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ส่ วนที่ 1
บทนา
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
นับแต่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็ นต้นมา
บทบาทอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกาหนด
กรอบความเป็ นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็ นอิสระในการกาหนด
นโยบายการปกครอง การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บญั ญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
กาหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริ การสาธารณะที่จาเป็ นแก่ทอ้ งถิ่น ตลอดจน
รายได้ของท้องถิ่นที่เพิม่ ขึ้น และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนด
รู ปแบบการบริ หารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็ นอิสระมากขึ้น ทาให้เห็นได้วา่ มีการกาหนด
ตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพือ่ ให้การกระจายอานาจเป็ นไปอย่างโปร่ งใส และสามารถถูก
ตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรต่างๆตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั ประกาศใช้ จึงมีบทบาท
อานาจหน้าที่อย่างกว้างขวาง โดยมิเพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริ การสาธารณะพืน้ ฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น
เท่านั้น แต่ยงั ขยายบทบาท หน้าที่ออกไปรวมถึงการพัฒนาชีวติ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ท้องถิ่น
ด้วย และเป็ นองค์กรที่เปิ ดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่ วมในการบริ หารและการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิม่ มากขึ้น
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 5.2 กาหนดให้รัฐต้องจัดสรรงบประมาณ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัดส่วนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 20
ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของรายได้ของรัฐทั้งหมดภายในปี 2549
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จึงมีความจาเป็ นในการใช้ทรัพยากรรายได้ ทั้งที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรที่มีอยูจ่ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่ งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่จะทาให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าว โดยใช้ยทุ ธศาสตร์ที่เหมาะสมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่ตอ้ งวางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุม้ ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ทั้งในปั จจุบนั และอนาคตมีการปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนดให้เกิดสัมฤทธิ์ผลใน
ช่วงเวลาที่กาหนด มีการควบคุมติดตามวัดและประเมินผล โดยการบริ หารจัดการตามแผน แผนงาน
โครงการนั้น จะต้องเป็ นการบริ หารจัดการที่ดี มีความโปร่ งใส และพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบทั้งโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาคม
ดังได้กล่าวแล้วว่าการวางแผนเป็ นการมองไปเพิม่ ทฤษฎีการวางแผนข้างหน้าอาจเป็ นช่วงสั้น
ระยะปานกลาง หรื อระยะยาว และเป็ นกระบวนการกาหนดการใช้ทรัพยากรขององค์กร โดยกาหนดกิจกรรม
ต่างๆไว้ล่วงหน้าให้บรรลุภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย และเป้าหมายขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ นึ ของประชาคมท้องถิ่นในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบตั ิ
ดังนั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2546 จึงได้กาหนดประเภทของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท คือ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนพัฒนาระยะยาว
2. แผนพัฒนา 3 ปี เป็ นแผนพัฒนาแบบ 3 ปี (Rolling Plan) ที่ตอ้ งมีการทบทวนและ
จัดทาทุกปี
ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริ หารส่วนตาบลและการปกครองส่วนท้องถิ่น
แบบพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และองค์การบริ หารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจาก
จะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมีอานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี กาหนดอีกด้วย
เนื่องจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายการปกครอง
การบริ หาร การบริ หารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบตั ิตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็ นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดาเนินตามแผน ความ
เป็ นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็ นอิสระในฐานะเป็ น “รัฐอิสระ” แต่เป็ นการมอบอานาจ หน้าที่ในการ
จัดบริ การสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยูใ่ นการกากับดูแล หรื อตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีก
ด้วย
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ผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตระหนักว่าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดับต่างๆ ได้แก่ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ

ซึ่งเป็ นแผนระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัดในระดับจังหวัด ซึ่งในการกาหนด
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับจังหวัดนั้น ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคมจะมีส่วนที่
เกี่ยวข้องอยูด่ ว้ ยในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องจาเป็ นต้องตระหนักถึงขั้นตอน และกาหนดเวลาของการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ของทั้งระดับจังหวัดและระดับอาเภอด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็ นกระบวนการกาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ตอ้ งการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับ ศักยภาพของท้องถิ่น และปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็ นอย่างยิง่
ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ตอ้ งการให้เกิดขึ้นในอนาคต
เป็ นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนั พึง
ประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็ นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตอ้ งกาหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้ งการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ นั

วัตถุประสงค์ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล อย่างรอบคอบและเป็ นระบบ ทั้งนี้ เพือ่ ให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถนาไปสู่การแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริ ง
ความสาคัญของการวางแผน
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1) เป็ นการลดความไม่แน่นอนและปั ญหาความยุง่ ยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะการวางแผน
เป็ นการจัดโอกาสทางด้านการจัดการให้ผวู ้ างแผนมีสายตากว้างไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น
เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ปั ญหา ความต้องการของประชาชนในสังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ ดังนั้นองค์การจึงจาเป็ นต้องเตรี ยมตัวและ
เผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่สภาพเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง
เป็ นต้น
2) ทาให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์การ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่ องการเปลี่ยนแปลง ไม่มีสิ่งใดอยูอ่ ย่างนิรันดรจึงทาให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System approach) เข้ามาใช้ในองค์การยุคปั จจุบนั
3) ทาให้การดาเนินการขององค์การบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งนี้เพราะการวางแผน
เป็ นงานที่ตอ้ งกระทาเป็ นจุดเริ่ มแรกของทุกฝ่ ายในองค์การ ทั้งนี้เพือ่ เป็ นหลักประกันการดาเนินการเป็ นไปด้วย
ความมัน่ คงและมีความเจริ ญเติบโต
4) เป็ นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อนเพราะการวางแผนทาให้มองเห็น
ภาพรวมขององค์การที่ชดั เจนและยังต้องเป็ นการอานวยประโยชน์ในการจัดระเบียบขององค์การให้มีความ
เหมาะสมกับลักษณะงานมากยิง่ ขึ้น เป็ นการจาแนกงานแต่ละแผนกไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน
5)ทาให้เกิดความแจ่มชัดในการดาเนินงานเนื่องจากการวางแผนเป็ นการกระทาโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจยั ต่างๆ (a rational approach) มาเป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบตั ิที่ชดั เจนใน
อนาคตอย่างเหมาะสมกับสภาพองค์กรที่ดาเนินอยูก่ ล่าวโดยสรุ ปว่าไม่มีองค์การใดที่ประสบความสาเร็จได้ โดย
ปราศจากการวางแผน ดังนั้นการวางแผนจึงเป็ นภารกิจอันดับแรกที่มีความสาคัญของกระบวนการจัดการที่ดี

ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี ฯ ดาเนินต่อไปได้ โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็ นเครื่ องกาหนดทิศ
ทางการพัฒนา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จึงควรจัดทา/ทบทวนแผนยุททธศาสตร์การพัฒนาฉบับปั จจุบนั เพือ่
กาหนดทิศทางการพัฒนาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี
ซึ่งมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. เตรี ยมการจัดทา / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1) ดังนั้นเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของค์กรปกครองสู่
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ) จะต้องกาหนดระยะ
เวลาดาเนินการให้เหมาะสม เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาสามปี แล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด

5
2) การจัดทาประชาคมท้องถิ่นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพือ่ แจ้งแนวทางการพัฒนา
รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือ ทาง
วิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพือ่ นามากาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดทาแผนพัฒนาสามปี โดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนทั้ง 2 ประเภท ให้ประชาคมท้องถิ่นรับทราบ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ และนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาของแต่ละประเภทได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ
3) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (กรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้สิ้นสุดในปี 2552) โดยพิจารณาวิสยั ทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว่าควรจะต้องปรับปรุ งแก้ไขหรื อไม่หรื อคงไว้ในประเด็นใด เพือ่ จัดทาเป็ น
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับใหม่
4) สาหรับข้อมูลในการจัดทา / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
พิจารณาจากปั ญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด คาแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค. ผังเมืองหรื อผังตาบล เมืองน่าอยู่ วัฒนธรมมท้องถิน่ เป็ นต้น
5) ใช้หลักการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดย
(1) เปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมโดยการเสนอปั ญหา ความต้องการ การวิเคราะห์ศกั ยภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ
จุดมุ่งหมาย เพือ่ การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
(2) ส่งเสริ มสนับสนุนการจัดทาแผนชุมชนให้เกิดในทุกพื้นที่ โดยพิจารณานาปั ญหา / ความต้องการ
ของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รู ปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาให้ถือปฏิบตั ิตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 712 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2549
3. ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นนาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเสนอต่อสภาองค์การบริ หารส่วนตาบลเพือ่ ให้
ความเห็นชอบก่อน แล้วผูบ้ ริ หารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมตั ิและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ต่อไป
ประโยชน์ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. เพือ่ เป็ นกรอบในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แนวทางในการพัฒนาขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลโคกไทย
2. ทั้งนี้จากการที่ได้จดั ทาเวทีประชาคมท้องถิ่น เพือ่ รับทราบปั ญหาความต้องการของประชาคม เป็ น
จุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นกับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนาไปสู่ความเห็นพ้อง
ต้องกันและการทางานร่ วมกันของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
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3. ทาให้การวางแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางการ
ดาเนินงานที่ชดั เจนและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้าหมาย
4. ทาให้การบริ หารจัดการงานในองค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกไทยเป็ นไปอย่างมีระบบโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
5. ใช้เป็ นกรอบหรื อแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี และใช้เป็ นกรอบในการจัดทาข้อบัญญัติ
งบประมาณขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทยต่อไป

----------------------------------------
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ส่ วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพืน้ ฐานขององค์การบริหารส่ วนตาบลโคกไทย
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ต้งั องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทย อยูท่ ิศตะวันออกของอาเภอศรี มโหสถ ห่างจาก
ที่วา่ การอาเภอศรี มโหสถ ประมาณ 10 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ 46 ตารางกิโลเมตร หรื อ 26,480 ไร่
1.3 ภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
จดตาบลโคกปี บ
อาเภอศรี มโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศใต้
จดตาบลบ้านซ่อง
อาเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันออก จดตาบลหัวหว้า
อาเภอศรี มหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก จดตาบลโคกปี บ
อาเภอศรี มโหสถ
จังหวัดปราจีนบุรี
1.4 จานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบล มีท้งั หมด 7 หมู่บา้ น ดังนี้
1. บ้านสระข่อย
ประชากรชาย 648 คน หญิง 712 คน รวม
2. บ้านโคกไทย
ประชากรชาย 224 คน หญิง 248 คน รวม
3. บ้านโคกไทย
ประชากรชาย 369 คน หญิง 423 คน รวม
4. บ้านหนองเกตุ
ประชากรชาย 352 คน หญิง 374 คน รวม
5. บ้านโป่ งตะเคียน
ประชากรชาย 760 คน หญิง 756 คน รวม
6. บ้านหนองแสง
ประชากรชาย 140 คน หญิง 126 คน รวม
7. บ้านโคกพนมดี
ประชากรชาย 650 คน หญิง 750 คน รวม
รวมประชากรทั้งสิ้น 6,532 คน

1,360 คน
472 คน
792 คน
726 คน
1,516 คน
266 คน
1,400 คน
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1.5 จานวนครัวเรื อน
1. บ้านสระข่อย
2. บ้านโคกไทย
3. บ้านโคกไทย
4. บ้านหนองเกตุ
5. บ้านโป่ งตะเคียน
6. บ้านหนองแสง
7. บ้านโคกพนมดี
รวมครัวเรื อน

454 ครัวเรื อน
162 ครัวเรื อน
245 ครัวเรื อน
256 ครัวเรื อน
808 ครัวเรื อน
86 ครัวเรื อน
454 ครัวเรื อน
2,465 ครัวเรื อน

หมายเหตุ ข้ อมูลจากสานักทะเบียนราษฎร อาเภอศรีมโหสถ เดือน เมษายน 2556

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
- รับจ้าง
- เกษตรกรรม
- ค้าขาย
- อาชีพอื่น ๆ
2.2 หน่ วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่ วนตาบล มีโรงงานอุตสาหกรรม จานวน 14 แห่ ง ดังนี้
1. บริ ษทั เอส อาร์ ไทรม์ จากัด
2. บริ ษทั ไทยเฮอร์ริค จากัด
3. บริ ษทั วัฒนไพศาล เอ็นจิเนียริ่ ง จากัด
4. บริ ษทั บางกอกอินดัสเตรี ยลบอยเลอร์ จากัด
5. บริ ษทั คูราชิกิ สยามรับเบอร์ จากัด
6. บริ ษทั ไฮไฟ – ไฮเทค จากัด
7. บริ ษทั โอ.พี.เอส โมบาย ออดิโอ จากัด
8. บริ ษทั แทร์นิตซอร์ จากัด
9. บริ ษทั ซี.พี.เอฟ.ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ จากัด
10. บริ ษทั กรุ งเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร จากัด
11. บริ ษทั ที.เอส .แอล อุตสาหกรรมสิ่งทอ จากัด
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12. บริ ษทั สแควร์พาแนลซิสเต็มท์ จากัด
13. บริ ษทั ลีน่า . พี .แอล จากัด
14. บริ ษทั ศรี มโหสถ พลาสติก จากัด
3. สภาพทางสั งคม
3.1 การศึกษา
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน พช.
- ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยน สปช.
- โรงเรี ยนสังกัด สปช.
- ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บา้ น
- เสียงตามสายและหอกระจายข่าว

4
1
5
7
7

แห่ง (หมู่ที่ 2,4,7)
แห่ง (หมู่ที่ 5)
แห่ง (หมู่ท1ี่ ,2,4,5,7)
แห่ง
แห่ง

3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ โดยมีวดั ในเขตพื้นที่ 6 แห่ง ประกอบด้วย
1. วัดสระข่อย
ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 1
บ้านสระข่อย ตาบลโคกไทย
2. วัดสระมรกต
ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 1
บ้านสระข่อย ตาบลโคกไทย
3. วัดโคกไทย
ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 2
บ้านโคกไทย ตาบลโคกไทย
4. วัดหนองเกตุ
ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 4
บ้านหนองเกตุ ตาบลโคกไทย
5. วัดสามัคคีสุขาราม ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 5
บ้านโป่ งตะเคียน ตาบลโคกไทย
6. วัดโคกพนมดี
ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 7
บ้านโคกพนมดี ตาบลโคกไทย
สานักสงฆ์ 1 แห่ง คือ
1. สานักสงฆ์คีรีสุขาราม ตั้งอยูท่ ี่หมู่ที่ 5 บ้านโป่ งตะเคียน ตาบลโคกไทย
3.3 ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- งานประเพณี ทอ้ งถิ่น คืองานประเพณี บุญกลางบ้าน ตาบลโคกไทย
- งานประเพณี งานมาฆปูรมีศรี ปราจีน
- งานประเพณี บุญข้าวหลาม
- งานประเพณี สงกรานต์
- งานประเพณี ลอยกระทง
- งานประเพณี กวนกระยาสารท
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3.4 การสาธารณสุ ข
- สถานีอนามัยประจาตาบล
2
- ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บา้ น 7
- กองทุนยาประจาหมู่บา้ น
7
- อัตราการมีและใช้สว้ มราดน้ า ร้อยละ 100

แห่ง (หมู่ที่ 4,7)
แห่ง
แห่ง

3.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ที่พกั สายตรวจตารวจประจาตาบล
1 แห่ง
- องค์การบริ หารส่วนตาบลจัด อปพร ออกตรวจรักษาความสงบเรี ยบร้อยร่ วมกับตารวจ
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ถนนสายหลัก
- ถนน คสล/คสม.
- ถนนลาดยาง
- ถนนลูกรัง
- ถนนดิน

2
12
1
4
21

สาย เป็ นถนนลาดยางตลอดสาย
สาย
สาย
สาย
สาย

4.2 แหล่ งน้าธรรมชาติ
- ลาน้ า,ลาห้วย
5
สาย
- สระน้ าหรื อแหล่งเก็บน้ าสะอาดบนผิวอื่น ๆ (สาหรับเป็ นน้ าใช้) มี 21 แห่ง
4.3 แหล่ งน้าที่สร้ างขึน้
- ฝาย
- บ่อน้ าตื้น
มี 374 บ่อ
- บ่อบาดาล
มี 37 บ่อ
- ประปา
มี 10 แห่ง
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5. ข้ อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ
- สวนป่ า
(หมู่ที่ 6,7)
- พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ า (หมู่ที่ 7)
- ที่ดินสาธารณะประโยชน์ มี 31 แห่ง รวมเนื้อที่ 320 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา
5.2 กลุ่มมวลชน ได้แก่ กลุ่ม อสม , อปพร , ลูกเสือชาวบ้าน
6. ด้ านการเมืองและการบริหาร
โครงสร้ างการบริหารงานขององค์การบริหารส่ วนตาบลโคกไทย
นายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
ตาบลตาบล
ปลัดองค์การบริหารส่ วนตาบล

สานักงานปลัด อบต.

_ งานบริ หารทัว่ ไป
_ งานนโยบายและแผน
_ งานกฎหมายและคดี
เล็ก
_ งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
_ งานสวัสดิการสังคม
_ งานพัฒนาชุมชน

ส่ วนการคลัง

สภาองค์การบริหารส่ วนตาบล

ส่ วนโยธา

_ งานการเงินและบัญชี
_ งานพัสดุและทรัพย์สิน
_ งานจัดเก็บและพัฒนา

_ งานก่อสร้าง
_ งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร

รายได้
_ งานแผนที่ภาษีและ
และทะเบียนทรัพย์สิน

_ งานผังเมือง
_ งานไฟฟ้าและถนน

ส่ วนการศึกษา ศาสนาฯ

_ งานบริ หารการศึกษา
_ งานพัฒนาการศึกษา
_ งานศูนย์พฒั นาเด็ก

ส่ วนที่ 3

12

การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
1. สภาพปัญหา
1.1 ปัญหาโครงสร้ างพื้นฐาน
1.1.1 ปั ญหาเกี่ยวกับทางคมนาคมชารุ ด ทรุ ดโทรมเนื่องจากมีการขนส่งวัสดุเพือ่ การพัฒนา
ทางด้านผลผลิตและช่วงฤดูฝน
1.1.2 ปั ญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริ โภค เนื่องจากปริ มาณน้ าฝนมีนอ้ ย พื้นที่และ
ภาชนะรองรับน้ าไม่มีเพียงพอ
1.2 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
1.2.1 ปั ญหาการผลิต ผลผลิตมีไม่พอเพียงต่อการที่จะนาไปขายเพือ่ ที่จะนาเงินมาใช้ใน
ครอบครัว
1.2.2 ปั ญหาการตลาด ไม่มีสถานที่รองรับผลผลิตของราษฎรในตาบล เพือ่ ที่จะนาเงินไปขาย
1.3 ปัญหาสาธารณสุ ขและการอนามัย
1.3.1 ขาดแคลนเครื่ องมือเครื่ องใช้ที่ทนั สมัยในการพยายาส่งต่อผูป้ ่ วย
1.3.2 เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
1.4 ปัญหาน้าใช้ เพื่อการเกษตร
1.4.1 ปั ญหาน้ าใช้เพือ่ การเกษตร ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
1.5 ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่ วนตาบล
1.5.1 งบประมาณมีไม่เพียงต่อการพัฒนาตาบล
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2. ความต้ องการของประชาชน
2.1 ปัญหาโครงสร้ างพื้นฐาน
2.1.1 ต้องการให้ปรับปรุ งผิวจราจรให้สามารถไปมาโดยสะดวกทุกฤดูกาลต้อง การให้มีการ
สรรหาสถานที่ในการกักเก็บน้ าเพือ่ การอุปโภค บริ โภคทุกฤดู ให้พอเพียงต่อความต้องการของประชาชน
2.2 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้ และการมีงานทา
2.2.1 ต้องการให้มีการแนะนาจากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู ้ดา้ นการเกษตรเพือ่ ส่งเสริ มให้มีการเพิม่
ผลผลิตให้มีคุณภาพและปริ มาณมากกว่าเดิม
2.2.2 ต้องการให้มีการรวมกลุ่มในการจัดหาตลาดรองรับผลผลิตและจัดหารถเพือ่ เป็ น
ส่วนกลางในการนาผลผลิตที่ได้นาไปขาย
2.3 ปัญหาสาธารณสุ ขและการอนามัย
2.3.1 ต้องการสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเพือ่ ซื้ออุปกรณ์ในการ
รักษาพยาบาลผูป้ ่ วย โดยไม่ตอ้ งเดินทางไปถึงตัวจังหวัดได้
2.3.2 ต้องการเจ้าหน้าที่อนามัยเพิม่ เพือ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในการ
ให้บริ การด้านการรักษาพยาบาล
2.4 ปัญหาน้าใช้ เพื่อการเกษตร
2.4.1 ให้งบสนับสนุนในการจัดหาสถานที่ในการเก็บน้ าเพือ่ ให้มีน้ าพอเพียงในฤดูแล้ง
2.5 ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่ วนตาบล
2.5.1 ให้งบสนับสนุนจากส่วนกลางเพือ่ นามาพัฒนาในชนบท เพือ่ การพัฒนาในอนาคต ให้
ก้าวหน้าทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั
3. ศักยภาพในตาบล
3.1 ศักยภาพขององค์การบริ หารส่วนตาบล
3.1.1 จานวนบุคลากร
จานวน 41 คน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
ตาแหน่งในส่วนโยธา
ตาแหน่งในด้านการศึกษา

5
3
1
1

คน
คน
คน
คน

14
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง
พนักงานถ่ายโอนการศึกษา

2
29
-

คน
คน
คน

3.1.2 ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
2 คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
14 คน
ปริ ญญาตรี
22 คน
ปริ ญญาโท
3 คน
3.1.3 รายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2554
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) 8,380,294.27.- บาท
แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่ วนตาบล
นโยบาย
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเน้น
1.1 เพือ่ ให้ประชาชนมีน้ าเพือ่ การอุปโภค บริ โภค ได้อย่างทัว่ ถึงพอเพียงตลอดปี
1.2 เพือ่ ปรับปรุ ง ซ่อมแซม แก้ไขสภาพถนน ให้อยูใ่ นสภาพดีได้มาตรฐาน
1.3 เพือ่ ให้การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ ให้ทนั สมัยใช้งานได้รวดเร็วทันกับการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเน้น
2.1 เพือ่ ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันตรวจสอบ สอดส่องและดูแลมิให้มีการ
ทาลายสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2.2 เพือ่ บาบัดสภาพแวดล้อมที่ถูกทาลายให้กลับคืนหรื อทดแทนได้
3. การพัฒนาเศรษฐกิจ
3.1 เพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้แก่ประชาชนโดยทัว่ ไปในท้องถิ่น
3.2 เพือ่ ส่งเสริ มอาชีพเพิม่ รายได้และช่วยอานวยความสะดวกในการประกอบการของ
ประชาชน
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3.3 เพือ่ พัฒนาปรับปรุ งและฟื้ นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีสภาพที่สวยงามและเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
4. การพัฒนาสังคม
4.1 เพือ่ ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาดและให้มีพลานามัยสมบูรณ์
4.2 เพือ่ ให้ชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรค
4.3 เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู ้ ความเข้าใจในจารี ตประเพณี อนั ดีงามและได้รับข่าวสารของ
บ้านเมือง
4.4 เพือ่ ให้ประชาชนได้มีสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ ออกกาลังกายและแข่งขันกีฬา
5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริ หาร
5.1 เพือ่ ยกระดับความรู ้ ความสามารถของข้าราชการองค์การบริ หารส่วนตาบลให้ปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 เพือ่ จัดหาโครงการรักษาสภาพ ซ่อมแซมเครื่ องมือ เครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงานให้
เพียงพอทันสมัยเหมาะสมในการปฏิบตั ิงาน
การจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ลาดับ
ความ
ปั ญหาความต้องการ
สาคัญของ
ปั ญหา
1.
ปั ญหาการขาดแคลนน้ า
เพือ่ การอุปโภค บริ โภค

สาเหตุของปั ญหา

แนวทางแก้ไข

ขาดแคลนน้ าดื่มและน้ า พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่
เพือ่ อุปโภค บริ โภค
การ
ในช่วงฤดูแล้ง
อุปโภค บริ โภคให้
เพียงพอในฤดูแล้ง

โครงการหรื อกิจกรรม

1. โครงการขุดบ่อน้ า
บาดาล
2. โครงการสร้าง ฝ.50,ฝ.33
เพือ่ เก็บกักน้ า
3. โครงการขุดสระเก็บน้ า
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ลาดับ
ความ ปั ญหาความต้องการ
สาคัญของ
ปั ญหา

สาเหตุของปั ญหา

แนวทางแก้ไข

โครงการหรื อกิจกรรม

ปั ญหาถนนที่เชื่อมต่อ
ระหว่างตาบล ชุมชน
หมู่บา้ น ยังไม่เพียงพอ
และถนนส่วนใหญ่

เร่ งรัดและปรับปรุ ง
การ
แก้ไขปั ญหาจราจร
โดย
สร้างโครงข่ายถนน

1. โครงการก่อสร้างถนน
ราดยางแอสฟัลท์
2. โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรี ต
3.โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง

2.

ปั ญหาการจราจรระหว่าง
ตาบลไปมาไม่สะดวก

3.

ปั ญหาการสื่อสารไม่
ชารุ ดไม่สะดวก
เพียงพอต่อความต้องการ ปลอดภัย
ของประชาชน
ในการสัญจร

สร้างเครื อข่ายให้ถึง
ทุก
หมู่บา้ น

1. โครงการสร้างเครื อข่าย
สื่อสารให้ทุกหมู่บา้ น

4.

ปั ญหาการโทรศัพท์ไม่
การสื่อสารที่ยงั ไม่ทวั่ ถึง
เพียงพอต่อความต้องการ ของหมู่บา้ นทาให้การ
ของประชาชน
ติดต่อสื่อสารล่าช้า
ปั ญหาโทรศัพท์ยงั ไม่
ครบทุกหมู่บา้ น

แจ้งหน่วยงานที่
ดาเนินการมา
ดาเนินการให้ครบ
ทุกหมู่บา้ น

1. โครงการดาเนินการ
สร้าง
เครื อข่ายโทรศัพท์ให้ครบ
ทั้งหมู่บา้ น

5.

ปั ญหาการทาลายป่ าไม้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

มีการตัดไม้ทาลายป่ าแต่ ต้องการให้ปลูกป่ า
ไม่ปลูกทดแทน
ทดแทนป่ าไม้ทถี่ ูก
ทาลาย

โครงการปลูกป่ าเพือ่ บาบัด
และฟื้ นฟู
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ลาดับ
ความ
ปั ญหาความต้องการ
สาคัญของ
ปั ญหา
6.
ขาดการป้องกันดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

7.

สาเหตุของปั ญหา

แนวทางแก้ไข

โครงการหรื อกิจกรรม

คนในชุมชนขาด
จิตสานึกในการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการฝึ กอบรมในการ
สร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

-มีการปลูกป่ าทดแทน
-ไม่มีการปลูกฝัง
จิตสานึกให้มีการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ
-ขาดทักษะความรู ้
ทางด้านงานที่จะ
ประกอบอาชีพ
-ขาดงบประมาณในการ
ให้การสนับสนุนในการ
ฟื้ นฟูบูรณะให้มีสภาพที่
น่าท่องเที่ยว
ขาดการประชาสัมพันธ์
ประชาชนขาดการดูแลเอา เผยแพร่ ในการ
ใจใส่ในด้านสุขอนามัย รักษาพยาบาล

-มีการฝึ กอบรมหรื อ
การสร้างจิตสานึก
ให้-มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ราษฎรมีความรู ้
ความชานาญ ที่จะ
ประกอบอาชีพ
-ส่งเสริ มในทั้งหนวย
งานรัฐและเอกชน
ให้มาสนใจในการ
ฟื้ นฟูบูรณะ
ซ่อมแซม
ส่งเสริ มในการดูแล
รักษาสุขภาพร่ างกาย
ของประชาชนให้มี
การรักษาพยาบาลให้
ทัว่ ถึง

-โครงการส่งเสริ มอาชีพ
เพิม่
รายได้ให้แก่ประชาชน
-โครงการส่งเสริ มวัฒน
ธรรมในเขตสถานที่
ท่องเที่ยว

-ขาดทักษะในการทางาน
-ขาดหน่วยงานที่จะ
ส่งเสริ มในการทางาน
สถานที่ท่องเที่ยวยังขาด
งบประมาณในการ
สนับสนุนในการพัฒนา
ปรับปรุ งและฟื้ นฟูให้มี
สภาพสวยงามน่า
ท่องเที่ยว

8.

โครงการส่งเสริ มสุขภาพ
ร่ างกายของประชาชนใน
ท้องที่ให้มีพลานามัยที่
สมบูรณ์
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ลาดับ
ความ
ปั ญหาความต้องการ
สาคัญของ
ปั ญหา
9.
ประชาชนยังไม่มีการ
ดูแลร่ างกายและไม่ให้
ความสนใจในเรื่ อง
สุขภาพ

10.

11.

ประชาชนขาดความรู ้
ด้านข้อมูลข่าวสารไม่
ทัว่ ถึง

สาเหตุของปั ญหา

ขาดการเผยแพร่ ขอ้ มูล
ข่าวสารในด้านเกี่ยวกับ
โรคภัยไข้เจ็บ

แนวทางแก้ไข

โครงการหรื อกิจกรรม

เผยแพร่
โครงการฝึ กอบรมให้ความ
ประชาสัมพันธ์
รู ้เกี่ยวกับโรคภัยที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเพือ่ ให้
ประชาชน
ได้ทราบข้อมูล
ข่าวสาร

เนื่องจากขาดข้อมูลโดย สร้างหอกระจายข่าว จัดตั้งเครื อข่ายในการให้
ได้รับข่าวสารไม่ทวั่ ถึงกัน ให้แก่หมู่บา้ นเพือ่ ให้ ข่าวสารข้อมูล
มีการประชาสัมพันธ์
ให้ทวั่ ถึง

ขาดการประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ให้เด็ก
ขาดสถานที่ในการออก
เยาวชน และประชาชน กาลังกาย สถานที่เล่นกีฬา
ให้เห็นคุณค่าของการ ในหมู่บา้ น
เล่นกีฬา

ให้มีสถานที่พกั ผ่อน โครงการออกกาลังกายเพือ่
ออกกาลังกาย
สุขภาพพลามัยแก่เยาวชน
เพียงพอต่อความ
และประชาชนในหมู่บา้ น
ต้องการ
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ลาดับ
ความ
สาคัญของ
ปั ญหา
12.

ปั ญหาความต้องการ

สาเหตุของปั ญหา

ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการ
ทางานเพือ่ ให้เกิด
ทางานเพือ่ ให้เกิดประ
ประสิทธิภาพ
สิทธิ
ภาพ

แนวทางแก้ไข

โครงการหรื อกิจกรรม

จัดหาอุปกรณ์ในการ โครงการปรับปรุ ง สนง.
ทางานเพือ่ ให้เกิด
อุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้
ความมีประสิทธิภาพ ให้ทนั สมัย
ในองค์กร

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ส่ วนที่ 4
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ การพัฒนาท้ องถิน่
- โคกไทยเมืองน่าอยู่ เชิดชูวฒั นธรรม ผูน้ าด้านการศึกษา พัฒนาการเกษตร อาณาเขตอุสาหกรรม

พันธกิจ
- จัดระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมและเพียงพอ
- จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ความต้องการ
- สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิม่ รายได้ให้แก่ประชาชน
- ส่งเสริ มพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ศีลธรรมคุณธรรม แก่ประชาชนและเยาวชน
- ส่งเสริ ม ทะนุบารุ งศาสนา ศิลป วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรัฐพิธี
- การส่งเสริ มสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
- ส่งเสริ มสนับสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และโรคติดต่อ
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริ มสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ส่งเสริ ม พัฒนาปรับปรุ งระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านต่าง ๆ
- พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้สานักงานให้มีประสิทธิภาพ
- จัดหาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตรอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
- การส่งเสริ มระบบเกษตรอินทรี ย ์ และการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้ องถิน่
การพัฒนาตาบลโคกไทยยึดหลักการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด
นโยบายของอาเภอในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของชุมชน ดังนี้
ข้อ 1 การพัฒนาแหล่งนาเพือ่ การเกษตร
ข้อ 2 การพัฒนาการเกษตรระดับตาบล ตามแนวทางของกรมส่งเสริ มการเกษตร
ข้อ 3 การส่งเสริ มและสนับสนุน การจัดตั้งร้านค้าชุมชน
ข้อ 4 การพัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ อุปโภคบริ โภค และจัดสร้างประปาหมู่บา้ น
ข้อ 5 การพัฒนาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และไฟฟ้า
ข้อ 6 การพัฒนาและสนับสนุนฝึ กอบรมอาชีพ และส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อ 7 การส่งเสริ มให้ตาบลโคกไทย เป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ข้อ 8 การทะนุบารุ งศาสนา ทุกศาสนา และจะอนุรักษ์ส่งเสริ มประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น
ข้อ 9 การส่งเสริ มและสนับสนุนการกีฬา สาธารณสุข การศึกษา ดูแลผูส้ ูงอายุ เด็ก และ
คนพิการ
ข้อ 10 การให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพือ่ สนองนโยบายของรัฐและปกครอง
ดูแลผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วยความยุติธรรม
ข้อ 11 การปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อตรง สุจริ ต ยุติธรรม และโปร่ งใส โดยปราศจากอามิส
สินจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น และพร้อมให้ทาการการตรวจสอบการทางานได้ตลอดเวลา
ข้อ 12 ก่อสร้าง / ปรับปรุ ง / ซ่อมแซมระบบการคมนาคมและขนส่ง
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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ส่ วนที่ 5
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์ ของจังหวัด “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ เป็ นประตูเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซี่ยน และแหล่ง
อุตสาหกรรมสีเขียวควบคู่กบั การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นนาของภาคตะวันออก”
พันธกิจ
1. ปฏิบตั ิภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดการอา
ประดยชน์สุขของประชาชนเป็ นฐาน
2.ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์ และความร่ วมมือในประเทศในประชาคมอาเซี่ยน
ตามกฎบัตรอาเซี่ยน
3. ส่งเสริ มการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศให้เกิดผลอย่างยัง่ ยืน
4. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอ
วิสัยทัศน์ การพัฒนาอาเภอ
- พัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กบั การพัฒนาด้านการเกษตร เพือ่ ให้เป็ นเมืองน่าอยู่
และเชิดชูคุณธรรม”

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคกไทย
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุ ข และการกีฬา
1.1 แนวทางการพัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา และการสังคม
สงเคราะห์
1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ ม ทานุบารุ ง ศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถาน จารี ตประเพณี ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมอันดีงาม
1.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด การแก้ไขปั ญหา
สังคม และความเดือดร้อนของประชาชน
1.4 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
1.5 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุนการรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาชน

23

2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุน การลงทุนเพือ่ การส่งออกและการพาณิ ชยกรรม
2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ มอาชีพ และพัฒนาฝี มือแรงงาน เพือ่ เพิม่ รายได้กบั ประชาชน
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุน รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
4.1 แนวทางการพัฒนา จัดระบบคมนาคมให้เหมาะสม
4.2 แนวทางการพัฒนา จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ครบถ้วนเพียงพอแก่ความ
ต้องการ
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว
5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
5.2 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ มอนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริ มกิจกรรมท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
6.1 แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและการบริ หารงานขององค์การบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลโคกไทยให้มีประสิทธิภาพ
6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและจัดหาเครื่ องมือเครื่ องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงาน
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่ งเสริ ม สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน
6.4 แนวทางการพัฒนา จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
++++++++++++++++++++++++++++++

ส่ วนที่ 6
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การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่นไปสู่ การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
องค์กรรับผิดชอบติดตามและประเมินผล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานขึ้นช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลได้ตามความเหมาะสม เพือ่ ให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริ หารส่วนตาบลโคก
ไทย มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้นและมีความคล่องตัวในทางปฏิบตั ิ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทย ให้อานาจหน้าที่
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผูบ้ ริ หารเพือ่ ให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั ิงานตามที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่วนตาบล
โคกไทย ใช้เครื่ องมือการติดตามประเมินผล คือแบบ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ซึ่งเป็ นแบบประเมินตนเอง มีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปี งบประมาณ
รายละเอียดดังนี้
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แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คาชี้แจง  แบบที่ 3/1 เป็ นแบบประเมินตนเอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประเมินผลการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ และมีกาหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง
หลังจากสิ้นสุดปี งบประมาณ
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์การบริ หารส่วนตาบลโคกไทย
2. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน …………………………………………………..
ส่ วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2556………………
3. ยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่ นแผน และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบตั ิ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
จานวนโครงการ
จานวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
ที่ได้ ปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสั งคม การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุ ข และการกีฬา
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ โดยยึด
หลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้ อม
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
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ส่ วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ประเด็น
พอใจมาก
พอใจ
1) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
โครงการ/กิจกรรม
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู ้ขอ้ มูลของ
โครงการ/กิจกรรม
3) มีการเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม
4) มีการรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ
5) มีความโปร่ งใสในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
6) การดาเนินงานเป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
7) ผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมนาไปสู่การแก้ไข
ปั ญหา
8) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ภาพรวม

+++++++++++++++++++++++++++++++++

ไม่ พอใจ

