
 
 

 
 
 

 

 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลสากอ มีภารกิจ อ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และ
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  แผนพัฒนาต าบล ที่มุ่งแก้ไขปัญหา สนองความต้องการของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ พัฒนาคน โดยยึดมั่นการมีส่วนร่วมของประชาชนการวางแผนพัฒนาเป็นหลัก และนโยบาย
ของผู้บริหารเป็นส่วนประกอบ รวมทั้งค านึงถึงประสิทธิภาพและข้อจ ากัดของต าบลไปพร้อมๆกัน กับการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นการวางแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้มีการคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล            
สากอ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ า 
  1.2 ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภค 
  1.3 จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
  2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม   
  2.3 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
  2.4 ส่งเสริม ป้องกัน บ าบัด ฟื้นฟูและก าจัดการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดจน สนับสนุน
ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
  2.5 ส่งเสริมด้านการออกก าลังกาย การกีฬา และนันทนาการ   
  2.6 ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 
  3.2 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษา ความ
สงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น 
  3.4 ส่งเสริมให้ผู้น าศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  4.1 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 
  4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.4 พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

 ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.1 ส่ ง เสริ ม  สนับสนุน ในประชาชนในชุมชนมีจิ ตส านึ ก ในการร่ วมกันอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2 จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
  6.2 เสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา   
  6.3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชนและประชาชน   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  7.1 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร 
  7.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดถึงสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 
  7.3 ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย  รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
  7.4 ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 
  7.5 พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานขององค์กรเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

ซึ่งทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 

1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67 (1)) 
(2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68(1)) 
(3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน (มาตรา 68(2)) 
(4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68(3)) 
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ (มาตรา 16(4)) 
(6) การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 
(7) จัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 

2) ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
 (1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 
 (2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67(3)) 
 (3) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 

68(4)) 
 (4) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส  

(มาตรา 16(10)) 
 (5) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16(2)) 
 (6) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16(5) 
 



 

 

 
 
 (7) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16(19)) 
 (8) การส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 

3) ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 (1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
 (2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8)) 
 (3) การผังเมือง (มาตรา 68(13)) 
 (4) จัดให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3))     
 (5) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16(17)) 
 (6) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 
 (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 (8) จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 

4) ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 
 (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 
 (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 
 (4) ให้มีตลาด (มาตรา 68(10)) 
 (5) การท่องเที่ยว (มาตรา 68(12)) 
 (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา 68(11)) 
 (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16(6)) 
 (8) การพาณิชย์กรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

๕) ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เก่ียวข้อง 
ดังนี้ 

 (1) คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
 (2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล (มาตรา 67(2)) 
 (3) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12)) 

6) ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 (1) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(มาตรา 67(8)) 

 (2) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 
 (3) การจัดการศึกษา (มาตรา 16(9)) 
 (4) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนาธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน (มาตรา 17(18) 
 
 



 

 

 
 

 

7) ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 (1) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น (มาตรา 45(3)) 
 (2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็น และสมควร (มาตรา 67(9)) 
 (3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(16)) 
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(มาตรา 17(3))  
 (5) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน (มาตรา 17(16)) 
 (6) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 


