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ส่วนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าตระหนักถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

กับสภาวะเศรษฐกิจสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วนทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถบรรลุพันธกิจตามท่ีก าหนดไว้ 
   ๑.๑ วิสัยทัศน์ 
     “ประชาชนมีคุณภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ 

เกื้อกูลผู้ด้อยโอกาส  เศรษฐกิจราษฎร์พอเพียง 
ศิลปวัฒนธรรมฟื้นฟู  ต าบลน่าดูน่าอยู่น่ามอง”  

   ๑.๒ พันธกิจ 
  ๑.. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบกทางน้ าและไฟฟูา 

   ๒. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและความสงบเรียบร้อย 
   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๔. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับภาคประชาชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 

   ๕. การบริหารจัดการต้องยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
 

   ๑.๓ เป้าหมายหลัก 
    ๑) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและ
เหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอและทั่วถึงรวมทั้งมีความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและระบบ
สารสนเทศ 
    ๒) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือนาองค์ความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าไปสู่
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
    ๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    ๔) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการการบริหารและการดูแลรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    ๕) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบ
อินเทอร์เน็ต 

 
 
 
 



๒ 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

สถานภาพและสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๑. สภาพ/ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
1.1 ลักษณะท่ีตั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่  ๒๓  
กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  ใช้อาคารชั่วคราวสภาต าบลบ้านเหล่า  เลขที่  ๒๐๕  หมู่ที่ ๑  ต าบลบ้านเหล่า ซึ่ง
เป็นอาคารที่ท าการชั่วคราวบนที่ราชพัสดุ  และเมื่อวันที่  ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๘  เป็นต้นมา  ได้เปิดใช้
อาคารที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า  หลังใหม่  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่  เลขท่ี ๑๓๔ หมู่ ๑๓  บ้าน
เหล่าอุดม  ต าบลบ้านเหล่า  ถนนสายสว่าง – กุดเรือค า  อ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร  จนถึง
ปัจจุบัน ระยะห่างจากอ าเภอเจริญศิลป์  จ านวน  ๑๒  กิโลเมตร  อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร 
1.2 อาณาเขต 

มีเนื้อที่ประมาณ  ๗๐.๑๔  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๔๓,๘๔๐  ไร่ อยู่ในเขต ส.ป.ก. จ านวน 
๑๗,๒๕๙  ไร่ มีอาณาเขต  ดังนี้ 

ทิศเหนือ  จรด   ต าบลคูสะคาม 
ทิศใต้   จรด ต าบลทุ่งแก 
ทิศตะวันออก  จรด ต าบลคูสะคาม 
ทิศตะวันตก  จรด ต าบลหนองแปน 

 ๑.๓  ภูมิประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า   มีสภาพภูมิประเทศทางกายภาพ  เป็นพ้ืนที่ราบสูง  มีล า
ห้วย หนอง คลอง บึงกระจายตามพ้ืนที่ของต าบล สภาพและลักษณะดินเป็นดินลูกรังและดินร่วนปนทราย 
 

๑.๔  เขตการปกครอง 
  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๗  หมู่  ได้แก่ 
   หมู่ที่  ๑  บ้านเหล่า 
   หมู่ที่ ๒  บ้านดงบัง 
   หมู่ที่ ๓  บ้านถ่อน 
   หมู่ที่  ๔  บ้านค าเม็กใหญ่ 
   หมู่ที่ ๕  บ้านหนองแวง   
   หมู่ที่ ๖  บ้านดงบาก 
   หมู่ที่ ๗  บ้านโพนบก 

หมู่ที่ ๘  บ้านหนองผือ 
หมู่ที่ ๙  บ้านค าเม็กน้อย 

   หมู่ที่    ๑๐  บ้านหนองแวงน้อย 
   หมู่ที่ ๑๑  บ้านโพนใหม่ 
   หมู่ที่ ๑๒  บ้านดงบากน้อย 
   หมู่ที่ ๑๓  บ้านเหล่าอุดม 



๓ 
 

    
หมู่ที่ ๑๔  บ้านดงบากวังแสง 

   หมู่ที่ ๑๕  บ้านดงบังใหม่ 
   หมู่ที่ ๑๖  บ้านหนองแวง 
   หมู่ที่ ๑๗  บ้านเหล่าพัฒนา 
 
  แบบประเภทหมู่บ้าน 
   ๑  หมู่บ้าน  อพป.    จ านวน ๑๗ แห่ง     

๒  หมู่บ้าน  ปชด               จ านวน           - แห่ง 
   ๓  หมู่บ้านปลอดยาเสพติด   จ านวน        ๑๗ แห่ง     
                               ๔  หมู่บ้านแผ่นดินทอง        จ านวน          -       แห่ง 
 
  ๑.๕  ประชากร 
   ๑  จ านวน   ๓,๐๕๙    ครัวเรือน 
   ๒ จ านวนประชากรทั้งสิ้น  ๑๒,๑๖๒  คน  
      แยกเป็นชาย  ๖,๒๒๑  คน  หญิง  ๕,๙๔๑  คน 
 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย 
(คน) 

จ านวนเพศหญิง 
(คน) 

จ านวนรวม 

น้อยกว่า   ๑  ปีเต็ม 
๑  ปีเต็ม – ๒  ปีเต็ม 
๓  ปีเต็ม - ๕  ปีเต็ม 
๖  ปีเต็ม  - ๑๑ ปีเต็ม 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปีเต็ม 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปีเต็ม 
๑๘ ปีเต็ม – ๔๙  ปีเต็ม 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม 
มากกว่า  ๖๐  ปีเต็มข้ึนไป 

๙๒ 
๑๙๔ 
๒๕๓ 
๖๑๐ 
๒๘๕ 
๒๗๒ 

๓,๔๑๖ 
๖๖๓ 
๔๓๖ 

๙๑ 
๑๖๒ 
๒๓๘ 
๕๑๔ 
๒๘๐ 
๒๘๔ 

๓,๒๒๕ 
๖๓๘ 
๕๐๙ 

๑๘๓ 
๓๕๖ 
๔๙๑ 

๑๑๒๔ 
๕๖๕ 
๕๕๖ 

๖๖๔๑ 
๑๓๐๑ 
๙๔๕ 

รวมทั้งหมด ๖,๒๒๑ ๕,๙๔๑ ๑๒,๑๖๒ 
 
๒.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๒.๑  การคมนาคม(แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)มีเส้นทางคมนาคมทางบก  
๔ สายคือ 
  ถนนสายที่   ๑   เป็นถนนลาดยาง   สายสว่าง  - กุดเรือค า  ผ่านบ้านดงบัง ,บ้านค าเม็ก          
                     น้อย,บ้านค าเม็กใหญ่  บ้านเหล่า , บ้านถ่อน, บ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๕,๑๐,๑๖ 
  ถนนสายที่  ๒    เป็นถนนลายยาง  เชื่อมระหว่างบ้านดงบัง – บ้านดงบาก 
  ถนนสายที่  ๓    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านค าเม็กใหญ่ – บ้านโคกไชวาน 
  ถนนสายที่  ๔    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโสก 



๔ 
 

 
  ถนนสายที่  ๕    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านเหล่า – บ้านโพนบก  
,                                        บ้านโพนใหม่ 
  ถนนสายที่  ๖    เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง  หมู่ที่ ๑๐ –  
                                         บ้านดงบาก 
  ถนนสายที่  ๗     เป็นถนนลูกรัง  เชื่อมระหว่างบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑๐ –  
                                           บ้านหนองบังงาม 
 
 ๒.๒  การโทรคมนาคม 

๑.  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์หรือวิทยุใช้  ๓,๐๔๓ ครัวเรือน 
๒.  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ใช้               ๕๐๐ ครัวเรือน 
๓.  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่ ๓,๐๔๘ ครัวเรือน 
๔.  หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย      ๑๗ แห่ง 
๕.  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข         ๑ แห่ง 
๖.  สถานีโทรคมนาคมอ่ืน ๆ         ๒ แห่ง 
๗.  โทรศัพท์สาธารณะ                      ๘ แห่ง 
 

 ๒.๓  การไฟฟ้า  (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟูาเข้าถึงและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟูา) 
   -  มีทั้งหมดจ านวน   ๑๗   หมู่บ้าน 
 
 ๒.๔  แหล่งน้ า 
   -  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน    ๑๓   แห่ง 
   -  บ่อน้ าตื้น  จ านวน     ๓๕   แห่ง 
   -  บ่อน้ าโยก  จ านวน     ๕๑   แห่ง 
   -  แม่น้ า , ล าห้วย จ านวน     ๒๔   สาย  
 
๓.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ๓.๑  อาชีพ 
   -  อาชีพหลัก  คือ  การท าเกษตรกรรม  เช่น 
   -  ท านา               จ านวน   ๑๙,๒๓๗  ไร่ 
   -  ปลูกอ้อย           จ านวน    ๑,๙๗๒   ไร่ 
   -  ปลูกปาล์ม     จ านวน        ๙๐   ไร่ 
   -  ยางพารา     จ านวน    ๗,๒๘๒   ไร ่
   -  เลี้ยงสัตว ์ เช่น 
    เลี้ยงโคเนื้อ     จ านวน       ๙๑๐  ตวั 
    เลี้ยงกระบือ จ านวน      ๖๘๐  ตัว 
    เลี้ยงสุกร  จ านวน      ๒๖๖  ตัว 
 



๕ 
 

 
    เลี้ยงไก่  จ านวน  ๒๔,๘๕๒  ตัว 
    เลี้ยงเป็ด จ านวน    ๖,๔๕๘  ตัว 
    เลี้ยงสุนัข/แมว จ านวน    ๑,๘๔๙  ตัว 
   -  อาชีพรอง  คือ  การรับจ้างทั่วไป 
 
๔.  ด้านสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน    ๔   แห่ง 
   -  โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน    ๖   แห่ง 
   -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    จ านวน    ๑   แห่ง 
   -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน    ๑๗ แห่ง 
 ๔.๒  ศาสนา 
   -  วัด / ส านักสงฆ์    จ านวน   ๒๑   แห่ง 
   -  บ้านบ้านเหล่า    จ านวน   ๔  แห่ง     
   -  บ้านดงบัง         จ านวน   ๒  แห่ง   
   -  บ้านดงบาก       จ านวน   ๓  แห่ง 
   -  บ้านหนองแวง   จ านวน   ๕  แห่ง 
   -  บ้านโพนบก      จ านวน   ๓ แห่ง 
      - บ้านค าเม็ก       จ านวน   ๒ แห่ง 
            - บ้านถ่อน         จ านวน   ๑ แห่ง 
      - บ้านหนองผือ    จ านวน  ๑ แห่ง  
 ๔.๓  กีฬา / นันทนาการ / พักผ่อน 
   -  สนามฟุตบอล  ๑  แห่ง คือ  ลานกีฬาต้านยาเสพติด อบต.บ้านเหล่า 
   -  สนามตะกร้อ   ๑  แห่ง คือ  ลานกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.บ้านเหล่า 
 
 ๔.๔  สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน   ๒   แห่ง 
   -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน   ๒๒๕  คน 
   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ  ๑๐๐ 
๕.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม 
 - อากาศ  สภาพภูมิอากาศปลอดโปร่ง  ไม่มีมลพิษ 
 -  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  -  ล าห้วย จ านวน   ๒๗    แห่ง 
  -  หนองน้ า จ านวน     ๓    แห่ง 
 -  สัตว์  ปลาน้ าจืดตามธรรมชาติ 
 -  ดิน  อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแก่การเกษตร 

 



๖ 
 

 
๖.  ด้านการเมือง / การบริหาร 
 ๖.๑  โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๔๖) 
 อบต.ขนาดกลาง 
  
 
 
 
 
- ประธาน      - นายก อบต. ๑  คน 
 - รองประธาน      - เลขานุการ  ๑  คน 
 - เลขานุการ      - รองนายก  ๒  คน 
 - สมาชิก  
 - มีวาระ  ๔  ป ี
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

อบต.บ้านเหล่า 

คณะผู้บริหาร สภา  อบต. 

ปลัด  อบต. 

ส่วนสวัสดกิารสังคม กองช่าง ส่วนการคลัง ส านักปลัด 

- ฝุายบริหารทั่วไป 

- ฝุายกฎหมายและคด ี

- ฝุายแผนงานและ
งบประมาณ 

- ฝุายปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- ฝุายวิชาการ 

- ฝุายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
สิ่งแวดล้อม 

-ฝุายสังคมสงเคราะห ์

-ฝุายสวสัดิการภาพเด็ก
และเยาวชน 

-ฝุายสวสัดิการและ
พัฒนาชุมชน 

- ฝุายก่อสร้าง 

- ฝุายออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

- ฝุายประสานงาน 

- ฝุายผังเมือง 

- ฝุายบัญชี 

- ฝุายการเงิน 

- ฝุายทะเบียน 

ทรัพย์สินและพัสด ุ

- ฝุายพัฒนาและ
จัดเก็บรายได ้
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องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า มี  ๑๗  หมู่บ้าน  มีคณะผู้บริหาร  จ านวน  ๔  คน  และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่บ้านละ  ๒  คน  ประกอบด้วย 
 ๑. นายเรืองศิลป์  คะโยธา  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. นายอ านวย    ผ่องแผ้ว   ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. นายไสว       พิมจันนา  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๔. นายสมอน    พระลาโหน ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๕. นายสุวรรณ  นนทะคุณ  ต าแหน่ง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๖. นายบุญห่วง  สินไชย  ต าแหน่ง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗. นางสาวสุภาดา สาระพัฒน์ ต าแหน่ง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๘. นายสมหมาย  ขันตี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑ 
 ๙. นายบุญเรือง  สุนสิน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๒ 
 ๑๐. นายสุรพล  พิมจันนา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๓ 
 ๑๑. นายสุดใจ  ไวยะ     ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๓ 
 ๑๒. นายสง่า  อัคติ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๔ 
 ๑๓. นายอ านวย  วงค์ราษี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๔ 
 ๑๔. นายวีระ  โครตพัฒน์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๕ 
 ๑๕. นายไกร  แผ่นดี  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๕ 
 ๑๖. นายสุบรรณ  แก้วอุดม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๖ 
 ๑๗. นายทองปาน  ชาวประมง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๖ 
 ๑๘. นายอดุลย์  จันทจร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๗ 
 ๑๙. นายสมเดช  มาตรา  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๗ 
 ๒๐. นายวาสน์  สอนค า  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๘ 
 ๒๑. นายอ านวย  คงสุวรรณ์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   หมู่ ๘ 
 ๒๒. นายบุญมา  ทานัง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๙ 
 ๒๓.นางสาวทองใหม่  ทองโคตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๙ 
 ๒๔.นายสงค์  บุตตะวัง  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๐ 
 ๒๕.นายจันทร์  แพนภูเขียว ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๑ 
 ๒๖.นายเสถียร  เชียงพฤกษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๑ 
 ๒๗.นายประดิษฐ์  มินิชิต  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๒ 
 ๒๘.นายธนพล  เหมือนเหลา ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๒ 
 ๒๙.นายณัฐภพ  ค าเลิศ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๓ 
 ๓๐.นางยศ  ค าภูแสน  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๓ 
 ๓๑.นายบุญทัน  วรรณพราหมณ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๔ 
 ๓๒.นายสุบิน  เมืองศรีมาตร ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๔ 
 ๓๓.นายศักดิ์ชัย  เผ่าพงค์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๕ 
 ๓๔.นายมานิตย์  พรมจารีย์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๕ 
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 ๓๕.นางพรมมี  ภูน้ าต้น  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๖ 
 ๓๖.นายโกวิทย์  ทรานุกร  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๖ 
 ๓๗.นางนงคราญ  บุตะละ  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๗ 
 ๓๘.นายแดง  ชาประดิษฐ์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ ๑๗ 
พนักงานส่วนต าบลประกอบด้วย 
 ๑. นายสุรสิทธิ์   พละเสน  ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒. นางพรรชรนันท์  สายจันดี ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๓. นายสมรวย   ทัศวงษา  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 ๔. นายจิรวัฒน์   จันทรคา  ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด 
 ๕. นางสาวอารีรัตน์  สายกมล ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง 
 ๖. นายนิติพงษ์  ศรีจ าพลัง ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
 ๗. นายวิชิต  ผ่องแผ้ว  ต าแหน่ง  นิติกร 
 ๘. นางพรนิภา  เพ่ิมทอง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 ๙. นางสาวยุพิน  พันธ์ชมภู ต าแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล 
         ๑๐. นางสาวเพ็ญพักตร์  พุทธดี ต าแหน่ง  บุคลากร 
         ๑๑. จ่าเอกศิริพันธ์  วรรณทวี ต าแหน่ง นายช่างไฟฟูา 
         ๑๒. นางนพาภรณ์   ปิ่นใจ  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
         ๑๓. นายธนทรัพย์  ข่วงทิพย์ ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 
         ๑๔. นายสุรไกร  บุตรศรี  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
         ๑๕. นางสาวพัชรี  สงครินทร์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
         ๑๖. ส.อ.สิทธิศักดิ์  ประชาราษฎร์ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
         ๑๗. นายสมบูรณ์  สุรโิย  ต าแหน่ง  พนักงานประสานงาน 
         ๑๘. นางกัญญา  เทพประจักษ์ ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก   (ครูผู้ช่วย) 
         ๑๙. นางสาวปวีณา  มูลมีมา ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก   (ครูผู้ช่วย) 
         ๒๐. นางบุญโฮม  บันโสภา  ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก   (ครูผู้ช่วย) 
         ๒๑. นางสาวสุรีพร   วิชัยศรี ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก   (ครูผู้ช่วย) 
         ๒๒. นางสาวกฤษยาภรณ์  ทิพย์เนตร ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก   (ครูผู้ช่วย) 
พนักงานจ้างประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวนิตยา  พลลาภ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้(ตามภารกิจ) 
 ๒.นางสาวณัฐณิชา  พลขวา ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ(ตามภารกิจ)  
 ๓.นางสาวอรทัย  วรสวาท  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ(ตามภารกิจ) 
 ๔.นายพิษณุ  สาขามุละ  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างไฟฟูา(ตามภารกิจ)   
 ๕.นายอุดม  ทีดงเย็น  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(ตามภารกิจ) 
 ๖.นายทนุพงษ์  บันโสภา  ต าแหน่ง คนขับรถ(ตามภารกิจ) 
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 ๗.นายสุรเชษฐ  โคตรพัฒน์ ต าแหน่ง พนักงานขับรถดับเพลิง(ตามภารกิจ) 
 ๘.นานสาคร  ผ่องแผ้ว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา(ตามภารกิจ) 
 ๙.นางสาวเจนจิรา  แสงสว่าง ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(ตามภารกิจ) 
         ๑๐.นายอุดม  ปะกิ่ง  ต าแหน่ง ยาม(จ้างทั่วไป) 
         ๑๑.นายประสิทธิ์  พวงพลอย ต าแหน่ง นักการภารโรง(จ้างทั่วไป) 
         ๑๒.นายชาญชัย  เผ่าพงษ์  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง(จ้างทั่วไป) 
         ๑๓.นายสมบัติ  หัสคะ  ต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง(จ้างทั่วไป) 
         ๑๔.นายสมพร  ศรีบุญมา  ต าแหน่ง คนสวน(จ้างทั่วไป) 
         ๑๕.นายนที  แก้วนิยม  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา(จ้างทั่วไป) 
        ๑๖.นายธรีพงศ์  เศษฐา  ต าแหน่ง พนักงานผลิตน้ าประปา(จ้างทั่วไป) 
        ๑๗.นายยุทธจักร  เปไสล  ต าแหน่ง  นักการภารโรง(โรงน้ าดื่ม)(จ้างทั่วไป) 
       ๑๘.นางนุกูล  สิงห์ชา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๑๙.นางสาววิมล  อุทัยนาง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ)  
       ๒๐.นางสาวแจ่มจันทร์  อนุไทย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๒๑.นางไพรวรรณ์  วงค์ลิลา  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๒๒.นางสาววลิาวัลย์  อาวะสาร ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๒๓.นางสาวอมรวรรณ  ไกยฝุาย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๒๔.นางสาวสุมาลี  อินทรประสิทธิ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
       ๒๕.นางสาวสกุณา  เผ่าพงษ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๒๖.นางสาวกิตติยา  อุ่นสมัย  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๒๗.นางอวัษฎาง  โพธิ์มล    ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๒๘.นางสาวนันธิญา  บตุตะวัง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๒๙.นางลันจวน  นาสมยนต์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๓๐.นางสาวสุธรรมา  ศรีกระสอน ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๓๑.นางสาวจุลณะภา  สหีาราช ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๓๒.นางวนิดา  เจริญบุญ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ตามภารกิจ) 
      ๓๓.นางสาววิระมล  วานุเสน  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(จ้างทั่วไป) 
      ๓๔.นางสาวจินตหรา  ไต่ตาม  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง(จ้างเหมา) 
      ๓๕.นางสาววณิชยา   เผา่พงษ์  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส านักปลัด(จ้างเหมา) 
      ๓๖.นายด ารงค์  หาญธงชัย         ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหนา้ที่ธุรการส่วนสวัสดิการสังคม(จ้างเหมา) 
      ๓๗.นางสาวประหยัด แสนชาติ ต าแหน่ง  ทั่วไป(จ้างเหมา) 
      ๓๘.นายสมพัด  ไต่ตาม  ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า(จ้างเหมา) 
      ๓๙.นายปัญญา  จันทร์หอม  ต าแหน่ง  พนักงานจดมาตรวัดน้ า(จ้างเหมา) 
      ๔๐.นางสาวสมร  สมอค า  ต าแหน่ง  แม่บ้าน(จ้างเหมา) 
      ๔๑.นายแนน  ชัยพิมพ์  ต าแหน่ง  พนักงาน EMS(จ้างเหมา) 
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      ๔๒.นายอนิรุธ  สุวรรณเพชร  ต าแหน่ง  พนักงาน EMS(จ้างเหมา) 
      ๔๓.นายอุเทน  บุราณเดช  ต าแหน่ง  พนักงาน EMS(จ้างเหมา) 
      ๔๔.นายผิว  ระวังสุ   ต าแหน่ง  พนักงาน EMS(จ้างเหมา) 
      ๔๕.นายเหรียญชัย  ไกรปูอง  ต าแหน่ง ทั่วไป(จ้างเหมา) 
      ๔๖.นางสาวทองมาตร์  ดอนสีชัย ต าแหน่ง  แม่บ้าน(โรงน้ าดื่ม)(จ้างเหมา) 
 
๒.๗  ด้านการคลังท้องถิ่น 
  

ปีงบประมาณ รายได้จัดเก็บเอง รัฐบาลจัดเก็บให้ เงินอุดหนุน รวม 
๒๕๕๕ ๖๖๘,๒๘๖.๘๑ ๑๕,๘๘๒,๔๘๙.๕๐ ๓๑,๕๙๑,๒๗๐.๘๑ ๔๘,๑๔๒,๖๐๒.๘๑ 
๒๕๕๖ ๑,๐๙๔,๔๗๑.๔๓ ๒๐,๕๗๑,๓๔๔.๗๙ ๒๘,๗๘๕,๔๑๕.๗๐ ๕๐,๔๕๑,๒๓๑.๙๒ 

๒๕๕๗ (ณ  ๓๐ 
เมษายน) 

๕๙๓,๗๗๕.๘๕ ๙,๑๒๔,๔๐๖.๗๓ ๒๙,๐๗๔,๖๘๔.๕๐ ๓๘,๗๙๒,๘๖๗.๐๘ 

 
๒.๘  กลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่ 
 ๒.๘.๑  กลุ่มทอผ้าฝูาย   ๔  กลุ่ม 
 ๒.๘.๒  กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  ๑  กลุ่ม 
 ๒.๘.๓  กลุ่มผลิตน้ ายาล้างจานเครื่องใช้ภายในครัวเรือน  ๑  กลุ่ม 
 ๒.๘.๔  กลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์หนัง    ๑  กลุ่ม 
 
๒.๙  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นของพื้นที่        “ผ้าฝ้าย”   
 เป็นงานฝีมือที่เป็นสินค้า OTOP ของต าบลบ้านเหล่า เป็นสินค้าที่สร้างงานและรายได้ให้กับคนใน
ท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเหล่า 
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 จุดแข็ง (STRENGTH:S) 

1. ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
 เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล 
 ฝุายบริหาร และ ฝุายสภาฯ แยกอ านาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
 โครงสร้างส่วนราชการมีรูปแบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น                                        

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 ความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคลการเงินและการคลัง 

2. ด้านบุคลากร 
 บุคลากรมีพ้ืนฐานด้านวิชาการและมีความช านาญงานในหน้าที่ 
 การก าหนดต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
 บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3. ด้านงบประมาณ 
 มีงบประมาณที่ใช้เพื่อการบริหารองค์กรและการพัฒนาท้องถิ่น 
 มีรายได้บางประเภทที่สามารถจัดเก็บได้เอง 

4. ด้านกฎหมาย / ระเบียบ 
 มีระเบียบปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการพัสดุที่เป็นขององค์กรปกครอง 

            ส่วนท้องถิ่นเอง 
 มีระเบียบการจัดท าแผนและการประสานแผนของท้องถิ่นเอง 

5. ด้านเครื่องมือ / อุปกรณ์ 
 มีอุปกรณ์เครื่องมือการท างานที่ทันสมัย 
 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

๖. ด้านการประสานงาน 
 มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนในพ้ืนที่ 

                เป็นผู้ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับหมู่บ้าน 
 มีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน 

๗.  ด้านความร่วมมือ 
 บุคลากรให้ความร่วมมือกับฝุายบริหาร  และ ฝุายนิติบัญญัติ  ด้วยดี 

๘.  ด้านระบบข้อมูล 
 เป็นศนูย์รวมข้อมูลของท้องถิ่น 
 เชื่อมโยงเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 
 

 



๑๒ 
 

 

จุดอ่อน  (WEAKNESS:W) 

๑. ด้านโครงสร้างการบริหารงาน 
 มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบลท าให้การบริการสาธารณะครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
 ฝุายบริหาร และ ฝุายนิติบัญญัติ อบต. เน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป 
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการยังไม่ครอบคลุมภารกิจ 
 ขาดความต่อเนื่องการบริหารงานของผู้บริหาร 
 ขั้นตอนการบริหารงานมีมากเกินไป 

๒.  ด้านบุคลากร 
 การคัดเลือก และสรรหา บุคลากร ไม่ตรงกับความรู้ ความช านาญของต าแหน่งงาน 
 บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
 ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน   

๓.   ด้านงบประมาณ 
 มีพ้ืนที่ที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งต าบลท าให้การจัดสรรงบประมาณพัฒนาไม่ทั่วถึง 
 ภาษีบางประเภทไม่สามารถจัดเก็บได้หรือจัดเก็บได้แต่ไม่ครบตามจ านวน 
 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากส่วนกลางไม่เพียงพอส าหรับใช้จ่ายในการพัฒนา 

๔. ด้านเครื่องมือ 
 เครื่องจักรกลส่วนมากมีสภาพเก่าใช้งานมานานต้องเสียค่าซ่อมบ ารุงเป็นจ านวนมาก 
 เครื่องจักรกลที่ได้รับการถ่ายโอนเก่าทรุดโทรมไม่คุ้มค่าในการซ่อมบ ารุง 

๕. ด้านการบริหารจัดการ 
 การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าไม่เป็นระบบแบบ ONE STOP SERVICE 
 ขั้นตอนการเสนอหนังสือมีมากเกินไป 
 การประสานงานภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม 
 การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลการด าเนินงานยังเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีได้ไม่ทั่วถึง 

๖. ด้านกฎหมาย 
 ระเบียบและกฎหมายยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
 ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายมีมากเกินไปก่อให้เกิดความล่าช้า 

๗. ด้านระบบข้อมูล 
 การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 
 การรับรู้ข่าวสารมีความล่าช้า 

     ๘.ด้านการท่องเที่ยว 
 ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว 
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โอกาส  (OPPORTUNITUY:O) 
๑. ด้านกฎหมาย / ระเบียบ 

 มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๔  มาตรา ๒๘๓  ก าหนด 
กรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการ  
สาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 

 มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.๒๕๔๒ 
ก าหนดความชัดเจนในการจัดระบบบริการสาธารณะ 

๒.  ด้านทรัพยากรในการพัฒนา 
 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ิมมากขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด 
 มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติจ านวนมาก 
 มีแรงงานที่พร้อมจะท างานภาคอุตสาหกรรมจ านวนมาก 
 มีวัตถุดิบด้านการเกษตรจ านวนมาก 
 พ้ืนที่มีความเหมาะสมในการผลิตไม้ผลที่ผลิตได้ในภูมิภาคอ่ืนรวมทั้งพืชเศรษฐกิจ  เช่น ข้าว  อ้อย 

ยางพารา    ฯลฯ 
๓.  ด้านสังคม 

 ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
 ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมากขึ้น 
 มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
 สื่อต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนมีการประชาสัมพันธ์ ภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 

อุปสรรค  (THREAT:T) 
๑.  ด้านนโยบายของรัฐ 

 การถ่ายโอนภารกิจ จากราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีความล่าช้า ขาดความต่อเนื่อง 
 ระเบียบ กฎหมาย ไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 องค์กรที่จะต้องถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย ยังหวงอ านาจไม่ด าเนินการตามเงื่อนเวลา  มีข้อแม้

มากเกินไป 
 การถ่ายโอนภารกิจส่วนมากถ่ายโอนแต่บุคลากรแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณมา 

๒.  ด้านทรัพยากรการพัฒนา 
 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
 มีการอพยพแรงงานอย่างต่อเนื่อง 
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 ขาดการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

 
๓.  ด้านสังคม 

 สถานศึกษาขาดบุคลากร  อุปกรณ์และงบประมาณที่มีไม่เพียงพอ  และ อบต. ไม่สามารถให้การ
สนับสนุนได้  ติดขัดด้วยระเบียบกฏหมายและงบประมาณ 

 อยู่ในสภาวะการณ์จ ากัด  ทั้งงบประมาณ / บุคลากร 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ 
 ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งพุทธธรรมเท่าที่ควร 
 ประชาชนมีความยากจน  เป็นเหตุให้ประสบปัญหาสุขภาพอย่างหลากหลาย 
 ผู้ด้อยโอกาสยังขาดการดูแลจากภาคราชการ  ภาคเอกชน 

๔.  ด้านเทคโนโลยี 
 การสื่อสารทางเทคโนโลยี ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
 ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   
๒. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จุดแข็ง (Strengths)  

-ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเห็นความส าคัญและความจ าเป็นของการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด าเนินงานตามพันธกิจและการพัฒนาองค์กร 

- มีผู้บริหารระดับสูงขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าท าหน้าที่ก ากับดูแลการท างานที่เก่ียวข้อง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเฉพาะ 

-บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมและตั้งใจในการท างานตามภาระงาน 
จุดอ่อน (Weaknesses)  

- บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอกับภาระงานที่เพ่ิมมากข้ึน 
- ขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีที่มีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
-ขาดความคล่องตัวในการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายและการลงทุนในการจัดซื้อค่อนข้างสูง 
-การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ไม่เหมาะสมเช่นเพ่ือความบันเทิงและการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่พึงประสงค์ 
 

๓. สภาพแวดล้อมภายนอกโอกาส (Opportunities)  
- ส านักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้การสนับสนุนการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการศึกษาและวิจัย 
-ส านักคอมพิวเตอร์องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้การสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกลผ่าน

ระบบ Teleconference  



๑๕ 
 

 
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการประยุกต์ใช้งานอย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภัยคุกคาม (Threats)  
- การพัฒนาบุคลากรไม่ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-การบุกรุกโจมตีระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านเหล่า 
-อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 

ส่วนที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนกลยุทธ์ 

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าอย่างเป็นรูปธรรมจึงได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
ยุทธศาสตร์ที ่๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

๓.๒ แผนกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑ พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
-สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้

อย่างต่อเนื่องและสามารถทาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง 
-ก าหนดมาตรฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านเหล่าทุกระดับให้สอดคล้องกับมาตรฐานต าแหน่ง 
-จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความรู้ทักษะและศักยภาพสูงขึ้นโดยสร้างแรงจูงใจใน
การเข้ารับการฝึกอบรมและสอบวัดมาตรฐานวิชาชีพที่มีก าหนดไว้ในระดับสากล 

 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

-สนับสนุนการพัฒนาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ 
-จัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ 
- จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
-จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประชาชน 
 
 
 
 



๑๗ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที๔่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 

-ก าหนดนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
-พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักงานให้เป็นศูนย์กลางที่สอดคล้องและสามารถบูรณาการใช้งาน

ร่วมกันได้ 
-จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
ส่วนที่ ๔ 

โครงการแผนงาน/กิจกรรม 
 

๔.๑ โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที ่๑  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
-โครงการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๒  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

- โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการจัดการ 
- โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

-ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขยายพื้นที่ให้บริการให้เพียงพอและ
ครอบคลุม 

- โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
-โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย 
-โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ส ารองไฟฟูา 
-โครงการจัดหาระบบปูองกันการบุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

ยุทธศาสตร์ที ่๔  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 

วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

- โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 
- โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  
- โครงการพัฒนาระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
- โครงการพัฒนาระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)  
- โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-office) 



๑๙ 
 

 
 
๔.๒ แผนงาน / โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที๑่  พัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าให้มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน 
ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดบุคลากรด้านเทคโนโลยีมี
ความรู้และศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

๒ โครงการฝึกอบรมความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัดบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่ามีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 
ยุทธศาสตร์ที๒่  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส าหรับการจัดการ 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการ
จัดการเพียงพอสามารถรองรับระบบ
การบริหารจัดการที่สมบูรณ์ 

๓๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    งานบริหาร
ทั่วไป 

๒ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
ใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

๑๐,๐๐๐     งานบริหาร
ทั่วไป 

 



๒๐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที ่๓   พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 
 

ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 

๑ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่าย 
ตัวช้ีวัดองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเหล่ามีระบบเครือข่ายที่เสถียร 

 ๘,๐๐๐    งานบริหาร
ทั่วไป 

๒ โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
มีระบบเครือข่ายไร้สายใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

๓ โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ส ารอง
ไฟฟูา 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
มีอุปกรณ์สารองไฟฟูาใช้เพื่อการ
บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑๐,๐๐๐     งานบริหาร
ทั่วไป 

๔ โครงการจัดหาระบบปูองกันการบุก
รุกและโจมตีระบบเครือข่าย 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
มีระบบปูองกันการบุกรุกและโจมตี
ระบบเครือข่ายเพ่ือปูองกันการการ
บุกรุกและโจมตีระบบเครือข่าย 

 ๑๐,๐๐๐    งานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

ยุทธศาสตร์ที๔่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 
ล าดับ โครงการ/ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ 
๑ โครงการพัฒนาระบบงานบุคคล 

ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบงานบุคคล 

 ๑๐,๐๐๐    งานบริหาร
ทั่วไป 

๒ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้ 
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบจัดเก็บรายได้ 

๑๐,๐๐๐     งานบริหาร
ทั่วไป 

๓ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร (MIS)  
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MIS)  

  ๑๐,๐๐๐   งานบริหาร
ทั่วไป 

๔ โครงการพัฒนาระบบให้บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)  
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Service)  

   ๑๐,๐๐๐  งานบริหาร
ทั่วไป 

๕ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Management)  
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบบริหารอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Management)  

    ๑๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

๖ โครงการพัฒนาระบบงานสารบรรณ (e-
office)  
ตัวช้ีวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามี
ระบบงานสารบรรณ (e-office)  

๑๐,๐๐๐     งานบริหาร
ทั่วไป 

 
 

ส่วนที่ ๕ 



๒๒ 
 

การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 
๕.๑ การติดตามประเมินผล 

๑) ให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจัดท าแผนงาน/โครงการทั้งที่ใช้งบประมาณ
และไม่ใช้งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 

๒) การเพ่ิมเติมปรับปรุงงาน/แผนงาน/โครงการตามข้อ ๑) สามารถด าเนินการได้ตามความเหมาะสม
ของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า
ก าหนด 

๓) การทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทฯองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจะด าเนินการทุกๆ๒ปีและ
หรือเพ่ือให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

๔) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่ามีหน้าที่
อ านวยการก ากับดูแลติดตามประเมินผลการพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
หน่วยให้เป็นไปตามแผนฯ 

๕) หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าจัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสารประจาปีเพ่ือเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าผ่านงาน
บริหารทั่วไปสานักงานปลัด 

๖) งานบริหารทั่วไปสานักงานปลัดรวบรวมรายงานและจัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจาปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่าเพ่ือเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเหล่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


