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บทน า 

 
ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

นบัแต่ไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 เป็นตน้มา    
บทบาทอ านาจหนา้ที่ และความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมาก      
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัใหค้วามส าคญักบัการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยก าหนด
กรอบความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการก าหนด
นโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ที่ของตนเอง  
โดยเฉพาะ 
  นอกจากน้ี  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดบ้ญัญติัใหมี้องคก์รรับผดิชอบในการจดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คอื คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ก าหนดหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการใหบ้ริการสาธารณะที่จ  าเป็นแก่ทอ้งถ่ิน ตลอดจน     
รายไดข้องทอ้งถ่ินที่เพิม่ขึ้น และพระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  ไดก้ าหนด
รูปแบบการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ินที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น ท าใหเ้ห็นไดว้า่ มีการก าหนด 
ตวับทกฎหมายและกลไกทางกฎหมาย เพือ่ใหก้ารกระจายอ านาจเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสามารถถูก   
ตรวจสอบจากประชาชนและองคก์รต่างๆตามที่กฎหมายบญัญติัไว ้

  ดงันั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยคุหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัประกาศใช ้  จึงมีบทบาท
อ านาจหนา้ที่อยา่งกวา้งขวาง โดยมิเพยีงจะมีหนา้ที่ในการใหบ้ริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
เท่านั้น แต่ยงัขยายบทบาท หนา้ที่ออกไปรวมถึงการพฒันาชีวติ และการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของ  ทอ้งถ่ิน
ดว้ย และเป็นองคก์รที่เปิดใหป้ระชาคมทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิม่มากขึ้น 
  แต่เน่ืองจากพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 30(4) และแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ขอ้ 5.2 ก าหนดใหรั้ฐตอ้งจดัสรรงบประมาณ ให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 20 
ของรายไดข้องรัฐทั้งหมดภายในปี 2544 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 35 ของรายไดข้องรัฐทั้งหมดภายในปี 2549  
 

ส่วนที่ 1 
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จึงมีความจ าเป็นในการใชท้รัพยากรรายได ้ทั้งที่ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง และรายไดท้ี่รัฐบาลจดัสรรที่มีอยูจ่  ากดัใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดและมีความโปร่งใสมากที่สุด การวางแผนถือเป็นกลไกส าคญัประการหน่ึงที่จะท าให้ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว โดยใชย้ทุธศาสตร์ที่เหมาะสมองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งวางแผนการใชท้รัพยากรเหล่านั้นใหคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 

                      ทั้งในปัจจุบนัและอนาคตมีการปฏบิติัตามแผนงานโครงการที่ก  าหนดใหเ้กิดสมัฤทธ์ิผลใน
ช่วงเวลาที่ก  าหนด     มีการควบคุมติดตามวดัและประเมินผล โดยการบริหารจดัการตามแผน  แผนงาน  
โครงการนั้น จะตอ้งเป็นการบริหารจดัการที่ดี มีความโปร่งใส และพร้อมที่จะใหมี้การตรวจสอบทั้งโดย
หน่วยงานของรัฐและประชาคม 

  ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่การวางแผนเป็นการมองไปเพิม่ทฤษฎีการวางแผนขา้งหนา้อาจเป็นช่วงสั้น
ระยะปานกลาง หรือระยะยาว และเป็นกระบวนการก าหนดการใชท้รัพยากรขององคก์ร โดยก าหนดกิจกรรม
ต่างๆไวล่้วงหนา้ใหบ้รรลุภารกิจ วตัถุประสงค ์นโยบาย เป้าหมาย และเป้าหมายขององคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัชีวติความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้นของประชาคมทอ้งถ่ินในอนาคตและแปลงมาสู่การปฏิบติั 
ดงันั้น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าและประสานแผนพฒันาขององคก์ร  ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2546 จึงไดก้  าหนดประเภทของแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไว ้2 ประเภท คือ 
  1.   แผนยทุธศาสตร์การพฒันา เป็นแผนพฒันาระยะยาว 

2. แผนพฒันา 3 ปี เป็นแผนพฒันาแบบ 3 ปี(Rolling Plan) ที่ตอ้งมีการทบทวนและ 
      จดัท าทุกปี 

ซ่ึงจะน าไปสู่กระบวนการการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย  
  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บญัญติัใหเ้ทศบาล องคก์ารบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
แบบพเิศษมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัซ่ึงนอกจาก
จะมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเองแลว้ยงัมีอ านาจหนา้ที่ในการประสานการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกดว้ย 

  เน่ืองจากการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบายการปกครอง
การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลงัและการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ที่ที่กฎหมายก าหนด 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินยอ่มมีความเป็นอิสระในการวางแผนพฒันาทอ้งถ่ินและการด าเนินตามแผน ความ
เป็นอิสระนั้นไม่ไดห้มายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจ  หนา้ที่ในการ
จดับริการสาธารณะบางส่วนให ้ และยงัตอ้งอยูใ่นการก ากบัดูแล  หรือตรวจสอบ  โดยรัฐบาลและประชาคมอีก
ดว้ย 
 



3 
 
ผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัการวางแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งตระหนกัวา่แผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาระดบัต่างๆ ไดแ้ก่ แผนพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ   นโยบายของรัฐบาล   แผนกระทรวง   แผนกรม  และรัฐวสิาหกิจต่างๆ  
 
 
ซ่ึงเป็นแผนระดบัชาติ  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันาจงัหวดัในระดบัจงัหวดั ซ่ึงในการก าหนด
ยทุธศาสตร์และแผนพฒันาระดบัจงัหวดันั้น ทั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาคมจะมีส่วนที่   
เก่ียวขอ้งอยูด่ว้ยในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินและแผนพฒันา และแผนพฒันาสามปีผูท้ี่
เก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งตระหนกัถึงขั้นตอน และก าหนดเวลาของการจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา
ของทั้งระดบัจงัหวดัและระดบัอ าเภอดว้ย 

  แผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินที่ก  าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงแสดงถึงวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาในอนาคตโดยสอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันาอ าเภอ และนโยบายในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะตอ้ง 
สอดคลอ้งกบั   ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย 
  การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันามีความส าคญัต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นอยา่งยิง่ 
ทั้งน้ีเน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหมุ่้งไปสู่สภาพการณ์อนัพงึ
ประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพ การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินที่ตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
 

วตัถุประสงค์ของการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
  การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาที่ดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วเิคราะห์ขอ้มูล อยา่งรอบคอบและเป็นระบบ ทั้งน้ี เพือ่ใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินสามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและสนองตอบความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งแทจ้ริง
ความส าคญัของการวางแผน 
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1)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซอ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งน้ีเพราะการวางแผน
เป็นการจดัโอกาสทางดา้นการจดัการใหผู้ว้างแผนมีสายตากวา้งไกล มองเหตุการณ์ต่างๆ ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น การเปล่ียนแปลงดา้นเทคโนโลย ีปัญหา ความตอ้งการของประชาชนในสงัคมนั้น ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ดงันั้นองคก์ารจึงจ าเป็นตอ้งเตรียมตวัและ 
เผชิญกบัส่ิงที่เกิดขึ้นอนัเน่ืองมาจากความผนัผวนของส่ิงแวดลอ้ม อนัไดแ้ก่สภาพเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง
เป็นตน้  
  2)  ท าใหเ้กิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เขา้มาในองคก์าร ทั้งน้ีเน่ืองจากปรัชญาของการ
วางแผนยดึถือและยอมรับเร่ืองการเปล่ียนแปลง ไม่มีส่ิงใดอยูอ่ยา่งนิรันดรจึงท าใหมี้การยอมรับแนวความคิดเชิง
ระบบ (System approach) เขา้มาใชใ้นองคก์ารยคุปัจจุบนั 

3)  ท าใหก้ารด าเนินการขององคก์ารบรรลุถึงเป้าหมายที่ปรารถนาทั้งน้ีเพราะการวางแผน 
เป็นงานที่ตอ้งกระท าเป็นจุดเร่ิมแรกของทุกฝ่ายในองคก์าร ทั้งน้ีเพือ่เป็นหลกัประกนัการด าเนินการเป็นไปดว้ย
ความมัน่คงและมีความเจริญเติบโต 

4) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ ้ าซอ้นเพราะการวางแผนท าใหม้องเห็น 
ภาพรวมขององคก์ารที่ชดัเจนและยงัตอ้งเป็นการอ านวยประโยชน์ในการจดัระเบียบขององคก์ารใหมี้ความ
เหมาะสมกบัลกัษณะงานมากยิง่ขึ้น เป็นการจ าแนกงานแต่ละแผนกไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั 
                           5)ท าให้เกิดความแจ่มชดัในการด าเนินงานเน่ืองจากการวางแผนเป็นการกระท าโดยอาศยัทฤษฎี
หลกัการ และงานวจิยัต่างๆ (a rational approach) มาเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบติัที่ชดัเจนใน
อนาคตอยา่งเหมาะสมกบัสภาพองคก์รที่ด  าเนินอยูก่ล่าวโดยสรุปวา่ไม่มีองคก์ารใดที่ประสบความส าเร็จได ้ โดย
ปราศจากการวางแผน ดงันั้นการวางแผนจึงเป็นภารกิจอนัดบัแรกที่มีความส าคญัของกระบวนการจดัการที่ดี 

 

ขั้นตอนในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
   

เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนพฒันาสามปี ฯ  ด าเนินต่อไปได ้ โดยมีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นเคร่ืองก าหนดทิศ
ทางการพฒันา  ดงันั้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  จึงควรจดัท า/ทบทวนแผนยทุทธศาสตร์การพฒันาฉบบัปัจจุบนั  เพือ่
ก าหนดทิศทางการพฒันาและหว้งระยะเวลาใหค้รอบคลุมแผนพฒันาสามปี   
ซ่ึงมีแนวทางการด าเนินงาน  ดงัน้ี 

1. เตรียมการจดัท า / ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
1) ดงันั้นเม่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาของคก์รปกครองสู่ 

ทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัแลว้  (ใชก้รอบยทุธศาสตร์ฯ เดียวกบัการจดัท าแผนพฒันาสามปี)  จะตอ้งก าหนดระยะ 
เวลาด าเนินการใหเ้หมาะสม เพือ่ใหก้ารจดัท าแผนพฒันาสามปีแลว้เสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 
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2)  การจดัท าประชาคมทอ้งถ่ินส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจที่เก่ียวขอ้งเพือ่แจง้แนวทางการพฒันา   
รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเด็นการพฒันา  และประเด็นที่เก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือ  ทาง
วชิาการ  และแนวทางปฏิบติัที่เหมาะสมกบัสภาพพื้นที่  เพือ่น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาอาจจดัในคราวเดียวกนักบัการจดัประชุมประชาคมทอ้งถ่ินการจดัท าแผนพฒันาสามปี  โดยแจง้
วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนทั้ง 2 ประเภท  ใหป้ระชาคมทอ้งถ่ินรับทราบ  เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลที่ถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์ และน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันาของแต่ละประเภทไดอ้ยา่งสมบูรณ์มีประสิทธิภาพ 

3)  ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  (กรณีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดระยะเวลาของแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาไวส้ิ้นสุดในปี  2552)  โดยพจิารณาวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา  
ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา  วา่ควรจะตอ้งปรับปรุงแกไ้ขหรือไม่หรือคงไวใ้นประเด็นใด  เพือ่จดัท าเป็น
แผนยทุธศาสตร์การพฒันาฉบบัใหม่ 

4)  ส าหรับขอ้มูลในการจดัท า / ทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้
พจิารณาจากปัญหาความตอ้งการของประชาชน  นโยบายของผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/
กลุ่มจงัหวดั  ค  าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ขอ้มูลพื้นฐานจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ขอ้มูล จปฐ.  กชช.2 ค.  ผงัเมืองหรือผงัต าบล  เมืองน่าอยู ่ วฒันธรมมทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 

5)  ใชห้ลกัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  โดย 
(1) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมโดยการเสนอปัญหา  ความตอ้งการ  การวเิคราะห์ศกัยภาพ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  (SWOT Analysis)  ตลอดจนการก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  
จุดมุ่งหมาย  เพือ่การพฒันาและแนวทางการพฒันา 

(2) ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัท าแผนชุมชนใหเ้กิดในทุกพื้นที่  โดยพจิารณาน าปัญหา / ความตอ้งการ
ของชุมชนมาพจิารณาประกอบการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

2. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและ
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  รูปแบบเคา้โครงแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 712  ลงวนัที่  1  มีนาคม  2549 

3.  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินน าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพือ่ให้
ความเห็นชอบก่อน   แลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพจิารณาอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์ต่อไป 
 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  เพือ่เป็นกรอบในการก าหนดวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  เป้าหมาย  แนวทางในการพฒันาขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลโคกไทย 
2.  ทั้งน้ีจากการที่ไดจ้ดัท าเวทีประชาคมทอ้งถ่ิน  เพือ่รับทราบปัญหาความตอ้งการของประชาคม  เป็น

จุดเช่ือมต่อยทุธศาสตร์การพฒันาของทอ้งถ่ินกบัความตอ้งการของประชาชน  ซ่ึงจะน าไปสู่ความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัและการท างานร่วมกนัของภาคีการพฒันาต่าง ๆ 
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3.  ท  าใหก้ารวางแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทยเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีทิศทางการ

ด าเนินงานที่ชดัเจนและบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย 
4.  ท  าให้การบริหารจดัการงานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทยเป็นไปอยา่งมีระบบโปร่งใสและ

ตรวจสอบได ้
5.  ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการจัดท าแผนพฒันา 3 ปี และใช้เป็นกรอบในการจดัท าขอ้บญัญตัิ

งบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทยต่อไป 
 
 

---------------------------------------- 
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          สภาพท่ัวไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 

1. สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ต้ัง องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย อยูท่ิศตะวนัออกของอ าเภอศรีมโหสถ ห่างจาก 

ที่วา่การอ าเภอศรีมโหสถ ประมาณ 10 กิโลเมตร 
 1.2 เน้ือที่   46   ตารางกิโลเมตร หรือ    26,480   ไร่ 
 1.3 ภูมิประเทศ 
 ทิศเหนือ  จดต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ทิศใต ้  จดต าบลบา้นซ่อง อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวนัออก จดต าบลหวัหวา้  อ าเภอศรีมหาโพธิ จงัหวดัปราจีนบุรี 
 ทิศตะวนัตก จดต าบลโคกปีบ  อ าเภอศรีมโหสถ  จงัหวดัปราจีนบุรี 
  

1.4 จ านวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล มีทั้งหมด 7 หมู่บา้น   ดงัน้ี 
  1. บา้นสระข่อย    ประชากรชาย  648  คน หญิง 712 คน  รวม  1,360  คน 
  2. บา้นโคกไทย  ประชากรชาย  224  คน หญิง 248 คน  รวม    472   คน 
  3. บา้นโคกไทย  ประชากรชาย  369 คน หญิง 423 คน  รวม    792   คน 
  4. บา้นหนองเกต ุ ประชากรชาย  352  คน หญิง 374 คน  รวม    726   คน 
  5. บา้นโป่งตะเคียน ประชากรชาย  760  คน หญิง 756 คน  รวม  1,516   คน 
  6. บา้นหนองแสง ประชากรชาย  140  คน หญิง 126 คน  รวม     266   คน 
  7. บา้นโคกพนมดี ประชากรชาย  650  คน หญิง 750 คน  รวม   1,400   คน 
      รวมประชากรทั้งส้ิน   6,532   คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที ่2 
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1.5 จ านวนครัวเรือน 

                      1. บา้นสระข่อย    454   ครัวเรือน 
  2. บา้นโคกไทย  162   ครัวเรือน 
  3. บา้นโคกไทย  245   ครัวเรือน 
  4. บา้นหนองเกต ุ 256   ครัวเรือน 
  5. บา้นโป่งตะเคียน 808   ครัวเรือน 
  6. บา้นหนองแสง   86   ครัวเรือน 
  7. บา้นโคกพนมดี 454   ครัวเรือน 
   รวมครัวเรือน    2,465  ครัวเรือน 
หมายเหตุ  ข้อมูลจากส านักทะเบียนราษฎร  อ าเภอศรีมโหสถ  เดือน เมษายน 2556 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 

  - รับจา้ง 
  - เกษตรกรรม 
  - คา้ขาย 
  - อาชีพอ่ืน ๆ 
 2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   มีโรงงานอุตสาหกรรม  จ านวน  14  แห่ง ดงัน้ี 
  1.  บริษทั  เอส  อาร์ ไทรม ์ จ  ากดั 
  2.  บริษทั  ไทยเฮอร์ริค  จ  ากดั 
  3.  บริษทั  วฒันไพศาล เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 
  4.  บริษทั  บางกอกอินดสัเตรียลบอยเลอร์  จ  ากดั 
  5.  บริษทั  คูราชิกิ  สยามรับเบอร์  จ  ากดั 
  6.  บริษทั  ไฮไฟ – ไฮเทค  จ  ากดั 
  7.  บริษทั  โอ.พ.ีเอส โมบาย  ออดิโอ  จ  ากดั 
  8.  บริษทั  แทร์นิตซอร์  จ  ากดั 
  9.  บริษทั ซี.พี.เอฟ.ผลิตภณัฑอ์าหารสตัว ์ จ  ากดั 
  10.  บริษทั กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมเกษตร  จ  ากดั 
  11.  บริษทั  ที.เอส .แอล  อุตสาหกรรมส่ิงทอ  จ  ากดั 
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  12.  บริษทั  สแควร์พาแนลซิสเตม็ท ์ จ  ากดั 
  13.  บริษทั  ลีน่า . พี .แอล  จ  ากดั 
  14.  บริษทั  ศรีมโหสถ พลาสติก  จ  ากดั 
3. สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา 
  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน พช.  4  แห่ง (หมู่ที่ 2,4,7) 
  - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน สปช.  1  แห่ง (หมู่ที่ 5) 
  - โรงเรียนสงักดั สปช.    5   แห่ง      (หมู่ที1่,2,4,5,7) 
  - ที่อ่านหนงัสือประจ าหมู่บา้น   7   แห่ง 
  - เสียงตามสายและหอกระจายข่าว   7   แห่ง 
 

 3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา   
ประชาชนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ  โดยมีวดัในเขตพื้นที่    6  แห่ง ประกอบดว้ย 

  1. วดัสระข่อย  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่  1  บา้นสระข่อย   ต  าบลโคกไทย 
  2. วดัสระมรกต  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่  1  บา้นสระข่อย   ต  าบลโคกไทย 
  3. วดัโคกไทย  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่  2 บา้นโคกไทย    ต  าบลโคกไทย 
  4. วดัหนองเกตุ  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่ 4 บา้นหนองเกตุ  ต าบลโคกไทย 
  5. วดัสามคัคีสุขาราม       ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่  5  บา้นโป่งตะเคียน ต าบลโคกไทย 
  6. วดัโคกพนมดี  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่ 7  บา้นโคกพนมดี  ต าบลโคกไทย 
  ส านกัสงฆ ์ 1   แห่ง  คือ 
  1.  ส านกัสงฆค์ีรีสุขาราม  ตั้งอยูท่ี่หมู่ที่  5   บา้นโป่งตะเคียน  ต าบลโคกไทย 
 

 3.3  ประเพณ ี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  - งานประเพณีทอ้งถ่ิน คืองานประเพณีบุญกลางบา้น  ต  าบลโคกไทย 
  -  งานประเพณีงานมาฆปูรมีศรีปราจีน 
  -  งานประเพณีบุญขา้วหลาม 
  -  งานประเพณีสงกรานต ์
  -  งานประเพณีลอยกระทง 
  -  งานประเพณีกวนกระยาสารท 
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 3.4  การสาธารณสุข 
  - สถานีอนามยัประจ าต  าบล  2  แห่ง (หมู่ที่ 4,7) 
  - ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น  7   แห่ง  
  - กองทุนยาประจ าหมู่บา้น  7   แห่ง 
  - อตัราการมีและใชส้ว้มราดน ้ า ร้อยละ 100 
 

 3.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ที่พกัสายตรวจต ารวจประจ าต  าบล 1  แห่ง 
  -  องคก์ารบริหารส่วนต าบลจดั  อปพร  ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกบัต ารวจ 
 
4. การบริการพื้นฐาน 
 4.1 การคมนาคม 
  - ถนนสายหลกั  2 สาย เป็นถนนลาดยางตลอดสาย 
  - ถนน คสล/คสม. 12  สาย 
  - ถนนลาดยาง  1 สาย 
  - ถนนลูกรัง  4 สาย 
  - ถนนดิน  21 สาย 
  
4.2 แหล่งน ้าธรรมชาติ   
  - ล าน ้ า,ล าหว้ย  5 สาย 
  - สระน ้ าหรือแหล่งเก็บน ้ าสะอาดบนผวิอ่ืน ๆ (ส าหรับเป็นน ้ าใช)้ มี 21 แห่ง 
 4.3 แหล่งน ้าที่สร้างขึน้ 
  - ฝาย 
  - บ่อน ้ าต้ืน  มี 374 บ่อ 
  - บ่อบาดาล  มี 37 บ่อ 
  - ประปา  มี 10  แห่ง  
 
 
 
 
 
 
 



11 
 
5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 
 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  - สวนป่า  (หมู่ที่ 6,7) 
  - พื้นที่ริมอ่างเก็บน ้ า (หมู่ที่ 7) 
  - ที่ดินสาธารณะประโยชน์  มี 31 แห่ง รวมเน้ือที่ 320 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา 
 5.2 กลุ่มมวลชน   ไดแ้ก่  กลุ่ม  อสม ,  อปพร  ,  ลูกเสือชาวบา้น 
 

6. ด้านการเมืองและการบริหาร 
 
            โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
 
 
 
 
    
 
_  งานบริหารทัว่ไป      _  งานการเงินและบญัชี _  งานก่อสร้าง     _ งานบริหารการศึกษา 
_  งานนโยบายและแผน      _  งานพสัดุและทรัพยสิ์น _  งานออกแบบและ    _ งานพฒันาการศึกษา 
_  งานกฎหมายและคดี      _   งานจดัเก็บและพฒันา      ควบคุมอาคาร    _ งานศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็ก 
_  งานป้องกนัและบรรเทา         รายได ้   _  งานผงัเมือง 
     สาธารณภยั        _   งานแผนที่ภาษีและ _  งานไฟฟ้าและถนน 
_  งานสวสัดิการสังคม            และทะเบียนทรัพยสิ์น 
_  งานพฒันาชุมชน 

 

 

 

 

 

 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ต าบลต าบล สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักงานปลดั อบต.
  

ส่วนโยธา ส่วนการคลงั ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 
1. สภาพปัญหา 

1.1  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน 
1.1.1 ปัญหาเก่ียวกบัทางคมนาคมช ารุด ทรุดโทรมเน่ืองจากมีการขนส่งวสัดุเพือ่การพฒันา 

ทางดา้นผลผลิตและช่วงฤดูฝน  
  1.1.2 ปัญหาเก่ียวกบัการขาดแคลนน ้ าอุปโภค บริโภค เน่ืองจากปริมาณน ้ าฝนมีนอ้ย พื้นที่และ
ภาชนะรองรับน ้ าไม่มีเพยีงพอ 
 1.2   ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
  1.2.1 ปัญหาการผลิต ผลผลิตมีไม่พอเพยีงต่อการที่จะน าไปขายเพือ่ที่จะน าเงินมาใชใ้น
ครอบครัว  
  1.2.2 ปัญหาการตลาด ไม่มีสถานที่รองรับผลผลิตของราษฎรในต าบล เพือ่ที่จะน าเงินไปขาย 
 1.3   ปัญหาสาธารณสุขและการอนามยั 
  1.3.1 ขาดแคลนเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้ี่ทนัสมยัในการพยายาส่งต่อผูป่้วย 
  1.3.2 เจา้หนา้ที่มีไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 
 1.4 ปัญหาน ้าใช้เพ่ือการเกษตร 
  1.4.1 ปัญหาน ้ าใชเ้พือ่การเกษตร ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ 
 1.5 ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1.5.1 งบประมาณมีไม่เพยีงต่อการพฒันาต าบล   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 



13 
 
2. ความต้องการของประชาชน 
 2.1 ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  
  2.1.1 ตอ้งการใหป้รับปรุงผิวจราจรใหส้ามารถไปมาโดยสะดวกทุกฤดูกาลตอ้ง การใหมี้การ
สรรหาสถานที่ในการกกัเก็บน ้ าเพือ่การอุปโภค บริโภคทุกฤดู ใหพ้อเพียงต่อความตอ้งการของประชาชน
   
 2.2 ปัญหาการผลิต การตลาด รายได้และการมีงานท า 
  2.2.1 ตอ้งการใหมี้การแนะน าจากเจา้หนา้ที่ที่มีความรู้ดา้นการเกษตรเพือ่ส่งเสริมใหมี้การเพิม่
ผลผลิตใหมี้คุณภาพและปริมาณมากกวา่เดิม 
  2.2.2 ตอ้งการใหมี้การรวมกลุ่มในการจดัหาตลาดรองรับผลผลิตและจดัหารถเพือ่เป็น
ส่วนกลางในการน าผลผลิตที่ไดน้ าไปขาย  
 2.3 ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย 
  2.3.1 ตอ้งการสนบัสนุนดา้นเงินอุดหนุนจากส่วนกลางเพือ่ ซ้ืออุปกรณ์ในการ           
รักษาพยาบาลผูป่้วย โดยไม่ตอ้งเดินทางไปถึงตวัจงัหวดัได ้                                      

2.3.2  ตอ้งการเจา้หนา้ที่อนามยัเพิม่เพือ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  ในการ
ใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาล           
 2.4 ปัญหาน ้าใช้เพ่ือการเกษตร 
  2.4.1 ใหง้บสนบัสนุนในการจดัหาสถานที่ในการเก็บน ้ าเพือ่ใหมี้น ้ าพอเพยีงในฤดูแลง้  
 2.5 ปัญหาการบริหารและการจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  2.5.1 ใหง้บสนบัสนุนจากส่วนกลางเพือ่น ามาพฒันาในชนบท เพือ่การพฒันาในอนาคต ให้
กา้วหนา้ทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั  
 
3. ศักยภาพในต าบล 
 3.1 ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

3.1.1 จ านวนบุคลากร       จ านวน        41  คน 
      ต าแหน่งในส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  5 คน 
   ต าแหน่งในส่วนการคลงั     3 คน 
      ต าแหน่งในส่วนโยธา     1 คน 
      ต าแหน่งในดา้นการศึกษา                1           คน 
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     ลูกจา้งประจ า     2 คน 
   พนกังานจา้ง     29  คน 
   พนกังานถ่ายโอนการศึกษา                                          -        คน 
    
  3.1.2  ระดบัการศึกษา  
   ประถมศึกษา      2         คน 
   มธัยมศึกษา/อาชีวศกึษา     14       คน 
   ปริญญาตรี      22       คน 
   ปริญญาโท       3        คน 
  3.1.3 รายไดข้ององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   
(ไม่รวมเงินอุดหนุน) 8,380,294.27.- บาท 

 
                              แนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
นโยบาย 
 1. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเนน้ 
  1.1 เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าเพือ่การอุปโภค บริโภค ไดอ้ยา่งทัว่ถึงพอเพยีงตลอดปี 
  1.2 เพือ่ปรับปรุง ซ่อมแซม  แกไ้ขสภาพถนน ใหอ้ยูใ่นสภาพดีไดม้าตรฐาน 
  1.3 เพือ่ใหก้ารส่ือสาร เช่น โทรศพัท ์ใหท้นัสมยัใชง้านไดร้วดเร็วทนักบัการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่รวดเร็ว 
 2. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนน้ 
  2.1 เพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนไดร่้วมกนัตรวจสอบ สอดส่องและดูแลมิใหมี้การ
ท าลายสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
  2.2 เพือ่บ  าบดัสภาพแวดลอ้มที่ถูกท าลายใหก้ลบัคืนหรือทดแทนได ้
 3. การพฒันาเศรษฐกิจ 
  3.1 เพือ่ให้เกิดการกระจายรายไดแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปในทอ้งถ่ิน 
  3.2 เพือ่ส่งเสริมอาชีพเพิม่รายไดแ้ละช่วยอ านวยความสะดวกในการประกอบการของ
ประชาชน 
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3.3 เพือ่พฒันาปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวใหมี้สภาพที่สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4. การพฒันาสงัคม  
  4.1 เพือ่ใหป้ระชาชนปลอดภยัจากโรคระบาดและใหมี้พลานามยัสมบูรณ์ 
  4.2 เพือ่ให้ชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ ในชุมชนมีความสะอาดและปลอดโรค 
  4.3 เพือ่ใหป้ระชาชนมีความรู้ ความเขา้ใจในจารีตประเพณีอนัดีงามและไดรั้บข่าวสารของ
บา้นเมือง  
  4.4 เพือ่ใหป้ระชาชนไดมี้สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ ออกก าลงักายและแข่งขนักีฬา 
 5. การพฒันาดา้นการเมืองและการบริหาร 
  5.1 เพือ่ยกระดบัความรู้ ความสามารถของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลใหป้ฏิบตัิงาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
  5.2 เพือ่จดัหาโครงการรักษาสภาพ ซ่อมแซมเคร่ืองมือ เคร่ืองใชแ้ละสถานที่ปฏิบติังานให้
เพยีงพอทนัสมยัเหมาะสมในการปฏิบตัิงาน   
 
                                                       การจัดล าดับความส าคญัของปัญหา 
 

ล าดบั
ความ 

ส าคญัของ 
ปัญหา 

 
ปัญหาความตอ้งการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

 
แนวทางแกไ้ข 

 
โครงการหรือกิจกรรม 

1. 
 

 

ปัญหาการขาดแคลนน ้า
เพือ่การอุปโภค บริโภค 
 
 
 
 
 

ขาดแคลนน ้ าด่ืมและน ้ า
เพือ่อุปโภค บริโภค
ในช่วงฤดูแลง้ 
 
 
 
 

พฒันาแหล่งน ้ าเพือ่
การ 
อุปโภค บริโภคให้
เพยีงพอในฤดูแลง้ 

1. โครงการขดุบ่อน ้ า
บาดาล 
2. โครงการสร้าง ฝ.50,ฝ.33  
เพือ่เก็บกกัน ้ า 
3. โครงการขดุสระเก็บน ้ า 
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ล าดบั
ความ 

ส าคญัของ 
ปัญหา 

 
ปัญหาความตอ้งการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

 
แนวทางแกไ้ข 

 
โครงการหรือกิจกรรม 

 
2. 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

 
5. 
 
 

 

 
ปัญหาการจราจรระหวา่ง 
ต าบลไปมาไม่สะดวก 
 
 
 
 
 
ปัญหาการส่ือสารไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 
 
ปัญหาการโทรศพัทไ์ม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน 
 
 
 
ปัญหาการท าลายป่าไม ้
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 
ปัญหาถนนที่เช่ือมต่อ
ระหวา่งต าบล ชุมชน 
หมู่บา้น ยงัไม่เพยีงพอ
และถนนส่วนใหญ ่
 
 
 
ช ารุดไม่สะดวก
ปลอดภยั 
ในการสญัจร 
 
การส่ือสารที่ยงัไม่ทัว่ถึง
ของหมู่บา้นท าใหก้าร
ติดต่อส่ือสารล่าชา้ 
ปัญหาโทรศพัทย์งัไม่
ครบทุกหมู่บา้น 
 
มีการตดัไมท้  าลายป่าแต่
ไม่ปลูกทดแทน 
 

 
เร่งรัดและปรับปรุง
การ 
แกไ้ขปัญหาจราจร 
โดย 
สร้างโครงข่ายถนน 
 
 
สร้างเครือข่ายใหถึ้ง
ทกุ 
หมู่บา้น 
 
แจง้หน่วยงานที่
ด าเนินการมา
ด าเนินการใหค้รบ
ทุกหมู่บา้น 
 
 
ตอ้งการใหป้ลูกป่า
ทดแทนป่าไมท้ีถู่ก
ท าลาย 

 
1. โครงการก่อสร้างถนน 
ราดยางแอสฟัลท ์ 
2. โครงการก่อสร้างถนน 
คอนกรีต 
3.โครงการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง 
 
1. โครงการสร้างเครือข่าย 
ส่ือสารใหทุ้กหมู่บา้น 
 
 
1. โครงการด าเนินการ
สร้าง 
เครือข่ายโทรศพัทใ์หค้รบ 
ทั้งหมู่บา้น 
 
 
โครงการปลูกป่าเพือ่บ  าบดั 
และฟ้ืนฟู 
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ล าดบั
ความ 

ส าคญัของ 
ปัญหา 

 
ปัญหาความตอ้งการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

 
แนวทางแกไ้ข 

 
โครงการหรือกิจกรรม 

6. 
     
 
 
 
  7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      8. 
 
 
 
 
  

ขาดการป้องกนัดูแล 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
 
-ขาดทกัษะในการท างาน 
-ขาดหน่วยงานที่จะ
ส่งเสริมในการท างาน 
สถานที่ท่องเที่ยวยงัขาด
งบประมาณในการ
สนบัสนุนในการพฒันา
ปรับปรุงและฟ้ืนฟูใหมี้
สภาพสวยงามน่า
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
ประชาชนขาดการดูแลเอา
ใจใส่ในดา้นสุขอนามยั 
 
 
 

คนในชุมชนขาด
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และรักษาทรัพยากร 
และส่ิงแวดลอ้ม 
 
-มีการปลูกป่าทดแทน 
-ไม่มีการปลูกฝัง
จิตส านึกใหมี้การ
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ 
-ขาดทกัษะความรู้
ทางดา้นงานที่จะ
ประกอบอาชีพ 
-ขาดงบประมาณในการ
ใหก้ารสนบัสนุนในการ
ฟ้ืนฟูบูรณะใหมี้สภาพที่
น่าท่องเที่ยว 
ขาดการประชาสมัพนัธ์
เผยแพร่ในการ
รักษาพยาบาล 
 
 

สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละรักษา
ทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
 
-มีการฝึกอบรมหรือ
การสร้างจิตส านึก
ให-้มีการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ใหร้าษฎรมีความรู้ 
ความช านาญ ที่จะ
ประกอบอาชีพ 
-ส่งเสริมในทั้งหนวย
งานรัฐและเอกชน 
ใหม้าสนใจในการ
ฟ้ืนฟูบูรณะ
ซ่อมแซม 
ส่งเสริมในการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกาย
ของประชาชนใหมี้ 
การรักษาพยาบาลให้ 
ทัว่ถึง 

โครงการฝึกอบรมในการ 
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละรักษา
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
 
-โครงการส่งเสริมอาชีพ
เพิม่ 
รายไดใ้หแ้ก่ประชาชน 
-โครงการส่งเสริมวฒัน 
ธรรมในเขตสถานที่ 
ท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
ร่างกายของประชาชนใน 
ทอ้งที่ใหมี้พลานามยัที ่
สมบูรณ์ 
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ล าดบั
ความ 

ส าคญัของ 
ปัญหา 

 
ปัญหาความตอ้งการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

 
แนวทางแกไ้ข 

 
โครงการหรือกิจกรรม 

9. 
 
 
 
 
 
 

10. 
 
 
 
 

11. 

ประชาชนยงัไม่มีการ
ดูแลร่างกายและไม่ให้
ความสนใจในเร่ือง
สุขภาพ 
 
 
 
ประชาชนขาดความรู้
ดา้นขอ้มูลข่าวสารไม่
ทัว่ถึง 
 
 
ขาดการประชาสมัพนัธ์
และรณรงคใ์หเ้ด็ก 
เยาวชน และประชาชน
ใหเ้ห็นคุณค่าของการ
เล่นกีฬา 

ขาดการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารในดา้นเก่ียวกบั
โรคภยัไขเ้จบ็ 
 
 
 
 
 
เน่ืองจากขาดขอ้มูลโดย
ไดรั้บข่าวสารไม่ทัว่ถึงกนั 
 
 
 
ขาดสถานที่ในการออก
ก าลงักาย สถานที่เล่นกีฬา
ในหมู่บา้น 
 

เผยแพร่
ประชาสมัพนัธ ์
เก่ียวกบัโรคต่าง ๆ ที่
น่าสนใจเพือ่ให้
ประชาชน 
ไดท้ราบขอ้มูล
ข่าวสาร 
 
สร้างหอกระจายข่าว
ใหแ้ก่หมู่บา้นเพือ่ให้
มีการประชาสมัพนัธ์
ใหท้ัว่ถึง 
 
ใหมี้สถานที่พกัผอ่น
ออกก าลงักาย
เพยีงพอต่อความ
ตอ้งการ 
 

โครงการฝึกอบรมใหค้วาม 
รู้เก่ียวกบัโรคภยัที่น่าสนใจ 
 
 
 
 
 
 
จดัตั้งเครือข่ายในการให้ 
ข่าวสารขอ้มูล 
 
 
 
โครงการออกก าลงักายเพือ่ 
สุขภาพพลามยัแก่เยาวชน 
และประชาชนในหมู่บา้น 
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ล าดบั
ความ 

ส าคญัของ 
ปัญหา 

 
ปัญหาความตอ้งการ 

 
สาเหตุของปัญหา 

 
แนวทางแกไ้ข 

 
โครงการหรือกิจกรรม 

 
12. 

 
 

 

 
ขาดวสัดุอุปกรณ์ในการ 
ท างานเพือ่ใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ 

 
ขาดวสัดุอุปกรณ์ในการ
ท างานเพือ่ใหเ้กิดประ
สิทธิ 
ภาพ 
 
 

 
จดัหาอุปกรณ์ในการ 
ท างานเพือ่ใหเ้กิด
ความมีประสิทธิภาพ
ในองคก์ร 
 
 
 

 
โครงการปรับปรุง สนง. 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
ใหท้นัสมยั 
 
 
 

 
 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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                          วิสัยทัศน์  พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 
 
วสัิยทศัน์การพฒันาท้องถิน่ 
 - โคกไทยเมืองน่าอยู ่ เชิดชูวฒันธรรม  ผูน้ าดา้นการศึกษา พฒันาการเกษตร อาณาเขตอุสาหกรรม 
 

 พนัธกจิ 
  - จดัระบบโครงสร้างพื้นฐานใหเ้หมาะสมและเพยีงพอ 
  - จดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหค้รบถว้นเพยีงพอแก่ความตอ้งการ 
 - สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิม่รายไดใ้ห้แก่ประชาชน  

- ส่งเสริมพฒันาคุณภาพ การศึกษา ศีลธรรมคุณธรรม แก่ประชาชนและเยาวชน 
- ส่งเสริม ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลป วฒันธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และรัฐพธีิ 

  - การส่งเสริมสนบัสนุนการสงัคมสงเคราะห์ และพฒันาคุณภาพชีวติ แก่เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูด้อ้ยโอกาส  
  - ส่งเสริมสนบัสนุนการสาธารณสุข สุขภาพอนามยั และโรคติดต่อ 
  - การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  - ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
  - ส่งเสริม พฒันาปรับปรุงระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัดา้นต่าง ๆ 
  - พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
  - จดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชส้ านกังานใหมี้ประสิทธิภาพ 
  - จดัหาแหล่งน ้ าเพือ่การเกษตรอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอ 
  - การส่งเสริมระบบเกษตรอินทรีย ์และการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
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นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิน่ 
  การพฒันาต าบลโคกไทยยดึหลกัการพฒันาตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจงัหวดั 
นโยบายของอ าเภอในการพฒันาดา้นต่าง ๆ ของชุมชน ดงัน้ี 
  ขอ้ 1 การพฒันาแหล่งน าเพือ่การเกษตร 
  ขอ้ 2 การพฒันาการเกษตรระดบัต าบล ตามแนวทางของกรมส่งเสริมการเกษตร 
  ขอ้ 3 การส่งเสริมและสนบัสนุน การจดัตั้งร้านคา้ชุมชน 
  ขอ้ 4 การพฒันาแหล่งน ้ าเพือ่อุปโภคบริโภค และจดัสร้างประปาหมู่บา้น 
  ขอ้ 5 การพฒันาที่ดินสาธารณะประโยชน์ และไฟฟ้า 
  ขอ้ 6 การพฒันาและสนบัสนุนฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 7 การส่งเสริมใหต้  าบลโคกไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
  ขอ้ 8 การทะนุบ ารุงศาสนา ทุกศาสนา และจะอนุรักษส่์งเสริมประเพณี วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
  ขอ้ 9 การส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬา สาธารณสุข การศึกษา ดูแลผูสู้งอาย ุเด็ก และ 
               คนพกิาร 
  ขอ้ 10 การใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานของรัฐ เพือ่สนองนโยบายของรัฐและปกครอง 
                              ดูแลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยความยตุิธรรม 
  ขอ้ 11 การปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความซ่ือตรง สุจริต ยติุธรรม และโปร่งใส โดยปราศจากอามิส 
                              สินจา้งใด ๆ ทั้งส้ิน และพร้อมใหท้  าการการตรวจสอบการท างานไดต้ลอดเวลา 
  ขอ้  12  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / ซ่อมแซมระบบการคมนาคมและขนส่ง 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 
 วิสัยทัศน์ของจังหวัด  “ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู ่ เป็นประตูเช่ือมโยงสู่ประชาคมอาเซ่ียน และแหล่ง
อุตสาหกรรมสีเขียวควบคู่กบัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าของภาคตะวนัออก” 
พันธกิจ 

1. ปฏิบติัภารกิจตามกฎหมายใหบ้รรลุผลและสนองนโยบายของรัฐบาลในทุกมิติโดยยดึการอ า
ประดยชน์สุขของประชาชนเป็นฐาน 
 2.ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาความสมัพนัธ ์และความร่วมมือในประเทศในประชาคมอาเซ่ียน
ตามกฎบตัรอาเซ่ียน 
 3.  ส่งเสริมการรักษาคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้เกิดผลอยา่งย ัง่ยนื 
 4.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาและรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 5.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมใหมี้คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
  - พฒันาการท่องเที่ยวควบคู่กบัการพฒันาดา้นการเกษตร เพือ่ให้เป็นเมืองน่าอยู ่
                           และเชิดชูคุณธรรม” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

1.1 แนวทางการพฒันา  และยกระดบัคุณภาพชีวิตดา้นการศึกษา สาธารณสุข การกีฬา และการสงัคม
สงเคราะห์ 

1.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม ท านุบ ารุง ศาสนา รักษาศิลปะ โบราณสถาน จารีตประเพณี ภูมิปัญญา 
และวฒันธรรมอนัดีงาม 

1.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุน การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด การแกไ้ขปัญหา
สงัคม และความเดือดร้อนของประชาชน 

1.4 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สถาบนัครอบครัวและพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
1.5 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุนการรักษาความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน 
 

ส่วนท่ี 5 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึดหลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
    2.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุน การลงทุนเพือ่การส่งออกและการพาณิชยกรรม 

2.2  แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมอาชีพ และพฒันาฝีมือแรงงาน เพือ่เพิม่รายไดก้บัประชาชน 
3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

3.1 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุน รณรงคใ์หป้ระชาชนมีจิตส านึกและตระหนกัในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
  4.1 แนวทางการพฒันา  จดัระบบคมนาคมใหเ้หมาะสม 

4.2 แนวทางการพฒันา  จดัระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการใหค้รบถว้นเพยีงพอแก่ความ
ตอ้งการ  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว 
      5.1 แนวทางการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเที่ยว 

5.2 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริมอนุรักษ ์พฒันาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

6.1 แนวทางการพฒันา  พฒันาบุคลากรและการบริหารงานขององคก์ารบริหารองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลโคกไทยใหมี้ประสิทธิภาพ 

6.2 แนวทางการพฒันา  พฒันาและจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้หมาะสมเพยีงพอส าหรับการปฏิบตัิงาน 
6.3 แนวทางการพฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
6.4 แนวทางการพฒันา จดัระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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   การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

                    องคก์รรับผดิชอบติดตามและประเมินผล ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วา่ดว้ยการจดัท า
แผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   พ.ศ.  2548  ก าหนดใหมี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการฯ  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นช่วยในการติดตามและ
ประเมินผลไดต้ามความเหมาะสม   เพือ่ใหก้ารติดตามประเมินผลแผนพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโคก
ไทย  มีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นและมีความคล่องตวัในทางปฏิบติั จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
แผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย  ใหอ้  านาจหนา้ที่ 

1. ก าหนดแนวทาง  วธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
3. รายงานผล  และเสนอความเห็นซ่ึงไดจ้ากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อ 

ผูบ้ริหารเพือ่ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอต่อสภาทอ้งถ่ิน    คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน     และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั   อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายใน
เดือนธนัวาคมของทุกปี  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพือ่ช่วยปฏิบติังานตามที่เห็นสมควร 
 
 
 
 
 

  วธีิการติดตามและประเมนิผล 
  การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
โคกไทย  ใชเ้คร่ืองมือการติดตามประเมินผล คอืแบบ 3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์  
ซ่ึงเป็นแบบประเมินตนเอง   มีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  คร้ัง    หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 6 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าช้ีแจง    แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใชป้ระเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ที่ก  าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1 คร้ัง  
หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกไทย 
2. วนั/เดือน/ปี ที่รายงาน …………………………………………………..           
 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี  2556……………… 
3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยูใ่นแผน  และจ านวนโครงการที่ไดป้ฏิบติั 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข และการกีฬา 

  

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยยึด
หลักตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

  

3.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

  

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ว   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร   

 
 
 
 
 
 



26 
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4.  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

2) มีการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3) มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/
กิจกรรมต่อสาธารณะ 

   

5) มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก  าหนด    
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ข
ปัญหา 

   

8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดรั้บจากการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
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