรีบ้านสะอาด  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
   ๓. สํานักสงฆ์บา้นสะอาด  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒  
   ๔. วัดป่าจันทนศิลาวาส  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
   ๕. วัดสายทองหนองเม็ก  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 

๖. สํานักสงฆ์ประชานิมิตร อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ 
 



 
๕ 

๗. วัดสว่างแสงจันทร์  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
   ๘. สํานักสงฆ์วัดป่าแต้นาราม อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
   ๙. วัดโพธิ์ศรีบ้านน้อย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
   ๑๐. วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองบัว อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๑ 

๑๑. วัดโพธิ์ศรีบ้านโคกประสิทธิ์ อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑๒  
๓.๓ การสาธารณสุข 

  ๓.๓.๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ประจําหมู่บ้าน/ตําบล ๒ แห่ง หมู่ที่ ๓,๑๒ 
  ๓.๓.๒ สถานประกอบการพยาบาลของเอกชน  ๑ แห่ง 
  ๓.๓.๓ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู่บ้าน  ๑๒ แห่ง 
  ๓.๓.๔ อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ํา ร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 

 
 
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สภาพความเป็นอยู่แบบกึ่งเมืองชนบท มีข้อขัดแย้งบ้างบางชุมชน แต่ยังมีความเอ้ืออาทรต่อกัน 
  ๓.๔.๑ สถานีตํารวจ - แห่ง 
  ๓.๔.๒ สถานีดับเพลิง - แห่ง 
 ๓.๔.๓ หน่วยป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑ ชุด (อปพร. ตําบลโคกสะอาด)๓,๔,๔  

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ๑๒ หมู่ 
๔. การบริการขั้นพื้นฐาน 

๔.๑ สถานที่ราชการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
  ๔.๑.๑ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
  ๔.๑.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ ตําบลโคกสะอาด ๒ แห่ง 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ 
   - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโคกประสิทธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ 

๔.๒ การคมนาคม 
 ตําบลโคกสะอาดมีถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านจํานวน ๓๐ สาย แยกเป็น 
 - ถนนดิน จํานวน  ๑๗ สาย 
 - ถนนลูกรัง จํานวน  ๙ สาย 
 - ถนนลาดยาง จํานวน  ๓ สาย 
 - ถนนคอนกรีต เต็มพ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน 

 ๔.๓ การโทรคมนาคม 
 - ที่ทําการไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (หมู่ ๑๒) ๑ แห่ง 

 
 



 
๖ 

๔.๔ การไฟฟ้า 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีกระแสไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ไม่ครบทุกครัวเรือน 
โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ห่างชุมชน การให้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ
ของประชาชน จํานวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า จํานวนร้อยละ ๑๐๐ โดยแยกได้ ดังนี้ 
  ๔.๔.๑ มีผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด  ๑,๘๒๙  ครัวเรือน 
 ๔.๕ แหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญ 
  ๔.๕.๑ ลําห้วย/ห้วย  ๑ แห่ง 
  ๔.๕.๒ สระน้ํา/หนอง/บึง  ๑๕ แห่ง 

๔.๖ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
  ๔.๖.๑ ฝายน้ําล้นแบบ มข. ๔ แห่ง 
  ๔.๖.๒ บ่อน้ําตื้น   ๑๘๓ แห่ง 

๔.๖.๓ บ่อโยก   ๑๔๑ แห่ง 
  ๔.๖.๔ บ่อบาดาล  ๔๖ แห่ง 
  ๔.๖.๕ อ่ืนๆ (ระบ)ุ  - แห่ง 

๔.๗ การประปา 
  องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด ยังขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้ที่สะอาด ยังต้องขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นตลอดเมื่อถึงฤดูแล้งการบริการน้ําประปายังไม่มี มีบางหมู่บ้านที่มีประปาหมู่บ้านแต่ยัง
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังไม่มีแหล่งเก็บน้ําไว้ใช้นอกฤดูฝน ซึ่งเป็นปัญหาทําให้ขาดแคลนน้ําสะอาดใน
การอุปโภค บริโภค และได้ประปามาใช้เพิ่มเติมของราษฎรหมู่ที่ ๓ และหมูท่ี่ ๑๑ แล้ว แต่ยังขาดแคลนอีกจํานวน
หลายหมู่บ้านที่ยังขาดแคลนน้ําอุปโภค และบริโภค องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีโครงการที่ประสานกับ
หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทําประปาเพ่ือแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ต่อไป 
  ๔.๗.๑ ประชากรมีน้ําประปาใช้ ๑,๐๐๐ ครัวเรือน ได้แก่หมู่ท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒ 
๕. ข้อมูลอ่ืนๆ 

๕.๑ ทรัพย์ยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
๕.๑.๑ สํานักสงฆ์ประชานิมิตร อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕  
๕.๑.๒ ป่าหนองช้างตาย  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๑.๓ หนองบัว   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๑.๔ ดงหนองขี   อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 
๕.๑.๕ ดอนกรรม  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๖,๗, 

๕.๒ ทรัพยากรแหล่งน้ า หนองสาธารณะ  
๕.๒.๑ หนองเลิงเปลือย จํานวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
๕.๒.๒ หนองบ่อ  จํานวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ 
๕.๒.๓ หนองขี  จํานวน ๓๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ 

 



 
๗ 

๕.๒.๔ หนองสระพัง จํานวน ๘ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที ่๒ 
๕.๒.๕ หนองบัว  จํานวน ๓๒ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๖ หนองสระพัง จํานวน ๓ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๗ หนองช้างตาย จํานวน ๘๐ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๘ หนองทุ่งเพียง จํานวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๙ หนองลุมพุก จํานวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๓ 
๕.๒.๑๐ หนองเม็ก จํานวน ๑๙ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๔ 
๕.๒.๑๑ หนองสามคืน จํานวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๒ หนองสิม จํานวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๓ หนองช้างใหญ่ จํานวน ๑ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๗ 
๕.๒.๑๔ หนองมะทอ จํานวน ๑๒ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๘ 
๕.๒.๑๕ หนองเรือ จํานวน ๕ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๙ 
๕.๒.๑๖ หนองช้าง จํานวน ๕ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๕ 
๕.๒.๑๗ หนองบ้านเหล่า จํานวน ๒ ไร่ ๒ งาน อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 
๕.๒.๑๘ หนองดง จํานวน ๓ ไร่  อยู่ในเขตหมู่ที่ ๖ 

๕.๓ มวลชนจัดตั้ง 
  ๕.๓.๑ ประชาคมหมู่บ้าน   จํานวน  ๗๙๐ คน 
  ๕.๓.๒ ประชาคมตําบล   จํานวน  ๒๕๓ คน 
  ๕.๓.๓ ลูกเสือชาวบ้าน ๒ รุ่น  จํานวน  ๓๕๐ คน 
  ๕.๓.๔ อปพร.  ๑ รุ่น  จํานวน  ๑๔๖ คน 
  ๕.๓.๕ กลุ่มพัฒนาสตรี ๑๒ กลุ่ม จํานวน  ๑๘๐ คน 

๕.๓.๖ กลุ่มเกษตรทํานา ๑ รุ่น  จํานวน  ๑๒๐ คน 
  ๕.๓.๗ กลุ่มเยาวชน  ๒ รุ่น  จํานวน  ๑๐๐ คน 
  ๕.๓.๘ กลุ่มแม่บ้านสุขาภิบาลอาหาร จํานวน  ๓๐ คน 

๕.๓.๙ กลุ่มอ่ืนๆ    จํานวน  ๑๕๐ คน 
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในต าบลโคกสะอาด 

  ๑. จ านวนบุคลากร  
   - สมาชิกสภาฯ     จํานวน  ๒๔  คน 
   - ตําแหน่งในสํานักปลัด อบต.   จํานวน  ๒๓  คน 
   - ตําแหน่งในส่วนการคลัง    จํานวน  ๖  คน 
   - ตําแหน่งในส่วนโยธา    จํานวน  ๘ คน 
   - ตําแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน  ๔๔ คน 
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๒. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ๒๔ คน 
   - ประถมศึกษาปีที่ ๔   ๑ คน 
   - ประถมศึกษาปีที่ ๖   ๑๓ คน 
   - มัธยมศึกษาตอนต้น   ๔ คน  
   - มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า  ๔ คน 
   - ปริญญาตรี    ๒ คน 

พนักงานส่วนต าบล/เจ้าหน้าที ่ ๘๑ คน 
   - ประถมศึกษา    ๓ คน 

- มัธยมศึกษา    ๖ คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ๑ คน 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ๑๐ คน 
- ปริญญาตรี    ๕๐ คน 
-ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) ๒ คน 
- อนุปริญญาตรี     ๑ คน 
-ปริญญาโทจํานวน   ๘ คน 

โครงการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ๑ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบงาน 
   ๑.๑   ายบริหารงานทั่วไป 
    - สารบรรณ - งานบริหารงานบุคคล - เลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล 
    - ตรวจสอบภายใน - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- งานข้อมูลข่าวสาร 
   ๑.๒   าย   า าร  นงาน    ร สาน  น 
    - นโยบายและแผนพัฒนา  - งานวิชาการ 

- ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ - งบประมาณ 
- สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

   ๑.๓   ายกฎหมายและคดี 
    - กฎหมายและคดี - ร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 

- ข้อบัญญัติและระเบียบ 
   ๑.๔   ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - อํานวยการ - ป้องกัน - ฟ้ืนฟู - กู้ภัย 
   ๑.๕ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    - งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน - งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน 



 
   ๙ 

๑.๖ งานสังคมสงเคราะห์ 
    - งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
   ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์ 

๑.๘ งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
    - งานสุขาภิบาลทั่วไป - งานสุขาภิบาลในชุมชน - งานอาชีวอนามัย 
    - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ประกอบ  

๑.๙ งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
    - งานอนามัยชุมชน - งานสาธารณสุขมูลฐาน - งานสุขศึกษา 
    - งานป้องกันยาเสพติด - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ํา 

๑.๑๐ งานควบคุมโรค 
    - งานรักษาโรค - งานควบคุมโรคและป้องกันโรค 
   ๑.๑๑ งานรักษาความสะอาด 
    - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล - งานกําจัดขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
    - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   

๒ ส่วนการคลัง รับผิดชอบงาน 
   ๒.๑ งานการเงิน 
    - การเงิน - รับเงินเบิกจ่ายเงิน - จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน 

- เก็บรักษาเงิน   
๒.๒ งานบัญช ี

    - การบัญชี - ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน 
- งบการเงินและงบทดลอง - งบแสดงฐานะทางการเงิน 

   ๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    - ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า - พัฒนารายได้ 

- ควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ - ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
   ๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
    - ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  - พัสดุ  

- ทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ ์  - จัดซื้อจัดจ้าง 
  ๓ ส่วนโยธา รับผิดชอบงาน 
   ๓.๑ งานก่อสร้าง 
    - ก่อสร้างและบูรณะถนน  - งานข้อมูลก่อสร้าง 
    - งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
    - งานระบบข้อมูลและแผนที่ 
    

 



 
๑๐ 

๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
- ประเมินราคา - ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
- ออกแบบและบริการข้อมูล - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
- งานวิศวกรรม  - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 

   ๓.๓ งานผังเมือง 
    - วางระบบผังเมือง  - งานบริหารจัดการผังเมือง 
   ๓.๔ งานประเภทสาธารณูปโภค 
    - งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล   
  ๔ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๔.๑ งานบริหารการศึกษา 
    - งานบริหารจัดการด้านการศึกษา 
   ๔.๒ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    - งานส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๒ 

 



 
๑๑ 

ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 

  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ังคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
  เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดีสังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต 

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  
   
 
 
 
 

 



 
๑๒ 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  ก. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๑. เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐาน 
และประสิทธิภาพการผลิต การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวการตั้ง องค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอํานวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๒. สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพได้อย่างมี
คุณภาพ 
๓. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคง 
ด้านอาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน 
มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว ได้อย่างอบอุ่น 
๔. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาคป้องกัน
การรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ําพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการ
แพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทําเกษตร
อินทรีย์ 

ข. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
ประกอบด้วย 

  ๑. จังหวัดร้อยเอ็ด 
  ๒. จังหวัดขอนแก่น 
  ๓. จังหวัดมหาสารคาม 
  ๔. จังหวัดกาฬสินธุ์ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยกระดับการผลิต เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง 
และแข่งขันได้ 

กลยุทธ์ 
๑.๑ เพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน 
๑.๒ สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
๑.๓ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการค้า และภาคบริการ 
๑.๔ รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 



 
๑๓ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
 กลยุทธ์ 

๒.๑ พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานให้มีทักษะ 
๒.๒ สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย 
๒.๓ ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
๒.๔ เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
๓.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ํา ป่าไม้) แบบบูรณาการ 
๓.๒ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๓.๓ ป้องกัน เฝ้าระวัง และบําบัด ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
๓.๔ การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

ค.แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์ “กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย 
ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียวแหล่งท่องเที่ยวน่าชม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑.การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตประเพณี 
และวัฒนธรรม 
๑.๒ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
๑.๓ ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการสังคม 
และคุ้มครองสิทธิของประชาชน 
๑.๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๑.๕ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
๑.๖ การส่งเสริมการมีอาชีพรายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน 
๑.๗ การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑.๘ การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟูผู้ประสบภัย 
๑.๙ ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 
๑.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 



 
๑๔ 

๑.๑๐ ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑.๑๑ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจการค้า การบริการ และอุตสาหกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
กลยุทธ์ 

๒.๑ เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
๒.๒ เพ่ิมสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย (GAP) 
๒.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๒.๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
๒.๕ การบริหารจัดการองค์กรเกษตรการให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้ 
เพ่ิมข้ึนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒.๖ ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวา 
กลยุทธ์ 

๓.๑ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 
๓.๓ ส่งเสริมการสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิต 
ผ้าไหมแพรวาและผ้าท่อพ้ืนเมือง 
๓.๔ การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๓.๕ ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ 
๓.๖ ส่งเสริมและเพ่ิมชาองทางการตลอดระหว่างภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ 
๓.๗ การวิจัยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
๔.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
และบุคลากรให้มีศักยภาพ 
๔.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพฯ 
๔.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว 
๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้านบริการและการท่องเที่ยว 
 

 



 
๑๕ 

๔.๖ ส่งเสริมและเพ่ิมช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ 

  วิสัยทัศน์ “การเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยว 
และบริการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน และสังคมอย่างยั่งยืน” 

  ยุทธศาสตร์ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและการตลาดอย่างครบวงจร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหาร 

ภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
๑.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (vision) 

“สินค้าเกษตรมีคุณภาพ อนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ยกระดับชุมชนให้น่าอยู่ 
พัฒนาประชาชนสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นต าบล 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

และการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 



 
๑๖ 

๓. เป้าประสงค์  

๑. เพ่ือเสริมสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และการผังเมืองให้มีมาตรฐานและทั่วถึงเพียงพอ 

  ๒.เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.เพ่ือให้ประชาชนมีจิตสํานึกในการรักษาตนเอง รักครอบครัว 

และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

   ๔.เพ่ือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๕.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการของ อบต. และการพัฒนาองค์กรให้มี 
ประสิทธิภาพและดําเนินงานสอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และส่งเสริมสนับสนุน
เครือข่ายทุกภาคส่วนให้เกิดความเข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมในการทํางานเพ่ืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้รับการดูแลฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง 

๖. เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความตระหนักใน
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดี และทํานุบํารุง อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์และคงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป 

  ๔. ตัวช้ีวัด 
๑. โครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ 
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีเพียงพอต่อความต้องการ 
๓. มีผังเมอืงที่ได้มาตรฐาน 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๖. งานด้านการศึกษา 
๗. มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. แก้ไขปัญหายาเสพติด 
๑๐. สถานที่ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
๑๑. การบริหารจัดการของอบต. เกิดประสิทธิภาพ และสามารถดําเนินงานสอดคล้อง
กับนโยบายในระดับต่างๆ 
๑๒. ประชาชนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน 
๑๓. องค์กรมีสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
๑๔. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และมีพ้ืนที่สีเขียว
เพ่ิมข้ึน 



 
๑๗ 

๑๕. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ 
และสืบสาน 
๑๖. ประชาชน เยาวชน ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรม 

๕. ค่าเป้าหมาย 
๑. โครงสร้างพื้นฐานมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน 
๓. ผังเมืองที่ได้มาตรฐาน 
๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
๕. ประชาชนได้รับบริการทางด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
๖. ประชาชนได้รับบริการด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๘. มีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๙. ปัญหายาเสพติดยาเสพติดลดน้อยลง 
๑๐. มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ 
๑๑. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของอบต. ต่อผู้รับบริการ 
๑๒. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น 
๑๓. มีสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพ่ือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม 
๑๔. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ 
๑๕. มีศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สวยงาม 
๑๖. มีคุณธรรม จริยธรรม 

๖. กลยุทธ์  
  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม สะพาน 

ระบบระบายน้ําให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  ๒. พัฒนาระบบสาธารณูปการให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
  ๓. จัดทําผังเมือง การควบคุมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 ๔. ส่งเสริม สนับสนุน คุณภาพชีวิตและสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
เด็กและเยาวชน ให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
ต่างๆ แก่ ประชาชน 
๖. ส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษา และพัฒนาการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
สําหรับเด็กเยาวชน และประชาชนในชุมชน 
๗. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บําบัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมุข 
ปัญหายาเสพติด แก่เยาวชน และชุมชน 

 



 
๑๘ 

๘. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๙. ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน บําบัด ดูแลและแก้ไขปัญหาในเรื่องอบายมุข ปัญหายา
เสพติดแก่เยาวชนและชุมชน   
๑๐. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
๑๑. ส่งเสริมการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และส่งเสริมหัตถกรรมท้องถิ่น 
๑๒. สร้างเอกลักษณ์ของชุมชน และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๑๓. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑๔. พัฒนาระบบสารสนเทศการสื่อสารในการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลให้แก่ประชาชน
อย่างครอบคลุม และท่ัวถึง 
๑๕. จัดหา พัฒนา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
๑๖. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร 
๑๗. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล 
๑๘. การสร้างความตระหนักและจิตสํานึกในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 
๑๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
ในชุมชน 
๒๐. ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ เอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๑. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา 
๒๒. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่น 

 ๗. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มีจุดยื่นทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาในโครงสร้าง

พ้ืนฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ การพัฒนา
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพัฒนาด้านบริหาร
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๘. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่เชื่อมโยงในภาพรวมซึ่งถ่ายถอด 

จากระดับมหภาคลงสู่ระดับล่าง จากแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์องค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด 

 



 
๑๙ 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
๑. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

๑.๑ การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ําประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความ
ต้องการของ ประชาชน คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน 
จัดระบบการจัดการน้ําสําหรับ อุปโค บริโภคให้มีความสะอาดมากข้ึน ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านให้ทั่วถึง 

๑.๒ การคมนาคม ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ปัญหาถนน เส้นทางคมนาคมไม่ 
สะดวก เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการ
เชื่อมโยงให้เป็น ระบบ ความต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก 
ปลอดภัย ครอบคลุมและเป็น ระบบ  

๑.๓ ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของ
ประชาชน คือ เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในตําบลโคกสะอาด 

๑.๔ การระบายน้ํา การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ํากัด
เซาะ เนื่องจากความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ําไม่ทันท่วงที เกิดน้ําท่วมขังในบางพ้ืนที่ 
ความต้องการของ ประชาชน คือ ก่อสร้างรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําในจุดที่มีน้ําท่วมขัง
และน้ํากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็น ประจ้า  
๒. ด้านเศรษฐกิจ  

๒.๑ ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
เสริม อย่างเพียงพอ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่
ประชาชนในหลากหลาย อาชีพ  

๒.๒ ประชาชนมีรายได้น้อย ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ ต้นทุนทาง 
การเกษตรสูง แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร 
ความ ต้องการของประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
๓. ด้านสาธารณสุข  

๓.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้
เกี่ยวกับ การรักษาสุขภาพ ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกัน และควบคุมโรค
ระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน  

๓.๒ ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เด็ก คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง  
 
 

 



 
๒๐ 

๔. ด้านการเมือง การบริหาร  
๔.๑ ขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก 

หรือ ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล การประสานงานและความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ผู้น้าท้องถิ่น และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น้า
ท้องถิ่น สมาชิกทําความเข้าใจและเข้าถึง ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากข้ึน  

๔.๒ ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ส่งเสริม ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุม
และท่ัวถึง ความ ต้องการของประชาชน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ  
๕. การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

๕.๑ สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน  
๕.๒ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๖. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๖.๑ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก เพ่ือทําการเกษตร เพราะ 

ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ป้องกัน บํารุงรักษาและฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดการเอาใจใส่ดูแล หวงแหนธรรมชาติภายในตําบล 
ความต้องการ ของประชาชน คือ ปลูกฝัง สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ในตําบล เพ่ือประโยชน์ และความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
ในภายภาคหน้า  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน อนาคต
ด้วยเทคนิค SWOT  

การวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น โดยใช้เทคนิค SWOT 
Analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength = S) จุดอ่อน (Weakness =W) และ
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity = O) และอุปสรรค (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้ 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strength = S)  
๑. ทรัพยากรธรรมชาติในตําบลโคกสะอาดอุดมสมบูรณ์ ทั้งผิวดิน และแหล่งน้ําอุดมสมบูรณ์ 
๒. มีอัตลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลาย  
๓. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง ความ

ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด  
๔. มีคอลงชลประทานและลําห้วยต่างๆ ของแม่น้ําชีเชื่อมต่อ  
๕. มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก  
๖. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลที่ชัดเจน 

 



 
๒๑ 

ปัจจัยภายใน จุดอ่อน (Weakness = W)  
๑. บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ทั่วถึง  
๒ บุคลากรขาดความรู้และทักษะในการประสานการปฏิบัติงาน  
๓. งบประมาณมีจํานวนจํากัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณโครงการขนาดใหญ่  
๔. ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท้าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
๕. บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
๖. ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกหนักทําน้ําท่วมพ้ืนที่การเกษตรและในช่วงฤดูแล้งจะมีอากาศร้อน  
๗. มีแหล่งน้ําแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่  
๘. ชุมชนมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย  
ปัจจัยภายนอกโอกาส (Opportunity = O) 
๑. มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  

ภารกิจ หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
๓. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๔. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
อุปสรรค (Threat = T)  
๑. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. เกิดปัญหาน้ําท่วม และปัญหาภัยแล้ง ท้าให้ขาดแคลนน้ําอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดู แล้ง 

และฝนจะตกหนักในช่วงฤดูฝนทําให้เกิดปัญหาอุทกภัย  
๓. ปัญหาสังคมในพ้ืนที่ ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสังคมต่างๆ เพ่ิมข้ึน  
๔. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
๕. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง  

วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น  
๖. มีปัญหาสุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพ่ิมข้ึน  
๗. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการ  

บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

 
 



 
๒๒ 

๗. การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีทําให้เกิดสถานการณ์ที่เก่ียวข้องหลายประการ เช่น ปัญหา 

สุขภาพ ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ที่เกินศักยภาพของ
องค์การบริหารส่วนตําบลที่จะดําเนินการได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนค่อนข้างน้อย ความไม่มีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นมีความเสี่ยงภัยจากภัย
ธรรมชาติ อุบัติเหตุอุบัติภัย ภัยแล้ง 



 

 

การน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 

ส่วนที่ ๓ 

 



 
๒๓ 

ส่วนที่ ๓ 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

เศรษฐกิจ 
การดําเนินงานอ่ืน 

อุตสาหกรรม
และการโยธา 
เกษตร 
เคหะและชุมชน 

กองช่าง สํานักปลัด 
กองคลัง 

๒ การพัฒนาด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา 
สาธารณสุข 
สังคมสังเคราะห์ 

สํานักปลัด 
กองการศึกษา 

กองคลัง 

๓ การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและการ
รักษาความสงบ 

บริหารทั่วไป รักษาความสงบ
ภายใน 

สํานักปลัด กองคลัง 

๔ การพัฒนาด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน พาณิช
ยกการ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

สร้างความ
เข้มแข็งขอ
ชุมชน 

สํานักปลัด กองคลัง 

๕ การพัฒนาด้านพัฒนาด้าน
บริหารจัดการ 

บริหารทั่วไป บริหารงาน
ทั่วไป 

สํานักปลัด กองคลัง 

๖ การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

บริการชุมชนและ
สังคม 

ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา กองคลัง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 



 
๒๔ 

ส่วนที่ ๔ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
๑. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒.๑ ผลที่ได้รับ 
๑) การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงานและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อประชาชนในพ้ืนที่ 
๒) โครงการที่ได้รับการจัดสรรงาบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ได้ดําเนินงานเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ที่วางไว้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ 
  ๒.๒ ผลกระทบ 

การจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมยังไม่ถึงตามที่กฎหมายกําหนด 
ตาม พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้เกิดผลกระทบ
ต่อการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับพ่ีน้องประชาชน ทําให้ประชาชนเสียโอกาสในการพัฒนา   

๒. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 
๑) งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาซึ่งมีจํานวนโครงการมากเกินไปทําให้

งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 
  ๒) ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญขาดการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 


