
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 “ต าบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก รายได้ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษา 

วัฒนธรรมเด่น เน้นการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 
  พันธกิจ 
    1.  จัดให้มีและบ้ารุงรักษาทางบกและทางน้้ารวมทั้งการคมนาคมสะดวก 
    2.  บ้ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3.  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
    4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน 
    5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    6.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น คุ้มครอง ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    7.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
    8.  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
    1.  การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้้ามีความสะดวก  รวดเร็ว 
    2.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
    3.  ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
    4.  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก้าจัดศัตรูพืช 
    5.  ส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  นันทนาการ  และประเพณีของท้องถิ่น 
    6.  ส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน 
    7.  จัดให้มีแหล่งท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้ราษฎร 
    8.  ไฟฟ้าในหมู่บ้านและไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
    9.  น้้าเพื่ออุปโภค  บริโภค  และน้้าเพื่อการเกษตร 
    10. ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
    11. ส่งเสริมการสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

12. พัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 “ต าบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก รายได้ดี มีเศรษฐกิจพอเพียง การศึกษาวัฒนธรรมเด่น เน้น
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” 
 
 2.2 ยุทศาสตร์ในการพัฒนา  6  ยุทธศาสตร์ คือ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขคุณภาพชีวิต และสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการที่ดี 
 

 2.3 เป้าประสงค์  
  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า 
จึงจะส่งผลท้าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายยิ่งขึ้น จึงได้ก้าหนดเป้าประสงค์ เพื่อให้สามารถ
ด้าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด ดังนี้ 

1) ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2) การพัฒนาสาธารณสุขคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน  
3) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
4) การจัดการด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
5) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
6) การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ

ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

2.4 ตัวช้ีวัด 
1) จ้านวนโครงการระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการ เพ่ิม

มากขึ้น 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10/ปี 
3) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข็มแข็ง โดยมีประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและพึงตนเองได้ 
4) โครงการด้านการศึกษา ประเพณี วัฒนธรรม  
 
 
 



 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

๑) ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งเพียงพอและทั่วถึง 
๒) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ 
3) ประชาชนได้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมให้คงอยู่ตลอดไป 
4) การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับบริการที่ดี 
 และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
(5) ประชาชนมีศักยภาพและมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและดูแลรัก 

 2.6 กลยุทธ์ 
  
ล าดับที่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม 
2.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 
 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพ
ชีวิตและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดกิารสังคม
สงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย
แก่ประชาชน 

3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชน
ในหมู่บ้าน 

4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1.ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นันทนาการ และ
ประเพณีของท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมการศึกษา 
3.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

5 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรามชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.คุ้มครองดูแล และบ้ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

1.พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชน  
5.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร  
5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลขาวสาร 

 



 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว 

2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จ้ารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการเมืองและก้ารบริหารจัดการในทุกภาคส่วน 
5) ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
2.๘. แผนงาน 

๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๓) แผนงานการศึกษา 
๔) แผนงานสาธารณสุข 
๕) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
๖) แผนงานเคหะและชุมชน 
๗) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๘) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
๑๐) แผนงานการเกษตร 
๑๑) แผนง้านงบกลาง 

 
 2.9 ความเชื่อมโยงของงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท้าแผนพัฒนาสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนต้าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวมพังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองอ้อ 

 

เป้าประสงค์ 

 

ตัวช้ีวัด 

 

ค่าเป้าหมาย 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
SWOT  ขององค์กรหรือก าหนดความท้าทายทางยุทธศาสตร์ และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ในพื้นที่  

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT ANATSIS TECHNIC) เพ่ือประเมินศักยภาพในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์กร 
บริหารส่วนต้าบล 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมดภายนอกที่ผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT Analysis 

1. ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

1.1 จุดแข็ง (Streng=s) 1) ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมี
ความต้องการ ผู้น้า ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและก้าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
 

2) บุคลากร องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ มีบุคลากร
และอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3) งบประมาณต้นทุนการด้าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากโดยเฉพาะการก่อสร้างถนน
ลูกรัง เนื่องจากมีบ่อลูกรังอยู่ในพื้นที่ ส่วนต้นทุนอื่น ๆ 
ขึ้นอยู่กับท้องตลาด  

4) เทคนิคการท้างาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค
และวิธีการท้างานในระดับสูง 

1.2 จุดอ่อน (Weakness=W) 1) โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง  องค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ  ไม่สามารถด้าเนินโครงการได้ 
 

 
 



1.3โอกาส (Opportunlty=O) 1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  ให้การ
สนับสนุนการด้าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็น
ต้น 

2) พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่งเสริม
และสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

1.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด 

 (Threat=T) 

 

1) โครงการที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความช้านาญเป็น
พิเศษ องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ  ยังไม่มีความ
ช้านาญและบุคลากรยังขาดประสบการณ ์

2.ศักยภาพการพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 จุดแข็ง(Streng=s) 1) ด้านบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก้ า ห น ด น โ ย บ า ย ก า ร พั ฒ น า ใ น  ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง 
 

2.2 จุดอ่อน (Weakness=W) 1) ประชาชนยั งขาดความสนใจในเรื่ องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2) ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวค่อนข้าง
น้อยเนื่องจากไม่มีการ  เชื่อมโยงด้านการท่องเทียวในจังหวัด 
 

2.3 โอกาส (Opportunlty=O) 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเทียวและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดอุดรธาน มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก 
 

 
 



 
2 . 4  อุ ป ส ร ร ค ห รื อ ข้ อ จ า กั ด 
(Threat=T) 

 

  

1) ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี  ใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) ระดับจังหวัดยังขาดการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
และการกระจายผลประโยชน์ ด้านการท่องเที่ยวยังไม่
ทั่วถึง 

 

3. ศักยภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

3.1 จุดแข็ง  (Streng=s) 1) ด้านบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก้าหนดนโยบายการพัฒนา ในด้านสังคมและสาธารณสุขย่าง
ต่อเนื่อง 
2) บุคลากร องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ มีบุคลากร
และอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  

3) งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง 
4)  เทคนิคการท างาน ส่วนมากเป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิค
และวิธีการท างานในระดับสูง 

3.2 จุดอ่อน (Weakness=W) 1) ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่
ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน 
2) ประชาชนยังสนใจ และความจริงใจ หรือตั้งใจจริงใน
โครงการที่รัฐจัดให้ความช่วยเหลือ 

3) ยังไม่มีบุคลาที่มีความช้านาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบ
งานด้านสังคม 

3.3 โอกาส (Opportunlty=O) 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับขาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดอุดรธานี โอกาสที่จะได้ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณมีมาก 

 
 



  
3.4 อุปสรรคหรือข้อจ ากัด
(Threat=T) 

1) การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ส่วน ที่ต้องประสานงาน
กัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 

2) ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ค่อนข้างมากท้าให้การ
ด้าเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการท้างาน 
ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย 

4. ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

4.1 จุดแข็ง  (Streng=s) 1) ด้านบริหารจัดการ ผู้น้า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
ก้าหนดนโยบายการพัฒนาในด้านสังคมและสาธารณสุขย่าง
ต่อเนื่อง 
2) บุคลากร องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองอ้อ มีบุคลากร
และอัตราก้าลัง จ้านวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับที่พร้อมที่จะ
ด้าเนินการตามนโยบายการบริหารงาน  
3) งบประมาณ ต้นทุนการด้าเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูง 

4.2 จุดอ่อน (Weakness=W) 1) ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการเมืองการ
ปกครอง 
2) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

4.3 โอกาส (Opportunlty=O) 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการ
ที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการ
ที่ดี เป็นยุทธศาสตร์การ พัฒนาจังหวัดอุดรธานี มีโอกาส
ได้รับการสนับสนุนมาก 

4.4  อุปสรรคหรือข้อจ ากัด
(Threat=T) 

1) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลาย ๆ       ส่วนที่ต้องประสานงานกัน 
ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
2) การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัย
จิตส้านึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจสวนบุคคล จึงเป็นงานที่
ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 

 


