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คํานํา 
 
 

หนึ่งในทรัพยากรท่ีสําคัญสําหรับการประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค�กรสู!ดิจิทัลคือการมี
ผู&นําขององค�กรและพนักงานท่ีมีทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังความหลากหลายของนวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจิทัลก็มีส!วนเป-นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการเปลี่ยนแปลงองค�กรสู!ดิจิทัลด&วยเช!นกัน การทําความเข&าใจถึงกลุ!ม
ทักษะด&านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป-น โดยเฉพาะสําหรับการเปลี่ยนแปลงองค�กรสู!ดิจิทัลในศตวรรษท่ี 21 
ให&ประสบความสําเร็จจึงเป-นสิ่งสําคัญสําหรับองค�กรอย!างหลีกเลี่ยงไม!ได& โดยเฉพาะอย!างยิ่งเม่ือรัฐบาลพยายาม
ท่ีจะเน&นเรื่องของ Thailand 4.0 ซ่ึงจําเป-นต&องอาศัยทักษะด&านเทคโนโลยีสารสนเทศอย!างมากในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมความพร&อมบุคลากรในอนาคตต&องรองรับกลุ!มท่ีเป-นนักวิชาชีพด&าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคนท่ัวไปท่ีเป-นผู&ใช&ท่ีต&องมีทักษะด&านดิจิทัลข้ันสูง หรือพลเมืองดิจิทัล 

ปAจจุบันการสื่อสารไร&พรมแดนเกิดข้ึนท่ัวภูมิภาค สืบเนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ทําให&เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนอย!างรวดเร็ว ดังนั้นในการเตรียมการรับมือการเติบโตของ     
สิ่งเหล!านี้ ให&ทันต!อโลกปAจจุบัน และเตรียมการรับมือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสมัยใหม!ในอนาคต องค�การ
บริหารส!วนตําบลพระเสาร� จึงได&จัดทําแผนแม!บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขององค�การบริหารส!วนตําบลพระเสาร� 
ข้ึน เพ่ือใช&ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค�กร ให&มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 

คณะทํางานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค�การบริหารส!วนตําบลพระเสาร� 
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แผนแม�บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

............................................. 
 
 
     วิสัยทัศน
 (Vision) 
           “สาธารณูปโภคก�าวไกล ใส�ใจการคมนาคม อุดมด�วยแหล�งน้ํา งามล้ําประเพณี สู�วิถีความพอเพียง” 
 
 

     ยุทธศาสตร
  
 ยุทธศาสตร+การพัฒนาท�องถ่ินจะเป/นกรอบชี้นําซ่ึงเป/นการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีท�องถ่ินเลือกท่ี
จะปฏิบัติ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค+ท่ีกําหนดไว�ท้ังวัตถุประสงค+เฉพาะส�วน ภายใต�ยุทธศาสตร+ต�างๆ องค+การ
บริหารส�วนตําบลพระเสาร+ จึงกําหนดแนวทางการดําเนินการให�บรรลุยุทธศาสตร+ นั้น 
 เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน+ขององค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+ มียุทธศาสตร+หลักท่ีจะ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จรวม 8 ยุทธศาสตร+ ซ่ึงเป/นการสนับสนุนยุทธศาสตร+พัฒนาจังหวัดให�บรรลุ
เป;าประสงค+ ดังนี้ 
   1) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี ๑ ยุทธศาสตร+การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน 
   1.1) เป!าประสงค
 

      (1) เพ่ือพัฒนาการคมนาคม การสาธารณูปโภค ไฟฟ;าสาธารณะ และคลองส�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
      (๒) เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําอุปโภคอย�างเพียงพอ และมีคุณภาพ 

        (๓) เพ่ือการวางผังเมืองให�เป/นระบบ และควบคุมอาคาร 
      1.2) ตัวช้ีวัด 

      (๑) เส�นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน มีความสะดวก  ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
       (๒) ก�อสร�างทางระบายน้ํา แก�ไขปGญหาน้ําท�วมขัง 
       (๓) ทุกครัวเรือนมีไฟฟ;าใช�อย�างท่ัวถึง 
       (๔) ระบบประปาหมู�บ�านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
       (๕) แหล�งน้ําอุปโภคบริโภคได�รับการปรับปรุงอย�างมีประสิทธิภาพ 
       (๖) ประชาชนมีน้ําสะอาดและมีคุณภาพไว�ใช�อุปโภคบริโภค 
       (7) การวางผังเมืองให�เป/นระบบ และมีการจัดทําแผนท่ีภาษี 
      1.3) ค(าเป!าหมาย 

 (1) ปรับปรุงพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือใช�อุปโภค-บริโภคและทางการเกษตร 
 (2) ให�การพัฒนา ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  ถนน  ไฟฟ;า  ประปา 

         1.4) กลยุทธ
 
      (1) การพัฒนาการคมนาคมและขนส�ง 
      (2) การพัฒนาการสาธารณูปโภค 

      (3) การพัฒนาการผังเมืองและควบคุมอาคาร 
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  2) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 2 ยุทธศาสตร+การพัฒนาส�งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร�างเศรษฐกิจฐานราก  
      2.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือพัฒนาการศึกษาให�แก�เด็ก เยาวชน ประชาชนให�ได�มาตรฐาน มีคุณภาพ 
(2) เพ่ือพัฒนากลุ�มอาชีพ ให�ประชาชนมีอาชีพ มีรายได� และมีศักยภาพโอกาสทางเศรษฐกิจ  
     ตามวิถีความพอเพียง 
(3) เพ่ือการป;องกันและระงับโรคติดต�อทุกประเภทให�มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตตําบล 
(4) เพ่ือช�วยเหลือผู�ท่ีไม�สามารถช�วยเหลือตนเองได� และผู�ด�อยโอกาสในสังคมชุมชน 
(5) เพ่ือการสร�างเสริมสุขภาพและสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมแก�ประชาชนและห�างไกลจากยาเสพติด 
(6) เพ่ือให�ประชาชนได�รับการบริการด�านการแพทย+ฉุกเฉิน การช�วยเหลือผู�ประสบภัยต�างๆ ท่ี   
    รวดเร็ว มีมาตรฐานอย�างท่ัวถึง 

     2.2) ตัวช้ีวัด 
(1) ส�งเสริมการศึกษาแก�เด็ก เยาวชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีให�ได�มาตรฐาน และมีคุณภาพ 
(2) ประชาชนได�รับการสงเคราะห+และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู�ท่ีได�รับความเดือดร�อน 
(3) ส�งเสริมการป;องกันและระงับโรคติดต�อในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร+  
(4) ส�งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู�ด�อยโอกาส และสงเคราะห+ 
    เบ้ียยังชีพให�กับผู�สูงอายุ คนพิการ และผู�ปQวยเอดส+ทุกคน 
(5) ประชาชนในพ้ืนท่ีไม�ยุ�งเก่ียวและห�างไกลจากยาเสพติด 
(6) ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเข�าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

      2.3) ค(าเป!าหมาย 
(๑) ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ  ให�การอบรมอาชีพกลุ�มอาชีพอิสระต�างๆ ในชุมชน 
(๒) ส�งเสริมการศึกษาให�ประชาชน ได�รับความรู�  ความเข�าใจ และนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา   
     ใช�ดําเนินชีวิต 
(๓) ส�งเสริมและสนับสนุนด�านสาธารณสุข  เพ่ือป;องกันและเฝ;าระวังโรคติดต�อต�างๆ 

      2.4) กลยุทธ
 
 (1) การพัฒนาการส�งเสริมอาชีพ 

 (2) การพัฒนางานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห+ 
 (3) การพัฒนาการจัดการศึกษาและส�งเสริมการศึกษา 
 (4) การพัฒนาการสาธารณสุข 

 (5) การพัฒนาการป;องกันและแก�ไขปGญหายาเสพติด 

 (6) การพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 
     (7) การพัฒนาการส�งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 3) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 3 ยุทธศาสตร+การพัฒนา สังคมอยู�เย็นเป/นสุข 
      3.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือให�มีการบรรเทาสาธารณภัยอย�างครบครัน 
(2) เพ่ือให�ประชาชน หน�วยงานต�างๆ กลุ�มองค+กร ในเขตพ้ืนท่ี มีส�วนร�วมในการพัฒนาตําบลให�มี   
     ความเข�มแข็งและเจริญก�าวหน�าต�อไป 
(3) เพ่ือให�เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน 
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     3.2) ตัวช้ีวัด 
(1) สามารถช�วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
(2) ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและปลอดภัย 
(3) ประชาชนเกิดความรักและสามัคคีในชุมชน 

      3.3) ค(าเป!าหมาย 
(๑) การป;องกันและบรรเทาสาธารณภัยต�างๆ ในพ้ืนท่ี 
(๒) ส�งเสริมสนับสนุนการสร�างความเข�มแข็งให�กับชุมชน 
(๓) ส�งเสริมสนับสนุนให�เกิดความรักและความสามัคคีของคนในท�องถ่ิน 

      3.4) กลยุทธ
 
           (1) การพัฒนาความสามัคคีและชุมชนน�าอยู�ของประชาชนในท�องถ่ิน 

    (2) การพัฒนาการส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 

     (3) การพัฒนาการป;องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

     (4) การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร�อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 

      (5) การเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน 
 
 4) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 4 ยุทธศาสตร+การพัฒนาการวางแผนการส�งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  
และการท�องเท่ียว 
      4.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือให�เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร+มากข้ึน 
 (2) เพ่ือให�มีการพัฒนาผลิตภัณฑ+ชุมชนออกสู�ตลาดมากข้ึน 

        (3) เพ่ือให�แหล�งท�องเท่ียวในตําบลเกิดการพัฒนาและมีนักท�องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
     4.2) ตัวช้ีวัด 

 (1) สามารถกระตุ�นให�เกิดการลงทุนในพ้ืนท่ีได�มากข้ึน 
(2) มีผลิตภัณฑ+ OTOP ออกจําหน�ายสู�ตลาดมากข้ึน 
(3) เกิดแหล�งท�องเท่ียวในตําบลและมีนักท�องเท่ียวมากข้ึน 

      4.3) ค(าเป!าหมาย 
(๑) ส�งเสริมการลงทุนในเขตพ้ืนท่ีตําบล 
(๒) ส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ+ชุมชน (OTOP) 
(๓) ส�งเสริมและพัฒนาการท�องเท่ียว 

      4.4) กลยุทธ
 
     (1) การพัฒนาการส�งเสริมการลงทุน 
     (2) การพัฒนาการส�งเสริมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
     (3) การพัฒนาการท�องเท่ียว 
     (4) การพัฒนาการพาณิชยกรรม 
     (5) การพัฒนา ผลิตภัณฑ+ชุมชน(OTOP) 
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       5) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 5 ยุทธศาสตร+การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ+ ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล�อม 
      5.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือให�เกิดภูมิทัศน+และสิ่งแวดล�อมท่ีดีในชุมชน 
(2) เพ่ือให�มีทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 
(3) เพ่ือให�มีปQาไม�หนาแน�นและมีพันธุ+สัตว+น้ําเพ่ิมมากข้ึน 
(4) เพ่ือให�ประชาชนรู�จักคัดแยกขยะและลดปGญหาขยะในพ้ืนท่ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

     5.2) ตัวช้ีวัด 
(1) ชุมชนมีภูมิทัศน+และสิ่งแวดล�อมท่ีดียิ่งข้ึน 
(2) ทรัพยากรปQาไม� และพันธุ+สัตว+น้ํามีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน 
(3) ปGญหาขยะในพ้ืนท่ีลดลง 

     5.3) ค(าเป!าหมาย 
 (๑) ส�งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน+และจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชนให�น�าอยู�ยิ่งข้ึน 

(๒) ส�งเสริมการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ี 
(๓) ส�งเสริมการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและอนุรักษ+พันธุ+สัตว+น้ําในเขตพ้ืนท่ี 
(๔) ส�งเสริมการคัดแยกขยะ เพ่ือลดปGญหาขยะในเขตพ้ืนท่ี 

     5.4) กลยุทธ
 
     (1) การพัฒนาการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ�มครองดูแลและบํารุงรักษาปQา 
     (2) การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต�างๆ 

      (3) การพัฒนาการจัดการท่ีสาธารณะประโยชน+ 
 
 6) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี  6 ยุทธศาสตร+การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม จารีต  ประเพณี และ  
ภูมิปGญญาท�องถ่ิน 
      6.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ืออนุรักษ+ฟXYนฟู ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี แหล�งเรียนรู� ภูมิปGญญาท�องถ่ิน  
     6.2) ตัวช้ีวัด 

 (1) ประชาชนได�สืบทอด ฟXYนฟู อนุรักษ+ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและแหล�งเรียนรู� ให�คงอยู�ใน  
          ชุมชนท�องถ่ินสืบไป 

      6.3) ค(าเป!าหมาย 
(๑) ส�งเสริมการอนุรักษ+ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปGญญาท�องถ่ินด�านต�างๆ 

      6.4) กลยุทธ
 
        (1) การพัฒนาการปกป;อง คุ�มครอง ควบคุม ดูแลรักษา โบราณสถานโบราณวัตถุ 

       (2) การพัฒนาอนุรักษ+และส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปGญญาท�องถ่ิน 
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 7) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 7 ยุทธศาสตร+การพัฒนาการบริหารจัดการองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
      7.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
(2) เพ่ือการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช�ท่ีทันสมัยและสถานท่ีปฏิบัติงานให�เพียงพอและมี    
     ประสิทธิภาพในการให�บริการต�อประชาชน 
(3) เพ่ือให�บริการประชาชนและอํานวยความสะดวกแก�ผู�ใช�บริการ ท้ังการเผยแพร�ประชาสัมพันธ+   
     ข�อมูลข�าวสารต�างๆ ให�ประชาชนทราบ 

     2.4) ตัวช้ีวัด 
(1) มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย�างมีประสิทธิภาพ 
(2) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการ 

      2.5) ค(าเป!าหมาย 
 (๑) ส�งเสริมการพัฒนาบุคลากร 
 (๒) ส�งเสริมการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช�ท่ีทันสมัย และสถานท่ีปฏิบัติงานให�เพียงพอ  
           และมีประสิทธิภาพการให�บริการแก�ประชาชน 
 (๓) ส�งเสริมการให�บริการประชาชนรวมท้ังการอํานวยความสะดวกแก�ผู�มาติดต�อราชการท้ังการเผยแพร�      
            ประชาสัมพันธ+ข�อมูลข�าวสารต�างๆ ให�ประชาชนทราบ 

      2.6) กลยุทธ
 
       (1) การพัฒนาองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ินโดยการบริหารจัดการท่ีดี 
     (2) การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ บุคลากรท�องถ่ิน 
       (3) การส�งเสริมการให�บริหารหน�วยงานภาครัฐ ประชาคม และองค+กรประชาชน 
 

 8) ประเด็นยุทธศาสตร
ท่ี 8 ยุทธศาสตร+การส�งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
      8.1) เป!าประสงค
 

(1) เพ่ือให�ประชาชนมีความจงรักภักดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย+ 
(2) เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการรักษาประชาธิปไตย 
(3) เพ่ือให�มีข�อมูลปGญหาความเดือดร�อนของประชาชนเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

     8.2) ตัวช้ีวัด 
(1) ประชาชนเกิดความจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย+ 
(2) ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการรักษาประชาธิปไตย 
(3) มีข�อมูลความเดือดร�อนของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

      8.3) ค(าเป!าหมาย 
(๑) ส�งเสริมประชาธิปไตยการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(๒) ส�งเสริมให�ประชาชนรักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย+ 
(๓) ส�งเสริมการมีส�วนร�วมในการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน 

      8.4) กลยุทธ
 
       (1) การพัฒนาส�งเสริมกระบวนการเรียนรู�และการมีส�วนร�วมทางการเมืองการปกครองระบอบ     
                 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป/นประมุข 

        (2) การพัฒนาส�งเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม 
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สภาพทั่วไปและข7อมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ด7านกายภาพ 
    1.1  ท่ีตั้งของหมู(บ7านหรือชุมชนหรือตําบล 
   ตําบลพระเสาร+ต้ังอยู�ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอมหาชนะชัย ซ่ึงอยู�ห�างจากอําเภอมหาชนะชัย 
13  กิโลเมตร และห�างจากจังหวัดยโสธร 57  กิโลเมตร  โดยมีขอบเขตติดพ้ืนท่ีใกล�เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ  ติดต�อเขตตําบลค�อใหญ�  อําเภอพนมไพร  จังหวัดร�อยเอ็ด       
          ทิศใต�  ติดต�อเขตตําบลหัวเมืองและตําบลคูเมือง  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
          ทิศตะวันออก  ติดต�อตําบลคําไฮ  อําเภอพนมไพร  จังหวัดร�อยเอ็ด         
          ทิศตะวันตก  ติดต�อตําบลคลีกลิ้ง  ก่ิงอําเภอศิลาลาด  จังหวัดศรีสะเกษ 
 

แผนท่ีตั้งองค
การบริหารส(วนตําบลพระเสาร
 
 

 
 

เนื้อท่ี เนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  35  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   21,875  ไร�  ซ่ึงมีความ
หนาแน�นของประชากร  ชาย - หญิง  123  คน / ตารางกิโลเมตร 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
     ภูมิประเทศ  มีพ้ืนท่ีประมาณร�อยละ  70  ของพ้ืนท่ีตําบลเป/นท่ีราบสลับท่ีดอน  มีท่ีราบ
ลุ�มร�องน้ําเซาะ  เหมาะแก�การทําการเกษตร  ตําบลพระเสาร+มีพ้ืนท่ีปQาสงวนแห�งชาติ  1  แห�ง  มีเนื้อท่ี
ประมาณ  2,000  ไร�  ส�วนมากเป/นปQาไม�ยางนา  และไม�อ่ืน ๆ 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

  มีลักษณะอากาศ แบ�ง ออกตามฤดูกาลได� ๓ ฤดู ดังนี้ 
- ฤดูร�อน เริ่มต้ังแต�เดือนกุมภาพันธ+ถึงเดือนพฤษภาคม โดยมีลมตะวันออกและลมใต�พัดปก

คลุม ทําให�มีอากาศร�อนอบอ�าวและอากาศร�อนจัดในเดือนเมษายน  
- ฤดูฝนเริ่มต้ังแต�กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�

พัดปกคลุม เป/นช�วงท่ีเหมาะแก�การทํานาน้ําส�วนใหญ�มาจากฝนท่ีตก 
- ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต�กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ+ โดยมีลมมรสุมตะวันออก เฉียง

เหนือพัดปกคลุม เป/นช�วงท่ีเหมาะแก�การปลูกพืชผักสวนครัว  
 1.4  ลักษณะของดิน 

             ลักษณะของดินเป/นดินร�วนปนทราย และราบสลับท่ีดอนพ้ืนท่ีส�วนใหญ�ใช�ทํานา ส�วนท่ีราบ
สลับดอนใช�ปลูกมันสําปะหลัง และหญ�า  
 
 2.  ด7านการเมือง/การปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง ในเขตองค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+มี ท้ังหมด  10  หมู� ดังนี ้
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน(ง เบอร
โทรศัพท
 หมายเหตุ 

1 นายชัยวัฒน+ ตะเคียน กํานันตําบลพระเสาร+ 08 7053 2870  
2 นายสมัย พาพันธ+ ผู�ใหญ�บ�านบ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 1 08 7048 1896  
3 นายประดิษฐ+ วงษ+กันยา ผู�ใหญ�บ�านบ�านปลาป̀aง หมู�ท่ี 2 08 4476 5475  
4 นายอาทิตย+ ประสานทอง ผู�ใหญ�บ�านบ�านโนนยาง หมู�ท่ี 3 09 0360 7793  
5 นายเปลี่ยน สุวรรณวงษ+ ผู�ใหญ�บ�านบ�านขาทราย หมู�ท่ี 4 08 6071 1142  
6 นายวาส บุญศรี ผู�ใหญ�บ�านบ�านโนนง้ิว หมู�ท่ี 5 06 4986 8711  
7 นายสมหมาย ไชยชาญ ผู�ใหญ�บ�านบ�านแดง หมู�ท่ี 7 08 8366 9212  
8 นายประดิษฐ+ โสสะ ผู�ใหญ�บ�านบ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 8 09 1832 2683  
9 นายวิทย+ วงษ+คําชัย ผู�ใหญ�บ�านบ�านหัวดง หมู�ท่ี 9 08 0195 3194  

10 นายไชยา สุราโพธิ์ ผู�ใหญ�บ�านบ�านโนนยาง หมู�ท่ี 10 09 5184 2959  
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 2.2  การเลือกตั้ง  เขตการเลือกต้ัง แบ�งเป/น 10 หมู� ดังนี้  
 

ลําดับท่ี ช่ือหมู(บ7าน หมู(ท่ี หมายเหตุ 
1 บ�านพระเสาร+ 1  
2 บ�านปลาป̀aง 2  
3 บ�านโนนยาง 3  
4 บ�านขาทราย 4  
5 บ�านโนนง้ิว 5  
6 บ�านหัวดง 6  
7 บ�านแดง 7  
8 บ�านพระเสาร+ 8  
9 บ�านหัวดง 9  

10 บ�านโนนยาง 10  
 
 3. ประชากร 
              3.1  ข7อมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
                    องค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+  ในปc พ.ศ. 2562 มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น ๔,๒26 คน 
จําแนกเป/นชาย ๒,๑๓4 คน หญิง ๒,092 คน  มีความหนาแน�นเฉลี่ย  ๑๒๓  คนต�อตารางกิโลเมตร มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น ๑,098  ครัวเรือน จะเห็นได�ว�าจํานวนประชากรของ องค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+ มี
อัตราเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  ปc พ.ศ.๒๕๖2 จํานวนประชากรลดลง จาก ปc พ.ศ. ๒๕๖1 จํานวน  8 คน และมีครัวเรือน
เพ่ิมข้ึน จํานวน 4 ครัวเรือน  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนประชากรนั้นข้ึนอยู�กับปGจจัยหลายอย�าง เช�น การ
เกิด การตาย การย�ายถ่ินฐานของประชากรภายในองค+กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   

 

หมู� 
ท่ี 

หมู�บ�าน 
/ชุมชน 

ปE พ.ศ. ๒๕๕๘ ปE พ.ศ. ๒๕๕๙ ปE พ.ศ. ๒๕๖๐ ปE พ.ศ. ๒๕๖๑ ปE พ.ศ. ๒๕๖2 

คน 
ครัว 

เรือน 
คน 

ครัว 

เรือน 
คน 

ครัว 

เรือน 
คน 

ครัว 

เรือน 
ชาย หญิง รวม 

ครัว 

เรือน 

๑ พระเสาร+ 607 156 598 157 597 158 595 160 313 277 590 160 
๒ ปลาป̀aง 220 49 225 49 223 49 225 49 107 121 228 49 
๓ โนนยาง 486 123 484 126 486 127 483 130 236 238 474 130 
๔ ขาทราย 237 53 234 53 235 55 226 57 104 123 227 57 
๕ โนนงิ้ว 273 74 274 77 274 77 272 78 141 133 274 78 
๖ หัวดง 532 141 519 144 517 144 515 146 263 247 510 148 
๗ แดง 464 98 470 99 472 100 474 101 226 249 475 102 
๘ พระเสาร+ 641 162 638 166 636 168 636 170 327 313 640 171 
๙ หัวดง 457 118 461 119 460 120 459 120 232 232 464 120 

๑๐ โนนยาง 346 79 347 81 351 82 349 83 185 159 344 83 
รวม 4,263 1,053 4,250 1,071 4,251 1,080 4,234 1,094 2,134 2,092 4,226 1,098 

หมายเหตุ  ข�อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562  จากสํานักทะเบียนอําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 
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           3.2  ช(วงอายุและจํานวนประชากร  
จํานวนประชากรแยกรายอายุ ตําบลพระเสาร+ อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 

ลักษณะข7อมูล ชาย หญิง รวม 

แยกตามเพศ  2,134  2,092  4,226 

แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล   
- ผู�ท่ีมีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�าน  2,134  2,089  4,228 

-ผู�ท่ีไม�ได�สัญชาติไทย และมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�าน  0  3  3 

-ผู�ท่ีมีช่ืออยู�ในทะเบียนบ�านกลาง (ทะเบียนซ่ึงผู�อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให�จัดทํา
ขึ้นสําหรับ ลงรายการบุคคลท่ีไม�อาจมีช่ือในทะเบียนบ�าน) 

 0  0  0 

-ผู�ท่ีอยู�ระหว�างการย�าย (ผู�ท่ีย�ายออกแต�ยังไม�ได�ย�ายเข�า)  0  0  0 
 

แยกตามช(วงอายุ (ปE) (เฉพาะผู7มีสัญชาติไทย และมีช่ืออยู(ในทะเบียนบ7าน) 
อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 

น7อยกว(า 1 ปE 15 21 36 1 ปE 18 9 27 
2 ปE 21 14 35 3 ปE 19 15 34 
4 ปE 24 28 52 5 ปE 20 22 42 
6 ปE 25 12 37 7 ปE 20 19 39 
8 ปE 24 20 44 9 ปE 18 25 43 

10 ปE 27 15 42 11 ปE 18 20 38 
12 ปE 21 19 40 13 ปE 24 22 46 
14 ปE 27 19 46 15 ปE 22 25 47 
16 ปE 31 29 60 17 ปE 23 27 50 
18 ปE 27 30 57 19 ปE 37 23 60 
20 ปE 30 28 58 21 ปE 19 38 57 
22 ปE 27 32 59 23 ปE 31 27 58 
24 ปE 35 26 61 25 ปE 31 32 63 
26 ปE 28 29 57 27 ปE 36 26 62 
28 ปE 42 25 67 29 ปE 30 34 64 
30 ปE 19 35 54 31 ปE 24 23 47 
32 ปE 43 28 71 33 ปE 33 25 58 
34 ปE 26 37 63 35 ปE 31 28 59 
36 ปE 29 28 57 37 ปE 32 27 59 
38 ปE 35 25 60 39 ปE 40 41 81 
40 ปE 28 36 64 41 ปE 44 42 86 
42 ปE 42 43 85 43 ปE 50 45 95 
44 ปE 49 38 87 45 ปE 42 30 72 
46 ปE 32 38 70 47 ปE 38 45 83 
48 ปE 37 44 81 49 ปE 38 33 71 
50 ปE 43 36 79 51 ปE 28 32 60 
52 ปE 35 33 70 53 ปE 33 31 64 
54 ปE 23 28 51 55 ปE 27 25 52 
56 ปE 26 29 55 57 ปE 31 24 55 
58 ปE 35 32 67 59 ปE 21 23 44 
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อายุ ชาย หญิง รวม อายุ ชาย หญิง รวม 
60 ปE 24 28 52 61 ปE 25 27 52 
62 ปE 23 19 42 63 ปE 17 23 40 
64 ปE 20 20 40 65 ปE 15 24 39 
66 ปE 27 23 50 67 ปE 14 15 29 
68 ปE 17 18 36 69 ปE 13 12 25 
70 ปE 14 17 32 71 ปE 9 18 27 
72 ปE 19 20 39 73 ปE 14 14 28 
74 ปE 8 14 22 75 ปE 18 9 27 
76 ปE 9 11 21 77 ปE 9 6 15 
78 ปE 11 11 22 79 ปE 3 7 10 
80 ปE 4 10 14 81 ปE 5 6 11 
82 ปE 6 5 11 83 ปE 3 8 11 
84 ปE 1 8 9 85 ปE 6 5 11 
86 ปE 7 4 11 87 ปE 1 2 3 
88 ปE 2 2 4 89 ปE 1 4 5 
90 ปE 0 1 1 91 ปE 1 0 1 
92 ปE 1 3 4 93 ปE 2 1 3 
94 ปE 0 0 0 95 ปE 1 1 2 
96 ปE 0 1 1 97 ปE 0 0 0 
98 ปE 0 0 0 99 ปE 0 0 0 

100 ปE 0 0 0 มากกว(า 100 ปE 0 0 0 

 
 4.  สภาพทางสังคม 
 4.1  การศึกษา   

-  ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก (3 – 5 ขวบ)   3   แห(ง  
1. ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กบ�านพระเสาร+    (นางรัตติกาล  ไชยศรีสุข) 
2. ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กบ�านหัวดง   (นางสุวนิตย+  พงษ+เกษม) 
3. ศูนย+พัฒนาเด็กเล็กบ�านแดง   (นางสําราญ  คํ่าคูณ) 

-  ศูนย
อบรมเด็กก(อนเกณฑ
ในวัด  1   แห(ง 
1. ศูนย+อบรมเด็กก�อนเกณฑ+ในวัดบ�านโนนยาง (นางพิชญา  พรหมจารีย+) 

-  โรงเรียนขยายโอกาส 1  แห(ง  
1. โรงเรียนบ�านพระเสาร+(สามัคคีวิทยาคม)   (ผอ.รัตนะ  แสงทองทิพย+) 

                  

-  โรงเรียนประถมศึกษา  4  แห(ง 
1. โรงเรียนบ�านโนนยาง    (ผอ.รัตนาวงศ+  เลาะหะนะ) 
2. โรงเรียนบ�านแดงประชาสรรค+   (ผอ.สุรศักด์ิ  วิเวกวินย+) 
3. โรงเรียนบ�านหัวดง     (ผอ.ชวัลลักษณ+  นครวงษ+) 
4. โรงเรียนบ�านขาทรายมะเขือสามัคคี  (ผอ.ภรณ+นิภา แก�วเคลือบ) 

-  ท่ีอ�านหนังสือประจําหมู�บ�าน    7   แห�ง 
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 4.2  สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล   จํานวน   2    แห�ง 
1. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านพระเสาร+ (นางปริยาภัทร  ศรีฐาน   ผอ.รพ.สต.) 
2. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านหัวดง (นางปราณี  กุชโร          ผอ.รพ.สต.) 

-  ร�านขายยาแผนปGจจุบัน         จํานวน 1   แห�ง  
-  อัตราการใช�ส�วมราดน้ํา  ร�อยละ  100 
 

 4.3  อาชญากรรม 
   องค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+มีการป;องกันการเกิดอาชญากรรมอย�างเข�มงวด อยู�ใน

อัตราท่ีควบคุมได�โดยความร�วมมือกับฝQายปกครองท�องท่ี และอปพร.ในพ้ืนท่ี 
 4.4  ยาเสพติด 

  องค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+ ได�มีแผนการจัดการฝ`กอบรม และสนับสนุนงบประมาณ
การบําบัดผู�ติดยาเสพติด ในการเข�าค�ายบําบัด และร�วมกับฝQายปกครองท�องท่ีในการกวดขันและสอดส�องดูแล 
รวมถึงการเฝ;าระวังเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ี 

     4.5  การสังคมสงเคราะห
 
  มีสวัสดิการเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ  จํานวน  722  คน  เบ้ียยังชีพคนพิการ  จํานวน  265  คน  
เบ้ียยังชีพผู�ปQวยเอดส+  จํานวน  9  คน และยังมีกองทุนสวัสดิการวันละบาท ท่ีสงเคราะห+ให�กับชาวบ�านใน
ตําบลพระเสาร+ 
       
 5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1  การคมนาคมขนส(ง 

  - ถนนติดต�อถึงอําเภอ  จํานวน  2  เส�นทาง  ระยะห�างจากอําเภอประมาณ  15  กิโลเมตร
เป/นถนนลาดยาง  

  - ถนนภายในหมู�บ�านเป/นถนนลาดยาง,คอนกรีต,หินคลุก,ถนนดิน และลูกรัง 
  - ถนนลงสู�พ้ืนท่ีการเกษตรส�วนมากเป/นถนนลูกรัง ถนนหินคลุก และถนนดิน 

 5.2  การไฟฟ!า 
      -  ไฟฟ;าเข�าถึงทุกหมู�บ�านและประชากรใช�ไฟฟ;าทุกครัวเรือน/ ไฟฟ;าเพ่ือการเกษตรยังไม�

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
 5.3  การประปา 

      - มีประปาหมู�บ�านใช�ท้ัง 10 หมู�บ�าน เพียงพอกับความต�องการของประชากร แต�ในช�วง
หน�าแล�งยังประสบปGญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคอยู�บ�าง 
 5.4  โทรศัพท
 

            ประชากรส�วนใหญ�ใช�โทรศัพท+เคลื่อนท่ีเครือข�าย AIS เครือข�าย DTAC เครือข�าย 
TRUEMOVE ระบบสัญญาณดี ครอบคลุมพ้ืนท่ีในตําบล ซ่ึงประชาชนส�วนใหญ�นิยมใช�      
 5.5  ไปรษณีย
หรือการส่ือสารหรือการขนส(ง และวัสดุ ครุภัณฑ
 
     -  ท่ีทําการไปรษณีย+โทรเลขประจําตําบล  1 แห�ง ต้ังอยู� หมู�ท่ี 1 ตําบลพระเสาร+  
อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร   
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 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร (ข�อมูลจากเกษตรอําเภอ) 

หมู(บ7าน/ 
ชุมชน 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 
(ไร�) 

นาข7าว 
)ไร((  

พืชไร( 
)ไร((  

การเกษตร อ่ืนๆ  
(ไร�) 

รวม 

หมู�ท่ี 1 บ�านพระเสาร+ 3,442 ๑,574 110 69 5,195 
หมู�ท่ี 2 บ�านปลาป̀aง 1,676 9๑2 100 280 2,968 
หมู�ท่ี 3 บ�านโนนยาง 2,546 ๑,185 90 769 4,590 
หมู�ท่ี 4 บ�านขาทราย 1,530 ๗97 70 ๑45.50 2,542.5 
หมู�ท่ี 5 บ�านโนนง้ิว 1,495 903 ๑00 59.75 2,557.75 
หมู�ท่ี 6 บ�านหัวดง 4,059 ๑,๗72 400 1,๒96 7,527 
หมู�ท่ี 7 บ�านแดง 1,704 994 70 162 2,930 
หมู�ท่ี 8 บ�านพระเสาร+ 3,317 ๑,976 150 5.50 5,448.5 
หมู�ท่ี 9 บ�านหัวดง 2,897 ๑,537 467 412 5,313 
หมู�ท่ี 10 บ�านโนนยาง 2,680 ๑,282 150 362.75 4,438.75 

รวม 25,346 ๑2,932 1,707 3,561 43,510.50 

ตําบลพระเสาร+อยู�ในเขตพ้ืนท่ีทุ�งนามีสภาพพ้ืนท่ีเป/นท่ีราบเหมาะแก�การทําการเกษตร  เช�น ปลูก
ข�าวหอมมะลิ และทํานาปรัง ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพทํานาจํานวน  12,277.50 ไร� ปลูกพืชไร�
จํานวน 1,267 ไร� ปลูกพืชสวน และอ่ืนๆ จํานวน 3,649.20 ไร� รวมพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรจํานวน 17,194  ไร�       
  
 6.2  การประมง  )ข�อมูลจากประมงอําเภอ(  

หมู(บ7าน/ 
ชุมชน 

บ(อปลา 
 )ไร((  

บ(อกุ7ง ปู และอ่ืนๆ 
)ไร((  

รวม 
)ไร((  

สัตว
น้ําท่ีเล้ียงในกระชัง 
 )ตารางเมตร(  

หมู�ท่ี 1 บ�านพระเสาร+ 0 - 0 - 
หมู�ท่ี 2 บ�านปลาป̀aง 2 - 2 - 
หมู�ท่ี 3 บ�านโนนยาง 2 - 2 - 
หมู�ท่ี 4 บ�านขาทราย 1 - 1 - 
หมู�ท่ี 5 บ�านโนนง้ิว 1 - 1 - 
หมู�ท่ี 6 บ�านหัวดง 1 - 1 - 
หมู�ท่ี 7 บ�านแดง 1 - 1 - 
หมู�ท่ี 8 บ�านพระเสาร+ 2 - 2 - 
หมู�ท่ี 9 บ�านหัวดง 2 - 2 - 
หมู�ท่ี 10 บ�านโนนยาง 2 - 2 - 

รวม 14 - 14 - 
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 6.3  การปศุสัตว
 (ข�อมูลจากปศุสัตว+อําเภอ) 
 

หมู(บ7าน/ 
ชุมชน 

โค 
 )ตัว(  

กระบือ 
)ตัว(  

สุกร 
 )ตัว(  

เปYด 
)ตัว(  

ไก( 
)ตัว(  

ห(าน 
)ตัว(  

อ่ืนๆ 
)ตัว(  

รวม 
)ตัว(  

หมู�ท่ี 1 บ�านพระเสาร+ 289 32 20 250 1,890 - 6 2,487 
หมู�ท่ี 2 บ�านปลาป̀aง 143 70 18 304 1,058 - 3 1,596 
หมู�ท่ี 3 บ�านโนนยาง 94 9 22 312 1,020 - 0 1,457 
หมู�ท่ี 4 บ�านขาทราย 67 6 0 241 655 - 2 971 
หมู�ท่ี 5 บ�านโนนง้ิว 110 18 0 150 670 - 0 948 
หมู�ท่ี 6 บ�านหัวดง 298 43 35 243 1,440 - 0 2059 
หมู�ท่ี 7 บ�านแดง 214 280 10 185 1,800 - 0 2,489 
หมู�ท่ี 8 บ�านพระเสาร+ 280 74 17 296 1,586 - 0 2,253 
หมู�ท่ี 9 บ�านหัวดง 166 38 10 200 1,390 - 0 1,804 
หมู�ท่ี 10 บ�านโนนยาง 95 0 13 246 980 - 0 1,334 

รวม 665 570 145 2,427 12,489 - 11 16,307 
 
 
 6.4  การบริการ 
 

หมู�ท่ี หมู�บ�าน 

หน(วยธุรกิจในเขต  อบต. 

หมายเหตุ 

ร�า
นค

�า 

โร
งส

ี 

ปGYม
น้ํา

มัน
 

กsา
ซห

ุงต
�ม 

อู�ซ
�อม

รถ
 

ร�า
นอ

ินเ
ตอ

ร+เน
็ต 

ร�า
นอ

ัดเ
สีย

ง 

1 บ�านพระเสาร+ 9 5 1* 2 1 1 1 *ปGuมแบบหัวจ�าย 
2 บ�านปลาป̀aง 1 3 - - 1 - -  
3 บ�านโนนยาง 1 2 - 1 - - -  
4 บ�านขาทราย 2 1 - - - - -  
5 บ�านโนนง้ิว 5 3 - - - - -  
6 บ�านหัวดง 7 3 - - - - -  
7 บ�านแดง 8 2 1* - - - - *ปGuมแบบหลอด 
8 บ�านพระเสาร+ 9 2 - - 1 - -  
9 บ�านหัวดง 7 1 - - 1 1 -  

10 บ�านโนนยาง 7 1 - - 1 - -  
รวม 56 23 2 3 5 2 1  
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 6.5  การท(องเท่ียวท่ีสําคัญ  
                    
ลําดับ ช่ือสถานท่ีท(องเท่ียว ท่ีอยู( ลักษณะสําคัญ 

1 วัดพระธาตุบุญตา หมู�ท่ี 1 บ�านพระเสาร+ - พระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 
- สถานท่ีให�อาหารปลา 

2 ศูนย+อนุรักษ+สัตว+ปQา 
(ดงลิงบ�านปลาป̀aง) 

หมู�ท่ี 2 บ�านปลาป̀aง - มีลิงอาศัยประมาณ 200 ตัว 
- ธรรมชาติร�มรื่น 

3 วัดปQาหนองบัวแดง  
(สาขาวัดหนองปQาพงท่ี 140) 

125 หมู�ท่ี 8  
บ�านพระเสาร+ 

- อุโบสถสองชั้น 
- สถานท่ีปฏิบัติธรรมประจําตําบล 

 
 6.6  อุตสาหกรรม 

ในเขตองค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+มีผู�ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กเช�นโรงสีข�าว  
โรงน้ําด่ืม และมีอุตสาหกรรมรับช�วงการผลิต เช�น อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ�า อุตสาหกรรมเย็บถุงเท�า ถุงมือ 
และอุตสาหกรรมทอผ�าไหม  

     6.7  การพาณิชย
และกลุ(มอาชีพ 
หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวประชากรมีอาชีพเสริม โดยจัดต้ังกลุ�มอาชีพทอผ�าพ้ืนเมืองของกลุ�มสตรี

ทอผ�าทุกหมู�บ�านในเขตพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร+ 
 6.8  แรงงาน 
  ประชาชนส�วนใหญ�ในพ้ืนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ�างในส�วนของการจ�างแรงงาน 
จะเป/นการจ�างงานก�อสร�าง เพราะมีประชาชนในพ้ืนท่ีมีความรู�และทักษะในการก�อสร�างเป/นอย�างดี และเกิด
อาชีพและรายได�นอกจากการทําการเกษตร 
   
 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1  การนับถือศาสนา 

             ประชากรส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ และมีวัด/ท่ีพักสงฆ+ในพ้ืนท่ีตําบลพระเสาร+ ดังนี้ 
ลําดับ 

ท่ี 
ช่ือวัด ท่ีตั้ง รายนามเจ7าอาวาส เบอร
โทรศัพท
 

1 วัดบ�านพระเสาร+ บ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 1 พระอธิการสุรพล เตชวโร 08 7254 2352 
2 วัดบ�านปลาป̀aง บ�านปลาป̀aง หมู�ท่ี 2 พระครูประภัสรธรรม 09 5132 4971 
3 วัดบ�านโนนยาง บ�านโนนยาง หมู�ท่ี 3 พระครูสารปุณญาภรณ+ - 
4 วัดบ�านขาทราย บ�านขาทราย หมู�ท่ี 4 พระอธิการประสิทธิ์ โกสโล 08 4496 1339 
5 วัดบ�านโนนง้ิว บ�านโนนง้ิว หมู�ท่ี 5 พระครูกิตติธรรมพิมล 08 7225 9412 
6 วัดบ�านหัวดง บ�านหัวดง หมู�ท่ี 6 - - 
7 วัดบ�านแดง บ�านแดง หมู�ท่ี 7 พระเจริญ  สุปภาโส 09 8182 9811 
8 วัดพระธาตุบุญตา บ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 1 พระครูบุญเจติยาทร 08 9087 8265 
9 วัดปQาหนองบัวแดง บ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 8 พระอธิการเกษร อินทวังโส 08 1966 5429 

10 ท่ีพักสงฆ+วัดดอนสะคราม บ�านโนนง้ิว หมู�ท่ี 5 - - 
11 ท่ีพักสงฆ+วัดทุ�งโพธิ์ทอง บ�านหัวดง หมู�ท่ี 9 พระสมาน - 
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  7.2  ประเพณีและงานประจําปE 
  ประเพณีของท�องถ่ิน เช�น ประเพณีแห�มาลัยข�าวตอก ประเพณีบุญบ้ังไฟ  ประเพณีแห�เทียน

พรรษา  ประเพณีนมัสการพระธาตุบุญตา ประเพณีสักการะพระใหญ� สถานปฏิบัติธรรมวัดหนองบัวแดง 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสรงน้ําพระในวันสงกรานต+ และมีประเพณีท่ีดําเนินการทุกเดือนตามฮีตสิบสอง 
ครองสิบสี่ของชุมชนตําบลพระเสาร+ 
 7.3  ภูมิปZญญาท7องถ่ิน ภาษาถ่ิน 
     ภาษาถ่ินท่ีนิยมใช�พูดกันเป/นภาษาไทยถ่ินอีสาน หรือ ภาษาลาวอีสาน เป/นส�วนใหญ�  
 

ภูมิปZญญาท7องถ่ินในพ้ืนท่ี 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกลุ รายละเอียดด7านภูมิปZญญา ท่ีอยู( 

1 นายประสิทธ์ิ  บัวภา 1) ด�านเกษตรกรรม  
2) ด�านบริหารจัดการหมู�บ�านและวิสาหกิจชุมชน 

142 ม. 1 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

2 นายสอาด  แสงสุด 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณี  
2) ด�านแพทย+แผนไทย 

44 ม.2 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

3 นายเชาวฤทธ์ิ  ยืนยง 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 57 ม.3 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

4 นายบัวภา  อุดมแก�ว 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 105 ม.3 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

5 นายบุญศรี  สุวรรณวงศ+ 1) ด�านหัตถกรรม  
2) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี

21 ม.4 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

6 นายคํากอง  แสงเพชร 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 86 ม.6 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

7 นายไพโรจน+  กุลสุทธิชัย 1) ด�านอุตสาหกรรม 48 ม.5 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

8 นายคําตัน  บุญรักษ+ 1) ด�านเกษตรกรรม 16 ม.5 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

9 นายอรุณ  ถวิลไพร 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 1 ม.5 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

10 นายไข  สามญั 1) ด�านหัตถกรรม 3 ม.5 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

11 นางตุ�ม  ประจําหลัก 1) ด�านโภชนาการ 36 ม.5 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

12 นางสําเนียง  สาธร 1) ด�านหัตถกรรม  
2) ด�านเกษตรกรรม 

54 ม.7 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร  

13 นายสุเทพ  แก�วประทุม 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 99 ม.1 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

14 นางคํานาง  โรมพันธ+ 1) ด�านหัตถกรรม  
2) ด�านบริหารจัดการกองทุนหมู�บ�าน 

37 ม.10 ต.พระเสาร+ 
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
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ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกลุ รายละเอียดด7านภูมิปZญญา ท่ีอยู( 

15 นายสมศรี  โสรมรรค 1) ด�านหัตถกรรม 32 ม.10 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

16 นายณรงค+  มรีจันทร+ 1) ด�านจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม 122 ม.10 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

17 นายรินทร+  ผังด ี 1) ด�านปรัชญา ศาสนา ประเพณ ี 3 ม.10 ต.พระเสาร+  
อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 

     

 7.4  สินค7าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
     สินค�าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกส�วนใหญ�จะได�จากกลุ�มอาชีพเช�นผ�าไหม ผ�าห�มไหมพรม    
ผ�าฝ;าย ผ�าขาวม�า ผ�าพันคอ ข�าวกล�องงอก ข�าวไรซ+เบอรี่ เสื้อผ�าท่ีตัดเย็บสําเร็จรูป เป/นต�น 
  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือกลุ(ม รายละเอียดผลิตภัณฑ
 หมู(บ7าน 

1 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านพระเสาร+ 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าพันคอ 3) ผ�าขาวม�า บ�านพระเสาร+ หมู�ท่ี 1 
2 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านปลาป̀aง 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า บ�านปลาป̀aง หมูท่ี 2 
3 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านโนนยาง 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าห�มไหมพรม  

3) ผ�าขาวม�า     4) ทอผ�าฝ;ายลายลูกหวาย 
บ�านโนนยาง หมู�ท่ี3,10 

4 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านขาทราย 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า 3) ผ�าพันคอ บ�านขาทราย หมู�ท่ี 4 
5 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านโนนง้ิว 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า บ�านโนนง้ิว หมู�ท่ี 5 
6 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านหัวดง 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า บ�านหัวดง หมู�ท่ี 6,9 
7 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านแดง 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า 3) ผ�าพันคอ บ�านแดง หมู�ท่ี 7 
8 กลุ�มสตรีทอผ�าบ�านพระเสาร+ 1) ผ�าไหมทอมือ 2) ผ�าขาวม�า  

3) ทอตีนจก(ตีนซ่ิน) 
บ�านพระเสาร+  หมู�ท่ี 8 

 
 8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1  น้ํา   
        มีแหล�งน้ําทางการเกษตร(แหล�งน้ําธรรมชาติ) ได�แก� หนองน้ํา/บึง คลอง ห�วย/ลําธาร  
อ�างเก็บน้ํา ซ้ึงมีไม�เพียงพอต�อความต�องกาลของประชาชน จึงได�สร�างแหล�งน้ําทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนตามความ
ต�องการของประชาชน ได�แก� สระ คลองชลประทาน  

    ข7อมูลด7านแหล(งน้ําทางการเกษตร (แหล(งน้ําธรรมชาติ) 
  ๑) หนองน้ํา/บึง  จํานวน   9  แห�ง    

๒) คลอง      จํานวน   -  แห�ง 
๓) ห�วย/ลําธาร    จํานวน  2  แห�ง    
4) แม�น้ํา      จํานวน   -  แห�ง 
แหล(งน้ําทางการเกษตร(มนุษย
สร7าง) 
1)  สระ    จํานวน  6  แห�ง    
2)  คลองชลประทาน   จํานวน  2  แห�ง   
3)  อ�างเก็บน้ํา     จํานวน  -  แห�ง      
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     ข7อมูลด7านแหล(งน้ํากิน น้ําใช7 (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและประเภทอ่ืนๆ) มีดังนี้   
1)  บ�อน้ําบาดาลสาธารณะ  จํานวน  12  บ�อ 
2)  ประปาหมู�บ�าน            จํานวน  12  แห�ง 
3)  แหล�งน้ําธรรมชาติ      จํานวน    3  แห�ง 

 

ลักษณะของแหล(งน้ํา แหล(งน้ําธรรมชาติ/สร7างข้ึนเอง  

ลําดับ ช่ือแหล(งน้ํา 
หมู(ท่ี 

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 บ�อน้ําโยกมือ - 5 - - - 1 4 - 2 - 12 
2 ประปาหมู�บ�าน 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 12 
3 ลําลาง - - - 1 - - - - - - 1 
4 ห�วยกsากวาก - - - 1 - - - - - - 1 
5 บึงพระเสาร+ 1 - - - - - - - - - 1 
6 หนองสิม 1 - - - - - - - - - 1 
7 หนองจาน - 1 - - - - - - - - 1 
8 ดอนม�วย - - 1 - - - - - - - 1 
9 หนองปลาป̀aง - - - - - 1 - - 1 - 2 

10 หนองเด่ิน - - - - - - 1 - - - 1 
11 หนองปูQตา - - - - - - - 1 - - 1 
12 หนองนกเอ้ียง - - - - - - 1 - 1 - 2 
13 หนองบ�าน - - - - - - - - - 1 1 
14 ห�วยน้ําเค็ม - - - - - - - - 1 - 1 

รวม 3 7 3 3 1 3 7 3 6 2 38 
 
 9.2  ป[าไม7   ปQาพระเสาร+ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  ๖๕๗  (พ.ศ. ๒๕๑๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติปQาสงวนแห�งชาติ  พ.ศ.๒๕๐๗   เม่ือวันท่ี  ๒๘  มีนาคม  ๒๕๑๗ ครอบคลุมพ้ืนท่ีตําบล 
พระเสาร+ เนื้อท่ีประมาณ  ๒,๑๗๕ ไร�   

      9.3  ภูเขา  (ไม�มี) 
      9.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญขององค
กรปกครองส(วนท7องถ่ิน 

  - มีปQาสงวนแห�งชาติ 1 แห�ง  มีเนื้อท่ีประมาณ 2,000 ไร�  ส�วนมากเป/นปQาไม�ยางนา และ
ไม�ชนิดอ่ืนๆ ซ่ึงในปGจจุบันต�นไม�ในเขตปQาสงวนมีจํานวนลดน�อยลงเนื่องจากมีผู�บุกรุกและลักลอบตัดไม� จึงได�ทํา
การก้ันแนวเขตพ้ืนท่ีปาสงวนแห�งชาติ และจัดทําโครงการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม โดยการ
ปลูกปQาเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกปQาทดแทน เป/นต�น 
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10.  อ่ืนๆ (ถ�ามีระบุด�วย) 
  

สรุปผลการจัดเก็บข7อมูลความจําเปYนพ้ืนฐาน ปE 2562 ระดับตําบล 
 

ตัวช้ีวัดข7อมูลความจําเปYนพ้ืนฐาน 
จํานวนท่ี 

สํารวจท้ังหมด 
ไม(ผ(านเกณฑ
 

จํานวน ร7อยละ 
หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด 
1.  เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไม�น�อยกว�า 2,500 กรัม 

 
0  คน 

 
0  คน 

 
0.00 

2.  เด็กแรกเกิดได�กินนมแม�อย�างเดียวอย�างน�อย 6 เดือนแรก 
     ติดต�อกัน 

0  คน 0  คน 0.00 

3.  เด็กแรกเกิดถึง 12 ปc ได�รับการฉีดวัคซีนป;องกันโรคครบตาม 
     ตารางสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค 

302  คน 0  คน 0.00 

4.  ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยและได� 
     มาตรฐาน 

898  คร. 0  คร. 0.00 

5.  คนในครัวเรือนมีการใช�ยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปQวย   
     เบ้ืองต�นอย�างเหมาะสม 

898  คร. 0  คร. 0.00 

6. คนอายุ 35 ปcข้ึนไป ได�รับการตรวจสุขภาพประจําปc 1,691  คน 0  คน 0.00 
7.  คนอายุ 6 ปcข้ึนไป ออกกําลังกายอย�างน�อยสัปดาห+ละ 3 วันๆละ  
     30 นาที  

2,378  คน 0  คน 0.00 

หมวดท่ี 2 สภาพแวดล7อม มี 7 ตัวช้ีวัด    
8.  ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยู�อาศัย และบ�านมีสภาพคงทนถาวร 898  คร. 0  คร. 0.00 
9.  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปc  
     อย�างน�อยคนละ 5 ลิตรต�อวัน 

898  คร. 0  คร. 0.00 

10. ครัวเรือนมีน้ําใช�เพียงพอตลอดปcอย�างน�อยคนละ 45 ลิตรต�อวัน 898  คร. 0  คร. 0.00 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ�านเรือนเป/นระเบียบเรียบร�อย สะอาด และ   
      ถูกสุขลักษณะ 

898  คร. 0  คร. 0.00 

12. ครัวเรือนไม�ถูกรบกวนจากมลพิษ 898  คร. 0  คร. 0.00 
13. ครัวเรือนมีการป;องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย�างถูกวิธี 898  คร. 0  คร. 0.00 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สิน 898  คร. 0  คร. 0.00 
หมวดท่ี 3 การศึกษา มี 5 ตัวช้ีวัด    
15. เด็กอายุ 3-5 ปcเต็ม ได�รับการเลี้ยงดูเตรียมความพร�อมก�อนวัย 
      เรียน 

80  คน 0  คน 0.00 

16. เด็กอายุ 6-14 ปc ได�รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปc 279  คน 1  คน 0.36 
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได�เรียนต�อชั้น ม.4 หรือเทียบเท�า 20  คน 0  คน 0.00 
18. คนในครัวเรือนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปc ท่ีไม�ได�เรียนต�อและ   
      ยังไม�มีงานทํา ได�รับการฝ`กอบรมด�านอาชีพ 

0  คน 0  คน 0.00 

19. คนอายุ 15-59 ปc อ�าน เขียนภาษาไทยและคิดเลขอย�างง�ายได� 1,410  คน 0  คน 0.00 
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ตัวช้ีวัดข7อมูลความจําเปYนพ้ืนฐาน 
จํานวนท่ี 

สํารวจท้ังหมด 
ไม(ผ(านเกณฑ
 

จํานวน ร7อยละ 
หมวดท่ี 4 การมีงานทําและรายได7 มี 4 ตัวช้ีวัด    
20. คนอายุ 15-59 ปc มีอาชีพและมีรายได� 1,220  คน 0  คน 0.00 
21. คนอายุ 60 ปcข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได� 682  คน 0  คน 0.00 
22. รายได�เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต�อปc 898  คร. 0  คร. 0.00 
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 898  คร. 0  คร. 0.00 
หมวดท่ี 5 ค(านิยม มี 8 ตัวช้ีวัด    
24. คนในครัวเรือนไม�ดื่มสุรา 2,474  คน 39  คน 1.58 
25. คนในครัวเรือนไม�สูบบุหรี่ 2,474  คน 64 คน 2.59 
26. คนอายุ 6 ปcข้ึนไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย�างน�อย 
      สัปดาห+ละ 1 ครั้ง 

2,378  คน 0  คน 0.00 

27. ผู�สูงอายุ ได�รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ 
      ภาคเอกชน 

689  คน 0  คน 0.00 

28. คนพิการ ได�รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ 
      ภาคเอกชน 

94  คน 0  คน 0.00 

29. ผู�ปQวยเรื้อรัง ได�รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือ 
      ภาคเอกชน 

30  คน 0  คน 0.00 

30. ครัวเรือนมีส�วนร�วมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน+  
      ของชุมชน หรือท�องถ่ิน 

898  คร. 0  คร. 0.00 

31. ครอบครัวมีความอบอุ�น 898  คร. 0  คร. 0.00 
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การดําเนินงานด%านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 
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เป!าหมายหลักของการจัดทําแผนแม(บทสารสนเทศในองค
กร  
1) มีโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพได�มาตรฐานและเหมาะสมกับการใช�

งานอย�างเพียงพอและท่ัวถึงรวมท้ังมีความม่ันคงปลอดภัยของระบบเครือข�ายและระบบสารสนเทศ  
2) มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย�างเป/นระบบและ

ต�อเนื่องเพ่ือพัฒนาองค+ความรู�ท่ีได�มาใช�ในการพัฒนาคณะไปสู�สังคมแห�งภูมิปGญญาและการเรียนรู�  
3) พัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอน และการประชุมทางไกล (Video Conference) เพ่ือพัฒนาการ

สอนให�มีประสิทธิภาพ  
4) ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร+ ระบบปฏิบัติการ การบริหารและการดูแลรักษาให�มีประสิทธิภาพ  
5) พัฒนาระบบการสื่อสารและการเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารผ�านทางระบบอินเทอร+เน็ต  
 

สภาพด7านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สภาพด�านบุคลากร  
- สภาพด�านระบบเครือข�าย  
- สภาพด�านระบบสารสนเทศ  

 

สภาพแวดล7อมภายในองค
กร  
จุดแข็ง (Strengths)  

- ผู�บริหารเล็งเห็นความสําคัญและความจําเป/นของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในดําเนินงาน
ตามพันธกิจและการพัฒนาองค+กร  

- มีผู�บริหารทําหน�าท่ีกํากับดูแลการทํางานท่ีเก่ียวข�องทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- อบต.พระเสาร+มีบุคลากรท่ีทําหน�าท่ีดูแลและบริหารจัดการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะ  
- บุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร�อมและต้ังใจในการทํางานตามภาระงาน  

 

จุดอ(อน (Weaknesses)  
- บุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไม�เพียงพอกับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
- ขาดแคลนบุคลากรด�านเทคโนโลยีท่ีมีทักษะสูงหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน  
- ขาดความคล�องตัวในการจัดหาครุภัณฑ+ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยเนื่องจาก

ค�าใช�จ�ายและการลงทุนในการจัดซ้ือค�อนข�างสูง  
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีไม�เหมาะสมเช�นเพ่ือความบันเทิง/เนื้อหาท่ีไม�พึงประสงค+  
 

สภาพแวดล7อมภายนอก โอกาส (Opportunities)  
- อบต.พระเสาร+ ให�การสนับสนุนการเชื่อมต�อระบบเครือข�ายอินเทอร+เน็ตความเร็วสูงเพ่ือการ

ปฏิบัติงาน และให�บริการประชาชน  
- ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให�มีการเข�าถึงแหล�งข�อมูลและการประยุกต+ใช�งานอย�างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภัยคุกคาม (Threats)  
- การพัฒนาบุคลากรไม�ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การบุกรุกโจมตีระบบเครือข�ายและระบบสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอก  
- อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร+  
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ยุทธศาสตร
การพัฒนาและแผนกลยุทธ
 
ยุทธศาสตร
การพัฒนา  

เพ่ือให�บรรลุเป;าหมายหลักขององค+การบริหารส�วนตาบลพระเสาร+อย�างเป/นรูปธรรมจึงได�กําหนด
ยุทธศาสตร+การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว� 4 ยุทธศาสตร+ ได�แก�  

ยุทธศาสตร
ท่ี 1 พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมีวิจารณญาณ
และรู�เท�าทัน  

ยุทธศาสตร
ท่ี 2 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา
ของศูนย+พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค+การบริหารส�วนตาบลพระเสาร+  

ยุทธศาสตร
ท่ี 3 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด�าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร
ท่ี 4 ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการด�านอ่ืน ๆ ของหน�วยงาน 
 
  



23 
 

แผนกลยุทธ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� 

 
ยุทธศาสตร
 แผนกลยุทธ
 

ยุทธศาสตร
ท่ี 1  
   พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมี วิจารณญาณและ 
รู�เท�าทัน 

- สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให�สามารถพัฒนา 
  องค+ความรู�ด�านสารสนเทศอย�างต�อเนื่อง  
- จัดการฝ`กอบรมด�านเทคโนโลยีสารสนเทศให�แก�  
  พนักงาน ลูกจ�างของ อบต.  
- ส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด�านเทคโนโลยี  
  สารสนเทศและการสื่อสาร  
 

ยุทธศาสตร
ท่ี 2  
   ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย+พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค+การบริหารส�วนตาบลพระเสาร+  

- สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   
  อิเล็กทรอนิกส+ เพ่ือลดปริมาณการใช�กระดาษ  
- จัดหาอุปกรณ+อิเล็กทรอนิกส+ด�านสื่อการเรียนการ  
  สอนประจําศูนย+พัฒนาเด็กเล็กทุกแห�ง  
- จัดหาระบบทดสอบความรู�ด�านเทคโนโลยี 
  สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู�ดูแลเด็ก  
 

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  
   พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พร�อมท้ังสอดรับกับวิถีชีวิตใน
ยุคดิจิทัล 
 

- ใช�ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด�านการบริหาร 
  ทรัพยากรบุคคลให�ท่ัวถึง  
- ส�งเสริมการเรียนรู�ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ทุกรูปแบบเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตร
ท่ี 4  
   ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการด�านอ่ืน ๆ ของหน�วยงาน เพ่ือการเติบโตอย�าง
ยั่งยืนและม่ันคง 

- ประยุกต+ใช�เทคโนโลยีเก่ียวกับการประชุม  
  การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส�วนราชการ  
- เป�ดช�องทางการติดต�อสื่อสารให�กับประชาชน  
  ผู�ใช�บริการด�วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยี   
  สารสนเทศทุกรูปแบบ  
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โครงการ/แผนงาน/กิจกรรมท่ีดําเนินการ 

 
ยุทธศาสตร
 โครงการกิจกรรม 

ยุทธศาสตร
ท่ี 1  
   พัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถในการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศอย�างมี วิจารณญาณและ 
รู�เท�าทัน 

- ประชุม นําเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ+   
  และฝ`กอบรม  
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศ/คอมพิวเตอร+ในสานักงาน  
- ปรับปรุงขยายสัญญาณอินเทอร+เน็ตให�ครอบคลุม   
  พ้ืนท่ีทําการ อบต.  
 

ยุทธศาสตร
ท่ี 2  
   ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย+พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองค+การบริหารส�วนตาบลพระเสาร+  
 

- พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก  
- การติดต�อประสานระหว�างผู�ปฏิบัติงานด�าน  
  การศึกษาผ�านระบบสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร
ท่ี 3  
   พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด�านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล พร�อมท้ังสอดรับกับวิถีชีวิตใน
ยุคดิจิทัล 
 

- การทะเบียนประวัติ บําเหน็จ บํานาญ  
- การสวัสดิการ การรักษาพยาบาล  
- งานประสานงานเครือข�าย  
- งานประชาสัมพันธ+อ่ืน ๆ  

ยุทธศาสตร
ท่ี 4  
   ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการด�านอ่ืน ๆ ของหน�วยงาน เพ่ือการเติบโตอย�าง
ยั่งยืนและม่ันคง 

- การใช�ระบบสารสนเทศด�านงานสภา อบต.  
- การใช�ระบบสารสนเทศด�านสานักงานปลัด อบต.  
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านการคลัง  
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านสาธารณสุข  
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านการศึกษา  
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านงานช�าง 
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านงานสวัสดิการสังคม 
- การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศด�านการเกษตร 
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ภาคผนวก 
ข้ันตอนปฏิบัติ 



 

 

 

 

 

 

 

ผลของความสําเร็จ การวางระบบฐานข�อมูลสารสนเทศ  
สามารถนําไปสู�การวางรากฐานข�อมูลท่ีรวดเร็ว 

และค�นหาข�อมูลโดยง�าย 
  



1.สามารถค�นหาข�อมูลผ�านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได�ง�ายสะดวกและรวดเร็ว 
1.1 ใช�ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส+ขององค+กร ในการติดต�อประสานงาน

ระหว�าง อบต. กับจังหวัดยโสธร 
 

 
 

 
  



2. ระบบฐานข�อมูลท่ีพฒันาสามารถนาไปใช�สนับสนุนการทํางานได�อย�างดี  
2.1 ใช�ในการดําเนินการข�อมูลสารสนเทศเพือ่การศึกษาศูนย+พัฒนาเด็กเล็ก (CCIS) 

 

 
 
 

 
  



 

 
 
 

 
 

  



2.2 ระบบการรักษาพยาบาลท�องถ่ิน 
ผ�านทางเว็บไซต+ https://www.nhso.go.th/ 

 

 
 
 

 
  



 
 

ผ�านทาง เคร่ืองอ�าน (Smart Card) 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
  



3. ระบบฐานข�อมูลสามารถสนับสนุนการสือ่สารองค+ความรู�และการแลกเปลี่ยน 
ในเร่ืองของวิธีการปฏิบัติท่ีด ี

     
    3.1 ประชาสัมพันธ+ข�อมูลข�าวสารต�างๆภายในองค+กร 

 

 
 
 

 
 



 
3.2 ประชาสมัพันธ+การดําเนินกิจกรรมต�างๆ ของ อบต.พระเสาร+ 
 

 
 

 
 
  



4. ระบบฐานข�อมูลสามารถสนับสนุนการตามยุทธศาสตร+ อปท. 
4.1 ดําเนินการเก่ียวกับฐานข�อมูลของผู�สูงอายุ ในเขตองค+การบริหารส�วนตําบล 
      พระเสาร+ 

 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบสารสนเทศสนับสนุนด�านการบริหารจัดการ 
ผลสําเร็จของระบบเทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ขององค+การบริหารส�วนตําบลพระเสาร+ 
  



การใช�ระบบสารสนเทศในการวางแผนและประเมินผลการดําเนินงานของ อบต.พระเสาร� 
 

 
 
 

 
  



การใช�ระบบสารสนเทศในการดําเนินงานด�านการคลัง การเงินและบัญชี 
 

 
 

 
  



ระบบข�อมูลของท�องถิ่น ผู�บริหารท�องถิ่น และสภาท�องถิ่น 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
  



การใช�งานระบบสารสนเทศด�านงานบริหารงานบุคคล  
** ใช�เพ่ือเก็บข�อมูลทะเบียนประวัติบุคลากร และสามารถตรวจสอบได�จากระบบ 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
  



การ share ข�อมูลกับทกุส.วนราชการ เพ่ือใช�งานในระบบคอมพิวเตอร�ไร�สาย ข�อมูลงานต.าง ๆ 
รวมทั้งเคร่ือง Printer 

 

 
 

 
 


