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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2550) ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีควำมเป็นอิสระพอสมควร ให้ควำมส ำคัญกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำยที่จะด ำเนินกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆ ตำม
อ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้มีกำรถ่ำยโอน ภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่จ ำเป็น และ
รำยได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มข้ึน กำรด ำเนินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินทุก  ๆ
ด้ำน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน กำรวำงแผนในกำรด ำเนินกำรบริหำร
จึงเป็นกลไกที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรบริหำรเป็นรูปแบบ และมีทิศทำงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำที่สมดุลย์
และมีประสิทธิภำพ จะส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงสำมำรถด ำเนินกำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ แก้ปัญหำได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท ำให้บรรลุตำมควำมมุ่งหมำย 

 1. ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จัดท ำข้ึนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  ข้อ 16 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ที่ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ  เป็น
กำรแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยที่จะด ำเนินกำรพัฒนำในอนำคต  โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับ
แผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ ปัญหำและควำม
ต้องกำรของคนในท้องถ่ินและนโยบำยในกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 2. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นกระบวนกำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำในอนำคตขององค์กร  โดยก ำหนดสถำนะภำพควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยบนพื้นฐำนของกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภำพ 
ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน  เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  บรรลุตำมเป้ำหมำย  โดย
สำมำรถแก้ไขปัญหำและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้ำน  องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลเขำกอบ  จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ึน 
 3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ได้ก ำหนดข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินไว้ดังนี้ 
 3.1 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถ่ินให้สอด 
คล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำย แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำอ ำเภอ ปัญหำของ
ท้องถ่ินและให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรพัฒนำท้องถ่ิน โดยกำรจัดประชุมประชำคมเพื่อระดมปัญหำและ
ข้อคิดเห็นในกำรพัฒนำ 
 3.2 คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับแนว
ทำงกำรพัฒนำที่คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน ก ำหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนำเพื่อพิจำรณำต่อไป 
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 3.3 สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถ่ิน
หลังจำกคณะกรรมกำรพัฒนำพิจำรณำแล้ว 
 3.4 คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถ่ิน เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนแผนพัฒนำของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต อ ำเภอ และจังหวัดโดยเฉพำะกำรประสำนโครงกำร/กิจกรรมที่เกินศักยภำพ
ของท้องถ่ิน กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
 4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 4.1 ท้องถ่ินมีจุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
 4.2 ท้องถ่ินสำมำรถจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.3 ผู้บริหำร บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 4.4 แนวทำงพัฒนำเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน และมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ 
 4.5 สำมำรถก ำกับดูแลติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำได้ 
 

***************************** 
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ส่วนที่ 2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำน 

1. สภำพท่ัวไป 
 1.1 ท่ีตั้งต ำบลโคกสูง  ตั้งห่ำงจำกอ ำเภอหนองกี่เป็นระยะทำง 16 กิโลเมตร 

  โดยมีอำณำเขต  ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ติดต่อต ำบลห้วยหิน  อ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจำกล ำห้วยโพธ์ิทองช่วงจดกับคลองอีสำนเขียวบ้ำนโจดกระทิง  บริเวณพิกัด  T B 370439  ไปทำงทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ระยะทำงประมำณ 1.50 กิโลเมตร  ตำมล่องน้ ำลึกห้วยโพธ์ิทอง  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียง
ใต้  ระยะทำงประมำณ  3.50  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่  1  บริเวณทิศใต้ห่ำงจำกหนองไผ่  ระยะทำงประมำณ  
0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด T B 407410  ไปทำงทิศตะวันออก  ระยะทำงประมำณ  1  กิโลเมตร  ตัดกับ
ถนนสำยบ้ำนคูขำดน้อย  บ้ำนโนนงิ้ว  บริเวณจดกับล ำห้วยหลวง  บริเวณพิกัด  T B 418411  รวมระยะ
ทำงด้ำนทิศเหนือประมำณ  5  กิโลเมตร 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อต ำบลหนองชัยศรี  อ ำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์  และต ำบลเมือง
ไผ่  อ ำเภอหนองกี่  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจำกถนนสำยบ้ำนคูขำดน้อย – บ้ำนโนนงิ้ว  บริเวณจดกับล ำห้วยหลวง  
บริเวณพิกัน  T B 418411  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทำงประมำณ  0.50  กิโลเมตร  ตำมแนวล ำ
ห้วยหลวงตรงไปทำงทิศใต้  ระยะทำงประมำณ 2.50  กิโลเมตร  จดกับสำมแยกบ้ำนโนนแดง  บริเวณพิกัด  T 
B 418379  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทำงประมำณ  1.50  กิโลเมตร  ตำมแนวกึ่งกลำงถนนสำย
บ้ำนคูขำดน้อย – บ้ำนโนนงิ้ว  ถึงหลักเขตที่ 2  ห่ำงจำกหนองหุ่นไปทำงทิศตะวันออก  ระยะทำงประมำณ  
0.50  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 414365  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  ระยะทำงประมำณ  3  กิโลเมตร 
ถึงหลักเขตที่  3  ประมำณ  3  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  3  จดถนนสำยบ้ำนสระตะเคียน – บ้ำนสระขำม  
ห่ำงจำกบ้ำนสระขำมทำงทิศตะวันตก  ระยะทำงประมำณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  
รวมระยะทำงด้ำนทิศตะวันออก  ประมำณ  7.50  กิโลเมตร 

 ทิศใต ้   ติดต่อต ำบลเย้ยปรำสำท  อ ำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขต
เริ่มต้น จำกหลักเขตที่ 3  ริมถนนสำยบ้ำนสระตะเคียน – บ้ำนสระขำม  ห่ำงจำกบ้ำนสระขำมทำงทิศ
ตะวันตก  ระยะทำงประมำณ  1.80  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 390344  ไปทำงทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ระยะทำงประมำณ  2.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  4  จดถนนสำยหนองกี่ – โนนสมบูรณ์  บริเวณห่ำงจำก
สำมแยกบ้ำนหนองนกเขำ  ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทำงประมำณ  1  กิโลเมตร  บริเวณพิกัด  T B 
366332  ตรงไปทำงทิศตะวันตก  ระยะทำงประมำณ  1.80  กิโลเมตร  ถึงหลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนำห่ำง
จำกทำงโค้งถนนสำยบ้ำนโคกลอย – หนองนกเขำ  ไปทำงทิศใต้  ระยะทำงประมำณ  0.80  กิโลเมตรบริเวณ
พิกัด  T B 350330  รวมทำงด้ำนทิศใต้ประมำณ  4.60  กิโลเมตร 
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 ทิศตะวันตก  ติดต่อต ำบลโคกสว่ำง  อ ำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จำกหลักเขตที่  5  บริเวณทุ่งนำทำงโค้งถนนสำยบ้ำนโคกลอย – บ้ำนหนองนกเขำ  บริเวณพิกัด  T B 
350330  ไปทำงทิศเหนือ  ระทำงประมำณ  5  กิโลเมตร  ตัดกับถนนสำยโคกสว่ำง – โนนสมบูรณ์  บริเวณ
ทำงโค้งบริเวณพิกัด  T B 350375  ตรงไปทำงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ระยะทำงประมำณ  0.50  กิโลเมตร  
จดห้วยล ำสวำยสอ  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทำงประมำณ  3.50  กิโลเมตร  จดคลองอีสำนเขียว
บริเวณพิกัด  T B 12359408  ไปทำงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทำงประมำณ  3  กิโลเมตร  ตำมร่อง
น้ ำลึกคลองอีสำนเขียว  ถึงจุดสิ้นสุดที่ล ำห้วยโพธ์ิทอง  บริเวณพิกัด  T B 370439  รวมระยะทำงด้ำนทิศ
ตะวันตก ประมำณ  12  กิโลเมตร 

 1.2 เน้ือท่ี 

  ต ำบลโคกสูงมีเนื้อที่ทั้งหมด 22,528 ไร่ หรือ 34.65 ตำรำงกิโลเมตร 

 1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 

  สภำพพื้นที่เป็นที่รำบสูง โดยสภำพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรำยไม่ค่อยอุ้มน้ ำ พื้นที่บำงส่วน
อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนำสลับกับไร่อ้อยและป่ำโปร่ง มีสระน้ ำ 6 แห่ง รวมไปถึงมี
คลอง 6 สำย ซึ่งเป็นแหล่งน้ ำตำมธรรมชำติ 

 1.4 ภูมิอำกำศ 

  ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู  คือ 

  -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  มีนำคม  -  มิถุนำยน 

  -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  กรกฎำคม  -  ตุลำคม 

  -  ฤดูหนำว เริ่มตั้งแต่  พฤศจิกำยน  -  กุมภำพันธ์ 

 1.5 กำรปกครอง 

  จ ำนวนหมู่บ้ำน มี 8 หมู่บ้ำน ต ำบลโคกสูงจ ำนวนครัวเรือน 1,522 ครัวเรือน มีประชำกร
ทั้งสิ้น  6,633 คน แยกเป็น ชำย 3,355 คน หญิง 3,278 คน มีควำมหนำแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมำณ 191 
คน/ตำรำงกิโลเมตร ประชำกรสำมำรถแยกเป็นรำยหมู่ได้ดังนี้ 

  



5 
 

 

หมู่ท่ี ชื่อบ้ำน 
จ ำนวนประชำกร จ ำนวน

ครัวเรือน 
ชื่อผู้น ำ 

ชำย หญิง รวม 

1 บ้ำนโคกสงู 427 396 823 184 นำยสรศักดิ์  สุกไธสง 

2 บ้ำนคูขำด 443 453 896 214 นำยบุญเยี่ยม  ฉวีวงศ์ 

3 บ้ำนโนนสวรรค์ 243 235 478 114 นำงสุพรรณี  ชนะน้อย 

4 บ้ำนสะเดำหวำน 529 553 1,082 253 นำยสุรเดช  ปะนำมะทัง 

5 บ้ำนโนนสมบรูณ์ 619 571 1,190 264 นำยมนูญ  โคลนกระโทก 

6 บ้ำนหนองหว้ำ 499 484 983 210 นำยส ำรวม  เยี่ยมมโน 

7 บ้ำนสระตะเคียน 408 409 817 191 นำยธปกรณ์  กรึ่มกระโทก 

8 บ้ำนหนองนกเขำ 187 177 364 92 นำยสมหมำย  กุลอุปฮำด 

 รวม 3,355 3,278 6,633 1,522  

 

2. สภำพทำงเศรษฐกิจ 
 2.1  อำชีพ 
  ประชำกรต ำบลโคกสูง  มีกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แต่  กำรท ำนำ,ท ำ
สวน,ท ำไร่,เลี้ยงสัตว์  และอุตสำหกรรมในครัวเรือน  เช่น  กำรทอผ้ำไหม ,กำรเลี้ยงหม่อนไหม  นอกจำกนี้ยัง
ประกอบอำชีพค้ำขำยด้วย  ซึ่งต ำบลโคกสูงนี้มีพื้นที่กำรเกษตรทั้งสิ้น  17,497 ไร่  ส่วนพืชเศรษฐกิจที่ส ำคัญ
ภำยในต ำบลก็คือ  ข้ำว  อ้อย  รองลงมำคือ  ยำงพำรำ  ส่วนกำรปศุสัตว์นั้น  ต ำบลโคกสูงมีกำรเลี้ยงสัตว์เป็น
อำชีพที่ส ำคัญ  คือ  ไก่  หมู  เป็ด  โค  และกระบือ 
 2.2 หน่วยธุรกิจในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
  -  ปั๊มน้ ำมันและก๊ำซ 16  แห่ง 
  -  โรงสี   22  แห่ง 
  -  ร้ำนซ่อม  10  แห่ง 
  -  โรงขนมจีน    4  แห่ง 
  -  โรงเลี้ยงหมู  20  แห่ง 
  -  โรงเลี้ยงไก่  18  แห่ง 
 2.3 กลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
  - กลุ่มอำชีพสตรีต ำบลโคกสูง  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มกองทุนเงินล้ำน   8 กลุ่ม 
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  - กลุ่ม กขคจ.    8 กลุ่ม 
  - กลุ่มปลูกหมอนเลี้ยงไหม  4 กลุ่ม 
  - กลุ่มกองทุนหมู่บ้ำน   8 กลุ่ม 
  - กลุ่มฌำปนกิจเพื่อนช่วยเพื่อน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มสตรีเพื่อนช่วยเพื่อน  2 กลุ่ม 
  - กลุ่มแม่บ้ำนเศรษฐกิจ   2 กลุ่ม 
  - กลุ่มแม่บ้ำนโภชนำกำร   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกร  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มพ่อบ้ำนเพื่อนช่วยเพื่อน  3 กลุ่ม 
  - กลุ่มกองทุนประจ ำหมู่บ้ำน  8 กลุ่ม 
  - กลุ่มฌำปนกิจ  3  หมู่บ้ำน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต  5 กลุ่ม 
  - กลุ่มทุนหมุนเวียนจำกรำชกำร  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มผู้ใช้น้ ำประปำ   2 กลุ่ม 
  - กลุ่มชำวนำ(กองทุนปุ๋ย)   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มสงเครำะห์หมู่บ้ำน   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์    2 กลุ่ม 
  - กลุ่มทอผ้ำไหม    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเลี้ยงโค    1 กลุ่ม 
  - กลุ่มศูนย์ผลิตพันธ์ข้ำวชุมชน  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มหัตถกรรมแม่บ้ำน   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มเยำวชนเลี้ยงโคเนื้อ   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมสัจจะแม่บ้ำน   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มทอผ้ำไหมครบวงจร(OTOP)  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มศูนย์ส่งเสริมและผลิตข้ำวชุมชน 1 กลุ่ม 
  - กลุ่มปักผ้ำด้วยลูกปัด   1 กลุ่ม 
  - กลุ่มสวัสดิกำรชุมชนต ำบลโคกสูง  1 กลุ่ม 
  - กลุ่มพ่อบ้ำนงำนไม้   1 กลุ่ม 
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3. สภำพทำงสังคม 
 3.1 กำรศึกษำ 
  -  โรงเรียนประถมศึกษำ   4  แห่ง 
  -  โรงเรียนประถมศึกษำขยำยโอกำส 1  แห่ง 
 3.2 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
 -  กำรศำสนำ ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธประมำณร้อยละ 99 ศำสนำอื่นๆ ร้อยละ 1 
 -  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส ำคัญ  เช่น  งำนแห่เทียนเข้ำพรรษำ ,งำนประเพณี

ลอยกระทง,งำนประเพณีสงกรำนต์,งำนประเพณีบุญบั้งไฟ 
 3.3 กำรสำธำรณสุข 
 1. มีกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขโดยมีสถำนบริกำร  ดังนี้ 
  -  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพประจ ำต ำบล  จ ำนวน  1 แห่ง 
 2. จ ำนวนบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุข   
  -  เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข    จ ำนวน  2 คน 
  -  ลูกจ้ำงสำธำรณสุข (ช่ัวครำว)   จ ำนวน  2 คน 
  -  อำสำสมัครสำธำรณสุข (อสม.)   จ ำนวน  125 คน 
 3. อัตรำกำรมีและใช้ส้วมรำดน้ ำ    ร้อยละ  100 
 4. หอกระจำยข่ำว     จ ำนวน  9 แห่ง 

4. กำรบริกำรข้ันพื้นฐำน 
 กำรคมนำคมในต ำบลโคกสูง  มีเส้นทำงกำรคมนำคมที่ส ำคัญผ่ำนดังนี้  คือ 
 ทำงหลวงจังหวัด  หมำยเลข  2166  แยกจำกทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข  24  จำกอ ำเภอหนองกี่  
ผ่ำนอ ำเภอหนองหงส์  ไปยังอ ำเภอล ำปลำยมำศ  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยผ่ำนต ำบลต่ำงๆ  คือ  ต ำบลหนองกี่ , 
ต ำบลทุ่งกระตำดพัฒนำ , เข้ำสู่ต ำบลทุ่งกระเต็น , ผ่ำนไปยังต ำบลเย้ยปรำสำท , ต ำบลเมืองไผ่  และต ำบลโคก
สูงต่อไป 
 นอกจำกนี้ยังมีเส้นทำงในควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนเร่งรัดพัฒนำ  ชนบท  กรมชลประทำน  และ
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  ซึ่งกระจำยอยู่ทั่วทุกพื้นที่จะเป็นเส้นทำงเช่ือมโยงชุมชน/หมู่บ้ำน ต ำบลมีลักษณะ
ถนนเป็นถนนลำดยำง  และถนนลูกรังอัดแน่น 

5. กำรเมือง – กำรบริหำร 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงเป็นเขตกำรปกครองส่วนท้องถ่ิน บริหำรงำนโดยคณะผู้บริหำร มี
นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล  เป็นผู้บริหำรสงูสดุ  และมีปลัดองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลเป็นผูบ้ริหำรสูงสุดใน
ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำและพนักงำนจ้ำง 
 กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง แบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 5.1 ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง มีหน้ำที่ด ำเนินกำรในกิจกรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ แบบแผน และนโยบำย ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล มี
หน้ำที่เกี่ยวกับงำนบริหำรทั่วไป งำนกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง งำนกฎหมำยและคดี งำน
ธุรกำร งำนประชำสัมพันธ์ งำนนโยบำยและแผน งำนบริหำรงำนบุคคล งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
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งำนจัดท ำข้อบัญญัติงบประมำณประจ ำปี งำนขออนุมัติด ำเนินกำรตำมข้อบังคับตลอดจนงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมำย 
 5.2 ส่วนกำรคลัง มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน กำรตรวจเงิน งำน
พัฒนำและจัดเก็บรำยได้ งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำรหักภำษีเงินได้และกำรน ำส่งงำนที่เกี่ยวกับกำรตัด
โอนเงิน งำนรำยงำนเงินคงเหลอืประจ ำวัน งำนขออนุมัติ เบิกตัดปี และขอขยำยเวลำเบิกจ่ำย งำนกำรจัดท ำงบ
แสดงฐำนะทำงกำรเงิน งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงกำร เงินสะสม งำนกำรจัดท ำบัญชีทุกประเภท งำน
ทะเบียนคุมเงินรำยได้ รำยจ่ำย และงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมำย 
 5.3 ส่วนโยธำ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนส ำรวจออกแบบ กำรจัดท ำข้อมูลทำงด้นวิศวกรรม กำร
จัดเก็บและทดสอบคุณภำพวัสดุ งำนออกแบบและเขียนแบบ กำรตรวจสอบงำนก่อสร้ำง งำนควบคุมอำคำร 
งำนผังเมือง งำนแผนงำนกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงและบ ำรุงรักษำ กำรควบคุมกำรก่อสร้ำงและซ่อมบ ำรุง งำน
แผนงำนด้ำนวิศวกรรมเครื่องจักรกล กำรรวบรวมประวัติ ติดตำมควบคุมปฏิบัติงำนเครื่องจักรกล งำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 5.4 ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรศึกษำ งำน
กิจกำรสถำนศึกษำ งำนศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนวัสดุครุภัณฑ์กำรศึกษำ งำนข้อมูลพัฒนำกำร
เด็ก งำนวิชำกำรและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก งำนส่งเสริมกำรศึกษำ งำนอุดหนุนกิจกำรกำรศึกษำงำนอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 5.5 ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอ้ม มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
งำนรักษำควำมสะอำด งำนก ำจัดขยะและน้ ำเสีย งำนอนำมัยชุมชน งำนป้องกันยำเสพติด งำนสุขศึกษำและ
ควบคุมโรคติดต่อ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 5.6 ส่วนสวัสดิกำรสังคม มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนสวัสดิกำรและกำรพัฒนำชุมชน งำนศูนย์เยำวชน งำน
กองทุนสวัสดิกำรสังคม งำนฝึกอบรมพัฒนำกำร งำนสงเครำะห์ เด็ก สตรี คนชรำและผู้พิกำร งำนฝึกอบรม
อำชีพ งำนพัฒนำศักยภำพกลุ่ม งำนส่งเสริมทุนกลุ่มอำชีพ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมำย 
 5.7 ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร มีหน้ำที่เกี่ยวกับงำนวิชำกำรเกษตรงำนเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร งำน
ส่งเสริมกำรเกษตร งำนส่งเสริมปศุสัตว์ งำนควบคุมและป้องกันโรคระบำดในพืชและสัตว์ งำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมำย 

6. ผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในระยะท่ีผ่ำนมำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง ได้ใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นเครื่องมือน ำไปปฏิบัติในกำรวำง
แนวทำงกำรพัฒนำต ำบลให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย  และเป็นกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำในเชิงปริมำณและประสิทธิผล 

1. กำรด ำเนินงำนด้ำนโครงกำรพื้นฐำน 
-ด ำเนินกำรปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้ำง และบุกเบิกถนน ภำยในหมู่บ้ำน 
2. กำรด ำเนินงำนด้ำนแหล่งน้ ำ 
-ด ำเนินกำรขุดลอกแหล่งน้ ำธรรมชำติ - ขุดเจำะบ่อดำล 
-ด ำเนนิกำรขยำยเขตระบบประปำหมู่บ้ำน 
3. กำรด ำเนินกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
-ส่งเสริมกำรฝึกอบรมอำชีพให้แก่กลุ่มอำชีพและประชำชนทั่วไป 
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-สนับสนุนกำรจัดงำนแสดงสินค้ำของกลุ่มอำชีพต่ำงๆ 
4. กำรด ำเนินกำรด้ำนศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
-สนับสนุนอุปกรณ์กำรศึกษำแก่โรงเรียนในพื้นที่ 
-สนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำสีโรงเรียนภำยในต ำบล 
-สนับสนุนอำหำรกลำงวัน ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 
-จัดซื้ออำหำรเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ 
-จัดงำนประเพณีวัฒนธรรม เช่น งำนวันสงกรำนต์ งำนวันเด็ก งำนลอยกระทง ฯลฯ 
-จัดโครงกำรเข้ำค่ำยเยำวชน – ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
5. กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
-ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำนสุขภำพให้ประชำชนไดร้ับทรำบ 
-ร่วมกับสถำนีอนำมัยด ำเนินกำรป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ โดยจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในกำร
ด ำเนินงำน และจัดฝึกอบรม 
-อุดหนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่องำนสำธำรณสุข 
6. กำรด ำเนินงำนกำรด้ำนสังคมและเสริมควำมมั่นคง 
-จัดแข่งขันกีฬำต ำบล/หมู่บ้ำน ต่อต้ำนยำเสพติด 
-จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ ำเพื่อช่วยเหลือ/บรรเทำผู้ประสบสำธำรณภัย 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนกำรช่วยเหลือประชำชน 
-จัดสวัสดิกำรสงเครำะห์ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้ป่วยเอดส์ 
-สนับสนุน อปพร. เพื่อกิจกรรมกำรดูแลรักษำควำมปลอดภัย 
7. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
-พัฒนำบุคลำกรทั้งพนักงำนส่วนต ำบล ผู้บริหำร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล โดยเข้ำรับกำร 
ฝึกอบรมตำมโครงกำรและหลักสูตรของส่วนรำชกำร หน่วยงำน เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ คุณธรรม และ
จริยธรรม 
-ประชุมคณะผู้บริหำร และพนักงำนต ำบลอย่ำงต่อเนื่อง 
-จัดหำเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่ำงๆ เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำร ปฏิบัติงำน 
-ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน จัดประชุมประชำคม หมู่บ้ำน/ต ำบล 
8. กำรด ำเนินกำรด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมปลูกต้นไม้ในสถำนที่สำธำรณะ 
-จัดฝึกอบรมเยำวชนอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
-ก่อสร้ำง/ซ่อมแซมสวนสำธำรณะประจ ำต ำบล 
-จัดซื้อถังขยะประจ ำหมู่บ้ำน 
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ส่วนที่ 3 

กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 

1. หลักและแนวคิดในกำรวำงแผนพัฒนำท้องถ่ิน 
 กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นกระบวนกำรก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำในอนำคตขององค์กร โดยก ำหนดสถำนะภำพควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำร
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย บนพื้นฐำนของกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศักยภำพ ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดต่ำงๆ บรรลุตำมเป้ำหมำย 
โดยสำมำรถแก้ไขปัญหำและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน ครอบคลุมทุกด้ำน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโคกสูง จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำข้ึน 

 1.1 นโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 
 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินสำมำรถบรรลุถึงภำรกิจตำมนโยบำยของรัฐบำล  จึงได้กำหนดกล
ยุทธ์และวิธีกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับนโยบำย โดยแบ่งกำรดำเนินกำรเป็น ๒ ระยะ คือ 
 ๑. นโยบำยเร่งด่วนท่ีจะเริ่มด ำเนินกำรในปีแรก เป็นภำรกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินนโยบำยในสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ของคนในชำติและกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนและผู้ประกอบกำร
จำกภำวะเงินเฟ้อและรำคำน้ำมัน รวมทั้งกำรยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชนโดยกำรเพิ่มกำลังซื้ อ
ภำยในประเทศ สร้ำงสมดุลและควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงินทุน
โดยเฉพำะกำรให้สินเช่ือเพื่อประกอบอำชีพให้แก่ประชำชนผู้มีรำยได้น้อย  และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งกำร
ยกระดับรำคำสินค้ำเกษตร กำรเพิ่มรำยได้ให้แก่แรงงำน และผู้ที่จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี กำรให้เบี้ยยัง
ชีพรำยเดือนแบบข้ันบันไดแก่ผู้สูงอำยุ นอกจำกนั้นจะดำเนินกำรเร่งกำรเพิ่มรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวทั้ง
ภำยในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป 
 ๒. นโยบำยท่ีจะดำเนินกำรในระยะ ๔ ปี นอกเหนือจำกนโยบำยเร่งด่วนที่รัฐบำลต้องดำเนินกำรในปี
แรกแล้ว รัฐบำลได้กำหนดนโยบำยพื้นฐำนที่จะดำเนินกำรในระยะ ๔ ปีของรัฐบำล โดยเริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปี
แรกเป็นต้นไป ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้ำนควำมมั่นคงแห่งรัฐ เทิดทูนและพิทักษ์รักษำไว้ซึ่งสถำบันพระมหำกษัตริย์ พัฒนำ
และเสริมสรำ้งศักยภำพของกองทพัและระบบปอ้งกนัประเทศ และเร่งดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเศรษฐกิจ รวมทั้ง
กำรพัฒนำกำรเตรียมควำมพร้อมแห่งชำติ เพื่อให้มีควำมพร้อมรับมือกับปัญหำควำมมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุก
ด้ำน 
  ๒.๒ ด้ำนสร้ำงรำยได้ ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวทั้งจำกภำยนอกและภำยในประเทศ ขยำย
บทบำทให้ธุรกิจกำรเกษตรและอำหำรซึ่งเป็นแหล่งรำยได้และกำรจ้ำงงำน  เพื่อนำไปสู่กำรเป็นศูนย์กลำงกำร
ผลิตและกำรค้ำอำหำรคุณภำพสูง และยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยกำรขยำยช่องกำรตลำด รวมทั้ง
ดึงดูดนักลงทุนเข้ำมำลงทุนในกำรผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีเทคโนโลยีสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๒.๓ ด้ำนเศรษฐกิจ ให้ควำมสำคัญในกำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรม เพื่อให้เศรษฐกิจสำมำรถ
เติบโตได้อย่ำงมีเสถียรภำพ มีกำรจ้ำงงำนที่เต็มที่ รวมทั้งมีควำมระมัดระวังควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของกำร
เคลื่อนย้ำยเงินทุนระหว่ำงประเทศ และมีกำรส่งเสริมกำรสรำ้งรำยได้ภำยในประเทศ โดยกำรเร่งปรับโครงสร้ำง
เศรษฐกิจ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในภำคเกษตร  อุตสำหกรรม และบริกำร และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
สภำพแวดล้อมในกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ขยำยควำมเช่ือมโยงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน
และกำรตลำด ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือและข้อตกลงกำรค้ำเสรี นอกจำกนี้ยังให้ควำมสำคัญต่อกำรปรับ
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โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำระบบรำงเพื่อขนส่งมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ลดต้นทุนกำร
ขนส่งเพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน สร้ำงโอกำสในกำรกระจำยรำยได้ และกำร
กระจำยกำรลงทุนไปสู่ชนบท เป็นต้น 
  ๒.๔ ด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต เร่งพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรสร้ำงโอกำสทำง
กำรศึกษำพร้อมทั้งปฏิรูประบบกำรผลิตครูให้มีคุณภำพทัดเทียมกับนำนำชำติ สร้ำงแรงจูงใจให้คนเรียนดีและมี
คุณธรรมเข้ำสู่วิชำชีพครู เร่งพัฒนำเครือข่ำยสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ และพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้กำร
กระจำยครูเพื่อขจัดปัญหำกำรขำดแคลนครูในสำขำวิชำหลัก เช่น คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำ ด้ำน
กำรคุ้มครองแรงงำนรัฐบำลให้ควำมสำคัญต่อควำมปลอดภัยในกำรทำงำนและสวัสดิกำรแรงงำน  และ
หลักประกันควำมมั่นคงในกำรทำงำน รวมทั้งกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์ในกำรประกันสังคมให้มำกข้ึน และขยำย
ควำมคุ้มครองถึงแรงงำนนอกระบบ ที่รัฐจะต้องดูแลภำยใต้ระบบคุ้มครองแรงงำน กำรจัดสวัสดิกำรและบริกำร
ทำงสังคมแก่ผู้ด้อยโอกำสและคนยำกจนให้ทั่วถึง รวมทั้งยังเร่งยกระดับฝีมือแรงงำนเพื่อนำไปสู่เป้ำหมำยให้
ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้แรงงำนมีฝีมือทั้งระบบและเตรียมกำรรองรับกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำนภำยใต้
ประชำคมอำเซียนในปีพ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจำกนี้รัฐบำลได้ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำร
สุขภำพทั้งระบบ โดยกำรเร่งผลติบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุขให้เพียงพอ กำรจัดให้มีมำตรกำรสร้ำง
สุขภำพโดยมีเป้ำหมำยในกำรลดอัตรำกำรป่วย  ตำย และผลกระทบจำกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  รวมทั้งกำร
ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และกำรบริกำรด้ำนสุขภำพและกำรรักษำพยำบำลในภูมิภำค
เอเชีย 
  ๒.๕ ด้ำนท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม กำรรักษำสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ทุนทรัพยำกรธรรมชำติ และสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดี กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำม
เหลื่อมล้ ำในกำรใช้ทรัพยำกร กำรพัฒนำคุณค่ำควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  และกำรส่งเสริมกำรบริหำร
จัดกำรน้ำอย่ำงบูรณำกำร นอกจำกนั้นยังมีกำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันและเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับต่อ
ผลกระทบจำกเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติธรรมชำติ 
  ๒.๖ ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม เร่งพัฒนำประเทศใหเ้ป็นสงัคมบน
ฐำนควำมรู้ โดยกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกำรวิจัยพัฒนำร่วมกันระหว่ำงภำครัฐและเอกชน  มีกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีและกำรใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศ เพื่อกำรบริหำรจดักำรทรพัยำกรธรรมชำติ กำรวำงแผนกำรผลิตด้ำน
กำรเกษตร ยกระดับคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  รวมทั้งเร่งสร้ำง
นักวิทยำศำสตร์ นักวิจัยให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประเทศ๒.๗ ด้ำนต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำง
ประเทศ ส่งเสริม พัฒนำควำมสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้ำน และกำรใช้ประโยชน์จำกกำรเช่ือมโยงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมของทุกภำคส่วนในกำรเข้ำสู่ประชำคม
อำเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒.๘ ด้ำนกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พัฒนำระบบรำชกำร เน้นกำรบริหำรงำนเชิงกล
ยุทธ์เสริมสร้ำงประสิทธิภำพของระบบบริหำรงำนแบบบูรณำกำร รวมทั้งสนับสนุนกำรดำเนินงำนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีระบบที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และปรับปรุงระบบกำรช่วยเหลือประชำชนที่ไม่ได้รับ
ควำมเป็นธรรม ทั้งกำรช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ คน
ด้อยโอกำส รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนมีโอกำสรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงกว้ำงขวำง  รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ธรรมนโยบำยของรัฐบำลตำมที่ได้แถลงต่อรัฐสภำภำยใต้กรอบกำรดำเนินงำนนี้  แบ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะ
ด ำเนินกำรในปีแรก คือ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งรัฐ นโยบำยเศรษฐกิจ นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต 
นโยบำยที่ดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและนวัตกรรม 
นโยบำยกำรต่ำงประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศและนโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
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 1.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
 แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริม
รำกฐำนของประเทศด้ำนต่ำงๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับกำรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำคนและสังคมไทยให้มี
คุณภำพ ก้ำวทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีโอกำสกำรเข้ำถึงทรัพยำกรและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมอย่ำงเป็นธรรม รวมทั้งสร้ำงโอกำสทำงเศรษฐกิจด้วยฐำนควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์บนพื้นฐำน
กำรผลิตและกำรบริโภคที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน 
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หลัก ๖ ยุทธศำสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๑ กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้ำงภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว 
และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภำพ สำมำรถปรับตัวเข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนใน
สังคมไทย เสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสร้ำงโอกำสในชีวิตให้แก่ตนเอง จัดบริกำร
ทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิข้ันพื้นฐำน เน้นกำรสร้ำงภูมิ คุ้มกันระดับปัจเจกและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมใน
กระบวนกำรตัดสินใจในกำรพฒันำประเทศ เสริมสร้ำงพลังให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเพิ่มทำงเลือกกำรดำเนินชีวิต
ในสังคมและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองได้อย่ำงมีคุณค่ำและศักดิ์ศรี ส่งเสริมกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่ำร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้ำงกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และมีระบบกำรตรวจสอบและกำรรับผิดชอบที่รัดกุม 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๒ กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรบั
กำรเปลี่ยนแปลง นำหลักคิดหลักปฏิบัติตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมำเสริมสร้ำงศักยภำพของคนในทุก
มิติ โดยให้ควำมสำคัญกับกำรปรับโครงสรำ้งและกำรกระจำยตัวประชำกรใหเ้หมำะสม ส่งเสริมให้คนไทยมีบุตร
ที่มีคุณภำพและมีกำรกระจำยตัวประชำกรที่สอดคล้องกับศักยภำพและโอกำสของพื้นที่ พัฒนำคุณภำพคนไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง มีกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสั่งสมทุนทำงปัญญำ เช่ือมโยง
กำรค้นคว้ำวิจัยและพัฒนำสู่กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรประกอบสัมมำอำชีพ  และกำรดำรงชีวิตที่
เหมำะสมในแต่ละช่วงวัย ส่งเสริมกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม สร้ำงเสริม สุขภำวะควบคู่
กับกำรพัฒนำคุณภำพระบบบริกำรสำธำรณสุข  ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงโอกำสกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสำมำรถเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำ และองค์ควำมรู้ใหม่ กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงสังคม  ส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนนำ
ค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทยเป็นฐำนในกำรพัฒนำคนและสังคม 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๓ ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมมั่นคงของอำหำรและพลังงำน ให้ควำมสำคัญกับ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติที่เป็นฐำนกำรผลิตภำคเกษตรให้เข้มแข็งและสำมำรถใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงยั่งยืน เพื่อให้ภำคเกษตรเป็นฐำนกำรผลิตอำหำรและพลังงำนที่มีควำมมั่นคง  เพิ่มประสิทธิภำพและ
ศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร บนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถ่ินและควำมรู้สร้ำงสรรค์ที่เหมำะสมและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สร้ำงมูลค่ำเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรตลอดห่วงโซ่กำรผลิต เสริมสร้ำงควำมมั่นคงในอำชีพและ
รำยได้ให้แก่เกษตรกรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและพัฒนำพลังงำน
ชีวภำพในระดับครัวเรือนและชุมชน สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนชีวภำพเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศและ
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ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร และกำรปรับระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรและ
พลังงำน 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน ให้ควำมสำคัญ
กับกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรพัฒนำที่มีคุณภำพและยั่งยืน โดยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบกำร 
โดยเฉพำะผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม และผลักดันให้มีบทบำทในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ภำยในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ พัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนกำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจให้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน เน้นกำรนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ ภูมิ
ปัญญำท้องถ่ิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ งำนวิจัยและพัฒนำ ไปต่อยอด ถ่ำยทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิง
พำณิชย์ สังคม และชุมชน พัฒนำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่มีประสิทธิภำพ เท่ำเทียม และเป็นธรรม ทั้ง
ด้ำนตลำดเงิน ตลำดทุน ตลำดแรงงำน กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ โครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำน ควบคู่ไปกับกำรปฏิรูปกฎหมำย และกฎ ระเบียบต่ำงๆ ทำงเศรษฐกิจ และบริหำร
จัดกำรเศรษฐกิจส่วนรวมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๕ กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพ่ือควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำควำมเช่ือมโยงด้ำนกำรขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือ
ในอนุภูมิภำคในภูมิภำคอำเซียน พัฒนำฐำนลงทุนโดยเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับอนุภูมิภำค
และภูมิภำคอำเซียน มุ่งเน้นควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำงฐำนกำรผลิตตำมแนวพื้นที่พัฒนำ
เศรษฐกิจ เตรียมควำมพร้อมประเทศไทยในกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน เข้ำร่วมเป็นภำคีควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศระหว่ำงภูมิภำค สร้ำงควำมเป็นหุ้นส่วนทำงเศรษฐกิจในภูมิภำคด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กำร
เคลื่อนย้ำยแรงงำน และกำรส่งเสริมแรงงำนไทยในต่ำงประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ร่วมปูองกันภัยจำกกำร
ก่อกำรร้ำยและอำชญำกรรม ยำเสพติด ภัยพิบัติ และกำรแพร่ระบำดของโรคภัย เสริมสร้ำงควำมร่วมมือที่ดี
ระหว่ำงประเทศในกำรสนับสนุนกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจอย่ำงมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลักดันกำรจัดทำควำมตกลงกำรค้ำเสรีและวำงแนวทำงปูองกันผลเสียที่จะเกิดข้ึน ส่งเสริมให้นัก
ลงทุนต่ำงชำติใช้ประเทศไทยเป็นฐำนธุรกิจในภูมิภำคเอเชียและกำรสนับสนุนบทบำทขององค์กรระหว่ำง
ประเทศที่ไม่แสวงหำกำไร ปรับปรุงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคีกำรพัฒนำภำยในประเทศต้ังแต่ระดับ
ชุมชนท้องถ่ิน ให้พร้อมต่อกำรเช่ือมโยงทิศทำงกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก เอเชียแปซิฟิก อำเซียน 
และอนุภูมิภำค 
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๖ กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน มุ่งบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อมให้เพียงพอต่อกำรรักษำสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐำนของกำรมีส่วนร่วม
ของชุมชนในกำรดูแล รักษำและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับกำรเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติเพื่อให้สังคมมี ภูมิคุ้มกัน สำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภำพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ควำมสำคัญกับกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์กำรพัฒนำและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่
กำรเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคำร์บอนต่ำและเปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อม ยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือและ
ปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติทำงธรรมชำติ สร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนกำรค้ำจำกเงื่อนไข
ด้ำนสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ควบคุมและลดมลพิษเพื่อสร้ำงคุณภำพ
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สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน และพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภำพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่ำงบูรณำกำร 

1.3 แผนยุทธศำสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 สังคมเกษตรท่ีมีคุณภำพชีวิตท่ีดี 
1.1 พัฒนำปัจจัยพื้นฐำนกำรเกษตร 
1.2 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลผลิตและพัฒนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีคุณภำพ 
1.3 ส่งเสริมคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของชุมชน 
1.4 ส่งเสริมด้ำนกำรตลำด 
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 บ้ำนเมืองน่ำอยู่ 
2.1 กำรจัดกำรผังเมืองที่เป็นระบบ 
2.2 กำรจัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
2.3 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
2.4 ส่งเสริมควำมมั่นคง และควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรท่องเท่ียว 
3.1 พัฒนำแหล่งท่องเที่ยว 
3.2 พัฒนำเครือข่ำยกำรเช่ือมโยงกำรท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนำสินค้ำและบริกำรกำรท่องเที่ยว 

1.4 แผนยุทธศำสตร์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 ยุทธศำสตร์ด้ำนเมืองน่ำอยู่ ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
1.1 พัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรผังเมือง 
1.2 รักษำควำมสงบ ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

บ้ำนเมือง 
1.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคม 
1.4 ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บและก ำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
1.5 พัฒนำและปรับปรุงอำคำรสถำนที่และวัสดุอุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
ยุทธศำสตร์ ท่ี  2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต และกำรบริหำรบ้ำนเมืองท่ีดี 

ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
2.1 พัฒนำและส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชน 
2.2 ส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
2.3 พัฒนำบุคลำกร 
ยุทธศำสตร์ท่ี  3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรกีฬำ นันทนำกำรและส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทำงกำรพัฒนำดังน้ี 
3.1 พัฒนำปรับปรุงคุณภำพ และมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เพียงพอ 
3.2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของท้องถ่ิน 
3.3 ส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 



15 
 

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 ยุทธศำสตร์ด้ำนพัฒนำอำชีพ และส่งเสริมกำรเกษตร ประกอบด้วยแนวทำงกำร
พัฒนำดังน้ี 

4.1 สง่เสริมกำรประกอบอำชีพและสร้ำงรำยได้ 
4.2 พัฒนำสินค้ำทำงกำรเกษตร 

2.นโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง ได้ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำนองค์กำรบริหำรส่วน

ต ำบลโคกสูง เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชำวต ำบลโคกสูง และเพื่อกำรพัฒนำที่เจริญก้ำวหน้ำ กระผมขอเสนอ
นโยบำยด้ำนต่ำง ๆ รวม 5 ด้ำน ให้ทรำบ ดังนี้ 

1. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. นโยบำยด้ำนสังคม 
3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
4. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
1.นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
จะให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ประเภทสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร เพื่อให้พี่น้อง

ประชำชนได้รับควำมสะดวก สบำย โดยมีแนวทำงด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
1.1 จะเร่งด ำเนินกำรก่อสร้ำงระบบสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ที่จ ำเป็น เช่น ถนนคอนกรีต ภำยในหมู่บ้ำน 

ถนนดิน เช่ือมต่อระหว่ำงหมู่บ้ำน ทำงไปสู่ไร่นำ สวนเกษตร ของพี่น้องประชำชน แหล่งน้ ำทำงด้ำนกำรเกษตร 
น้ ำดื่มน้ ำใช้ ให้เพียงพอ ต่อควำมต้องกำรของพี่น้องประชำชน ถนนลำดยำงภำยในต ำบลและประสำนขอ
งบประมำณจำกหน่วยงำนภำยนอกมำด ำเนินกำรภำยในต ำบลของเรำ 

1.2 จะด ำเนินกำรจัดหำรถบรรทุกน้ ำ เพื่อให้ประโยชน์กับพี่น้องภำยในต ำบล 
1.3 จะด ำเนินกำรสร้ำงส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง ให้กว้ำงขวำง 
สะดวกสบำย ในกำรบริกำรประชำชน และรองรับกำรถ่ำยโอนบุคลำกรในอนำคต 
1.4 จะด ำเนินกำรปรับปรุงซ่อมแซม สิ่งสำธำรณูปโภค ให้อยู่ในสภำพสมบูรณ์ ใช้กำรได้ดี 
1.5 จะด ำเนินกำรปรับปรุงไฟฟ้ำ และขยำยไฟฟ้ำ ให้ทุกครัวเรือน 
1.6 จะด ำเนินกำรให้มีเครื่องสูบน้ ำ ประจ ำต ำบล เพื่อแก้ปัญหำภัยแล้งและอุทกภัย 
2. นโยบำยด้ำนสังคม 
จะให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำกำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข และควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

ของพี่น้องประชำชนชำวต ำบลโคกสูง ดังต่อไปนี้ 
2.1 ด้ำนกำรศึกษำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
จะจัดงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

โคกสูง จัดสรรงบประมำณเป็นทุนกำรศึกษำแก่เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกำสจะด ำเนินกำรให้มีกำรอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมพื้นบ้ำนในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น กิจกรรมงำนประเพณีต่ำง ๆ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกหมู่บ้ำนในกำรร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 

2.2 ด้ำนกำรศำสนำ  
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จะให้ควำมร่วมมือกับทำงวัดทุกวัด ในกำรจัดกิจกรรมทำงศำสนำ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของประชำชนใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง จะให้มีศูนย์อบรมและพัฒนำเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนประจ ำต ำบลโคกสูง 
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกำส และแบ่งเบำภำระให้กับพี่น้องประชำชน 

2.3 ด้ำนสำธำรณสุข 
จะสนับสนุนและส่งเสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนทุกคน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งคนพิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ถูก

ทอดทิ้ง ผู้ป่วยโรคเอดส์ และอื่น ๆ โดยกำรจัดสรรงบประมำณ เบี้ยยังชีพให้มำกข้ึนจะสนับสนุนกำรเสริมสร้ำง
สุขภำพของประชำชนในทุก ๆ ด้ำน เช่น กำรจัดท ำโครงกำรลำนกีฬำ และสนับสนุน กำรจัดต้ังกลุ่ม ชมรม ออก
ก ำลังกำยต่ำง ๆ จะร่วมมือกับศูนย์สุขภำพชุมชน เช่น อนำมัย อสม. ในกำรปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำน
สำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 

จะสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนในทุก ๆ ด้ำน เช่น กำรจัดท ำโครงกำรลำนกีฬำ และ
สนับสนุนกำรจัดต้ังกลุ่ม ชมรม ออกก ำลังกำยต่ำง ๆ  จะร่วมมือกับศูนย์สุขภำพชุมชน เช่น อนำมัย อสม. ในกำร
ปรับปรุงกำรให้บริกำรด้ำนสำธำรณสุขให้มีประสิทธิภำพ และคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 

จะรณรงค์ให้พี่น้องประชำชนร่วมมือกันในด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด กำรก ำจัดขยะมูลฝอยอย่ำงถูก
วิธี และดูแลควำมสะอำดในบ้ำนเรือน และนอกครัวเรือนจะพัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อมในหมู่บ้ำน โดยกำร
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำรบ้ำนน่ำชม ต ำบลน่ำอยู่ และโครงกำรบ้ำนหลังนี้ปลอดยำ
เสพติด เป็นต้น 

2.4ด้ำนควำมปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 
จะสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน ต ำรวจบ้ำน สำยตรวจ ประจ ำ

ต ำบล และฝ่ำยปกครองทุกฝำ่ย ของต ำบลโคกสูง ในกำรปฏิบัติงำน กำรป้องกันและช่วยเหลือผู้ ประสบภัยต่ำง 
ๆ จะสนับสนุนกิจกรรมชุมชน / หมู่บ้ำนเข้มแข็ง เพื่อให้กำรป้องกัน และปรำบปรำมยำเสพติดเป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่อง และเอำชนะยำเสพติดอย่ำงเด็ดขำดและยั่งยืนตลอดไป 

3. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 
หัวใจหลักของกำรพัฒนำเศรษฐกิจ ก็คือ กำรจัดหำรำยได้ให้กับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง เพื่อ

น ำมำใช้จ่ำยในโครงกำรต่ำง ๆ และกำรส่งเสริมให้ประชำชน มีอำชีพ และมีรำยได้เพิ่มข้ึน มีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน
ซึ่งมีแนวทำงในกำรพัฒนำ ดังนี ้

กำรพัฒนำภำยใต้ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง เพื่อให้มีรำยได้เพียงพอที่จะเข้ำไปพัฒนำด้ำน
ต่ำง ๆ ตำมนโยบำยที่วำงไว้ในส่วนกำรจัดเก็บรำยได้ จะต้องด ำเนินกำรให้มีกำรจัดเก็บภำษีโดยน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มำให้หรือที่เรียกว่ำ จัดท ำระบบแผนที่ภำษี ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เพื่อให้ประชำชนได้รับควำม
สะดวกในกำรช ำระภำษีมำกขึ้น รณรงค์และเชิญชวนให้ประชำชนรู้คุณประโยชน์ในกำรเสียภำษี คือกำรพัฒนำ
ต ำบลโคกสูงของเรำ รณรงค์และขอควำมร่วมมือจำกผู้น ำทุกระดับ – สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล แนะน ำ
ประชำชนผู้มีหน้ำที่เสียภำษีต่ำงๆ เช่น กำรฆ่ำสัตว์ ร้ำนค้ำ ภำษีโรงเรือน และภำษีบ ำรุงท้องที่ กำรพัฒนำ
รำยได้ของประชำชน จะส่งเสริมให้ประชำชนทุกกลุ่มเข้ำสู่กำรมีอำชีพที่เพิ่มรำยได้ ลดรำยจ่ำย โดยใช้วัตถุที่มี
อยู่ในต ำบลของเรำ 

จะส่งเสริมให้มีกำรฝึกอำชีพแก่ประชำชนทุกระดับที่มีควำมสนใจในเรื่องอำชีพ จะส่งเสริมสนับสนุนให้
มีกำรใช้ปุ๋ยอินทรีชีวภำพเพื่อลดรำยจ่ำยและสิ่งแวดล้อมที่ดี จะส่งเสริมสนับสนุนกำรผลิตสินค้ำ OTOP (สินค้ำ
หนึ่งต ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) เพื่อให้สำมำรถแข่งขันในท้องตลำดได้ 
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4. นโยบำยด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงมีสภำพแวดล้อมที่ดีเอื้ออ ำนวยต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณภำพ 

จึงได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรดังนี้ 
4.1 จะด ำเนินกำรโครงกำรโคกสูงสีเขียวส่งเสริมให้ประชำชนปลูกต้นไม้ โดยกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้มี

กำรปลูกต้นไม้อย่ำงต่อเนื่อง   
4.2 จะด ำเนินกำรเชิญชวนประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรดูแลที่สำธำรณะและเกิดกำรหวงแหนที่

สำธำรณะภำยในต ำบล 
4.3 จะปรับปรุงภูมิทัศน์ในถนนสำยหลักให้มีกำรปลูกต้นไม้สองข้ำงทำงให้ดูสวยงำมมำกขึ้น 
4.4 จะสนับสนุนและพัฒนำที่สำธำรณะ แหล่งน้ ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจ ำต ำบล โคกสูงและ

หมู่บ้ำน 
4.5 จะสนับสนุนให้ประชำชนได้ใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำสำธำรณะ ที่สำธำรณะร่วมกันโดยกำรสร้ำง

รำยได้ อำชีพให้กับประชำชนในต ำบล 
4.6 จะส่งเสริมให้ประชำชน / เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ รักษำทรัพยำกร ธรรมชำติและ

สภำพแวดล้อมในทุกขั้นตอน 
5. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
เพื่อให้กระบวนกำรต่ำง ๆ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งได้ก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำรไว้ ดังนี ้
กำรด ำเนินกำรทำงกำรเมือง จะให้แนวทำงกำรด ำเนินกำรระบบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์

เป็นประมุข โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมและแสดงควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ท้วงติงในกำรท ำงำน
ของผู้บริหำรได้ตลอดเวลำ และยินดีรับฟังควำมคิดเห็นของทุก ๆ ฝ่ำยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง 

จะด ำเนินงำนกำรบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงโดยยึดหลักระเบียบ กฎหมำย กำรบริหำร
กำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดี โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลทุกข้ันตอนและกำรบริหำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และจะได้เร่งรัดปรับปรุงส่วนต่ำง ๆ 
พัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้สำมำรถบริกำรประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและรวดเร็วมำกยิ่งข้ึน 

จะพัฒนำเครื่องมือเครื่องใช้ส ำนักงำนในกำรปฏิบัติงำน น ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อให้กำรบริกำร
ประชำชนได้สะดวกรวดเร็วยิ่ง ข้ึนและมีประสิทธิภำพ จะจัดให้มีกำรฝึกอบรม  สัมมนำ เพื่อพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของพนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง และทุกฝ่ำย เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ และประสบกำรณ์
ในกำรบริกำร เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ประชำชน 

3. ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
กำรวิเครำะหป์ญัหำและควำมตอ้งกำรของประชำชน 
1. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
1.1 กำรว่ำงงำน และขำดอำชีพเสริม 
1.2 ควำมไม่แน่นอนของ รำคำสินค้ำเกษตร รำคำปัจจัยในกำรผลิตสงู 
1.3 ขำดที่ท ำกินในกำรเกษตร 
1.4 ขำดเงินทุนในกำรประกอบอำชีพ 
1.5 ไม่มีกำรรวมกลุ่มทีเ่ข้มแข็ง 
2. ปัญหำด้ำนสังคม 
2.1 ไม่มีแหลง่ส ำหรบัเรียนรู้ ข้อมลูข่ำวสำรที่เป็นสำธำรณะ 
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2.2 ผู้สงูอำยุ ผู้พิกำร ผูป้่วยเอดส์ ไม่ได้รบักำรดูแลที่ด ี
2.3 คนในชุมชนขำดกำรมีส่วนร่วมในกจิกรรมส่วนรวม 
2.4 ปัญหำครอบครัวแตกแยก 
2.5 มีสถำนที่ออกก ำลงักำยและที่พกัผ่อนไมเ่พียงพอ 
2.6 ยำเสพติดแพร่ระบำด 
3. ปัญหำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
3.1 มีเส้นทำงคมนำคมที่ช ำรุดและตอ้งปรับปรงุมำก 
3.2 ระบบไฟฟ้ำ ประปำ ไม่ทั่วถึงทุกครัวเรอืน 
3.3 ไฟฟ้ำสำธำรณะไม่เพียงพอ 
3.4 งบประมำณในกำรพัฒนำมีไม่เพียงพอ 
4. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 
4.1 ขำดแคลนน้ ำส ำหรบัอปุโภคบรโิภคในฤดูแล้ง 
4.2 ไม่มีระบบชลประทำนที่ดีภำยในต ำบล 
4.3 แหล่งน้ ำธรรมชำติ คู คลอง ตื้นเขิน และ ขำดกำรปรบัปรุงดูแล 
4.4 ระบบประปำหมูบ่้ำนที่ไม่ได้มำตรฐำน 
4.5 ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์จำกแหล่งน้ ำที่มีอยู่อย่ำงเต็มที่ 
4.6 พื้นที่บำงส่วนเป็นดินปนทรำย ไม่สำมำรถเกบ็กักน้ ำได ้
5. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข 
5.1 ปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อ 
5.2 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทำงเดินหำยใจ เบำหวำน ควำมดัน 
5.2 ขำดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพอนำมัย กำรปอ้งกันและกำรสง่เสรมิสุขภำพ 
6. ปัญหำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 
6.1 พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง มีควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนไมเ่พียงพอ รวมถึง มี
จ ำนวนน้อยเมื่อเทียบกับภำรกิจที่เพิม่ขึ้นจำกแผนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
6.2 ประชำชน ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และกำรมสี่วนร่วม ในกำรบริหำร กำรตรวจสอบกำรท ำงำน
ของท้องถ่ิน 
7. ปัญหำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
7.1 ควำมไม่ชัดเจนของนโยบำยกำรศึกษำ ในเรือ่งกำรถ่ำนโอนสถำนศึกษำ และด้ำนระเบียบปฏิบัติที่
ท ำให้ไม่สำมำรถสนับสนุนโรงเรียนในพื้นที่ได้อย่ำงเต็มที ่
7.2 เด็กและเยำวชนขำดเงินทุนและโอกำสในกำรศึกษำต่อ 
7.3 เด็กและเยำวชน ไม่สนใจเรียน มีสถิติไมเ่รียนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลำงคัน เพิ่มข้ึน 
7.4 ควำมไม่ใส่ใจในกำร ฟื้นฟูและอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
8. ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิ่งแวดล้อม 
8.1 ขำดงบประมำณในกำรพัฒนำแหลง่น้ ำธรรมชำติและบริเวณโดยรอบ 
8.2 ยังไม่มีวิธีกำรก ำจัดขยะที่เหมำะสม  
8.3 ควำมไม่ใส่ในกำรดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ และพืน้ที่สำธำรณะ 
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กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสพัฒนำใน
อนำคตขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง (SWOT) 

ปัจจัยภำยใน จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1. ด้ำนกำรบริหำร -มีกำรแบ่งแยก/มอบหมำยหน้ำที่

รับผิดชอบที่ชัดเจน 
-มี ก ำรจั ด โค ร งส ร้ ำ งภ ำย ใน ที่
เหมำะสมสอดคล้องกับภำรกิจ 

-กำรบริหำรจัดกำรงำนยังขำด
ควำมเป็นระบบ 
-สมำชิก อบต.มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
แบบกำรบริห ำรงำน ระเบี ยบ
กฎหมำย ของส่วนรำชกำรน้อย 
-กำรบริหำรขำดควำมเป็นเอกภำพ
ไม่เป็นไปตำมระเบียบและข้ันตอน
ของกฎหมำย 
-ร ะ บ บ ก ำ ร ต ร ว จ ส อ บ ก ำ ร
บริห ำรงำนตำมระ เบี ยบ  และ
กฎหมำยไม่มีประสิทธิภำพ ทั้งภำค
ประชำชน สมำชิก อบต.ฯลฯ 
-งบประมำณในกำรด ำเนินมีไม่
เพียงพอ 

2. ด้ำนบุคลำกร -มีแผนอัตรำก ำลังที่เหมำะสมกับ
โครงสร้ำงอ ำนำจหน้ำที่ 

-บุ ค ล ำก ร ข ำด ศั ก ย ภ ำพ แล ะ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
-บุคลำกรขำดประสบกำรณ์และ
ควำมเช่ียวชำญในกำรปฏิบัติงำน 
-บุคลำกรปฏิบัติงำนล่ำช้ำมีควำม
รับผิดชอบต่อหน้ำที่ของตนน้อย 
-บุคลำกรขำดทัศนคติ กำรเสียสละ
ในกำรปฏิบัติงำน 
-ปริมำณงำนที่มีมำก โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่ งงำนที่ ต้องแก้ ไขปัญหำ
เฉพำะหน้ำ ท ำให้ขำดกำรริเริ่ม
สร้ำงสรรค์และท ำงำนเชิงรุก 
-มีกำรโอน(ย้ำย)บุคลำกรบ่อยกำร
ปฏิบัติงำนไม่มีควำมต่อเนื่อง 

3. ด้ำนงบประมำณ -พัฒนำรำยได้โดยกำรปรับปรุง
แหล่งรำยได้และระบบจัดเก็บภำษี 

-งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัด มี
ร ำ ย ได้ ที่ ได้ รั บ ก ำร จั ด ส ร ร ไม่
เพียงพอต่อกำรพัฒนำ 

4. ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ -มีกลุ่ มออมทรัพย์และกองทุน
หมู่บ้ำนทุกหมู่บ้ำน 
-มีหน่วยงำนสนับสนุนกลุ่มอำชีพ
ต่ำงๆ 

-ขำดกำรบรหิำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติที่เหมำะสม 
-ประชำชนขำดควำมตระหนักใน
กำรดูแล และบ ำรงุรกัษำ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
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ปัจจัยภำยนอก โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. ด้ำนกำรเมือง -รัฐกระจ ำยอ ำน ำจ ให้ อ ง ค์ก ร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมำกข้ึนท ำให้
ท้องถ่ินมีภำรกิจและหน้ำที่  ตำม
กฎหมำยทั้งที่เป็นไปโดยปกติและที่
ได้รับกำรถ่ำยโอนจำกหน่วยงำน
อื่นๆท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำม
ใกล้ ชิดต่อประชำชนและแก้ ไข
ปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน
ได้อย่ำงรวดเร็วและมำกข้ึนตำมไป
ด้วย 
-รัฐมีกำรปฏิรูประบบกำรเมืองให้
อ ำนำจนักกำรเมืองมำกขึ้น 

-ภำรกิจที่มำกข้ึนและงบประมำณที่
ได้รับกำรจัดสรรจำกรัฐบำลไม่มี
ควำมสมดุลกับภำรกิจที่ได้รับ 
-หน่วยงำนด้ำนภำรกิจไม่มีควำม
เข้ำใจสถำนะและหน้ำที่ถ่ำยโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยังมี
ควำมเข้ำใจว่ำเป็นอ ำนำจของตน
อยู่ 
-กำรกระจำยอ ำนำจให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ยังไม่ครบถ้วน 
ชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่อง
ของงบประมำณแผ่นดินที่จะต้อง
จัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
-กฎหมำยหรือระเบียบที่ให้อ ำนำจ
นักกำรเมืองฝ่ำยเดียวไม่มีกำรกอง
ดุลอ ำนำจ ให้มีควำม balance ทั้ง
นักกำรเมือง และประชำชนท ำให้มี
กำรใช้อ ำนำจในทำงที่มิชอบ 

2. ด้ำนเศรษฐกิจ -นโยบำยของรัฐบำล/จังหวัด ที่
สนับสนุนส่งเสริมด้ำนกำรเกษตร 
กำรท่ อ ง เที่ ย ว ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศำสตร์ต ำบล 
-กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมระบบ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง 
-กำรส่งเสริมกำรผลิตสินค้ำของ
ชุมชนให้ประชำชนมีรำยได้เสริม 

-ไม่มีกำรส่งเสริมกำรตลำดหรือ
ป ระชำสั ม พั น ธ์ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ให้
แพร่หลำย 
-ภำวะวิกฤตกำรณ์น้ ำมันแพง 
-ค่ำครองชีพสูง 
-สินค้ำเกษตรรำคำตกต่ ำ 

3. ด้ำนสังคม -มีกำรด ำเนินกำรหรือระบบกลุ่ม
ของประชำชน  เช่น  กลุ่ มออม
ทรัพย์ กลุ่มวิสำหกิจชุมชน/กลุ่ม
กองทุนหมู่บ้ำน เป็นต้น ฯลฯ 

-มีกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด
มำกขึ้นทั้งในชุมชน 

4. ด้ำนรัฐบำล -มีนโยบำยกำรส่งเสริมให้สังคมอยู่
อย่ำงเป็นสุข ภำยใต้แนวคิดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

-มีกำรแตกแยกกันระหว่ำงกลุ่ม
นำยทุน ผู้เสียผลประโยชน์ 
-มี ต่ อ ต้ ำน จำกกลุ่ ม บุ คคล ที่ มี
ควำมคิดแตกต่ำง 
-เกิดควำมแตกแยกควำมสำมัคคีทั้ง
ครอบครัวและสังคมอย่ำงรุนแรงมี
กำรแบ่งแยกอย่ำงรุนแรง   
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ส่วนที่ 4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ 

1. วิสัยทัศนก์ำรพัฒนำท้องถิ่น 

 “ โคกสูงต ำบลน่ำอยู่   มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์   สร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดี 

  มีหลักธรรมำภิบำล   บนพ้ืนฐำนเศรษฐกิจพอเพียง ” 

2. พันธกิจหลกักำรพัฒนำ 
 1. ปรับปรงุและพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน สำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร และระบบคมนำคมขนส่งให้
ได้มำตรฐำนและเพียงพอกับควำมต้องกำรของประชำชนตำมศักยภำพของ อบต.ควบคู่กบักำรวำงผังเมืองที่ด ี
 ๒. สร้ำงระบบกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทีม่ีประสทิธิภำพ 
 ๓. ส่งเสรมิกำรประกอบอำชีพ สร้ำงเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลยัง่ยืน  โดยเน้นกำรเกษตรกรรม
ให้เป็นตลำดผลผลิตทำงกำรเกษตร บนพื้นฐำนเศรษฐกจิพอเพียง 
 ๔. พัฒนำประสทิธิภำพบุคลำกรท้องถ่ิน 
 ๕. ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทำงวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ให้คงอยู่คู่ทอ้งถ่ิน
และเป็นทีส่นใจและดึงดูดนักทอ่งเที่ยว 
 ๖. พัฒนำและส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรเมือง กำรบรหิำร  และกำรปกครองใหก้ับ
ประชำชน  สนับสนุนกำรมสี่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรระหว่ำงภำครัฐกับประชำชนในรูปแบบต่ำงๆ และสร้ำง
ระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐที่ดีใน อบต. 
 ๗. สร้ำงระบบบรหิำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรป่ำไม้ 

๓. จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืน 
 ๑. เพื่อใหป้ระชำชนมรีะบบโครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคมขนส่งเพียงพอและทั่วถึง 
 ๒. เพื่อใหม้ีแหล่งน้ ำอปุโภค บริโภคและกำรเกษตรอย่ำงเพียงพอ 
 ๓. เพื่อใหป้ระชำชน มีอำชีพ มีรำยได้และมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกจิ 
 ๔. เพื่อใหบุ้คลำกรท้องถ่ิน มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 
 ๕. ประชำชนตระหนักถึงกำรอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงำมของทอ้งถ่ิน 
 ๖. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบรหิำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงมีคุณภำพตำมหลักธรรมำภิบำล 
 ๗. เพื่อใหท้รัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม คงควำมอุดมสมบรูณ์ 
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จุดมุง่หมำยกำรพัฒนำ
ท้องถิ่น(Goals) 

ตังชี้วดั 
(KPI) 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 
(Baseline Data) 

เป้ำหมำย(Targets) 

ป5ี6-60 ป ี56 ปี 57 ป ี58 ปี 59 ปี 60 

1.เพ่ือให้ประชำชนมี
ระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และกำรคมนำคมขนส่ง
เพียงพอและทั่วถึง 

๑.ร้อยละของ
ครัวเรือนมีระบบสำ
ธำรณูโภคและ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน
และเพียงพอ 
 
๒.ร้อยละของถนนมี
ควำมสะดวกในกำร
สัญจร 

๑.ครัวเรือนที่มีระบบ
สำธำรณูปโภคและ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้
มำตรฐำนเพียงพอมีร้อย
ละ ๖๐ ของครัวเรือน
ทั้งหมด  
๒.กำรคมนำคมสะดวก
ร้อยละ ๗๐ 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 
๑๐๐% 

๖๐% 
 
 
 
 
 
65% 

๗๐% 
 
 
 
 
 
๗๕% 

๘๐% 
 
 
 
 
 
๘๕% 

๙๐% 
 
 
 
 
 
๙๕% 

๑๐๐% 
 
 
 
 
 
๑๐๐% 

๒.เพ่ือให้มีแหล่งน้ ำ
อุปโภค บริโภคและ
กำรเกษตรอย่ำง
เพียงพอ 

๑.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ ำ
อุปโภค บริโภค 
 
 
๒.ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีน้ ำเพ่ือ
เกษตร อย่ำงเพียงพอ 

๑.ครัวเรือนที่มีน้ ำ
สะอำดเพ่ืออุปโภค 
อย่ำงเพียงพอ รวดเร็ว
ร้อยละ ๕๐ ของ
ครัวเรือนทั้งหมด  
๒.ครัวเรือนที่มีน้ ำเพ่ือ
กำรเกษตร อย่ำง
เพียงพอ ร้อยละ ๔๕ 
ของครัวเรือนทั้งหมด  

๑๐๐% 
 
 
 
 
๑๐๐% 

๖๐% 
 
 
 
 
๕๕% 

๗๐% 
 
 
 
 
๖๕% 

๘๐% 
 
 
 
 
๗๕% 

๙๐% 
 
 
 
 
๘๕% 

๑๐๐% 
 
 
 
 
๑๐๐% 

3.เพ่ือให้ประชำชน มี
อำชีพ มีรำยได้และมี
กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจ 

๑.ร้อยละของ
ประชำชนที่มีงำนท ำ 
 

๑.ประชำชนที่มีอำชีพ
และรำยได้พอเพียง 
มีร้อยละ ๕๐ ของ
ประชำชนทั้งหมด  

๘๐% ๔๐% ๕๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% 

๔.เพ่ือให้บุคลำกร
ท้องถิ่น มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำน 

๑.ร้อยละของกำร
บริหำรงำน อบต.ที่มี
ประสิทธิภำพ 
 

๑.กำรบริหำรงำนงำน
ของ อบต.ที่มี
ประสิทธิภำพ ร้อยละ 
๘๐ ของกำรบริหำร
ทั้งหมด  

๑๐๐% ๗๐% ๗๕% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 

๕.ประชำชนตระหนัก
ถึงกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของ
ท้องถิ่น 

๑.ร้อยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม
กำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงำมของ
ท้องถิ่นและกำร
ส่งเสริมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น 

๑.จ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงำมของท้องถิ่น
และกำรส่งเสริมภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น ที่บรรจุ
ในข้อบัญญัติ ร้อยละ ๕ 
ของข้อบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย  

๙๕% ๕๕% ๖๕% ๗๕% ๘๕% ๙๕% 

๖.เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรบริหำรจัดกำร
บ้ำนเมืองที่ดีอย่ำงมี
คุณภำพตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล 

๑.ร้อยละของ
โครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนพัฒนำที่ได้
ด ำเนินกำรส ำเร็จ 
๒.ร้อยละของควำม
พึงพอใจของ
ประชำชนที่ได้รับกำร
อ ำนวยควำมสะดวก 

๑.โครงกำร/กิจกรรม
ด ำเนินกำรส ำเร็จตำม
แผนพัฒนำสำมปีร้อย
ละ ๔๐ ของโครงกำร  
๒.ประชำชนพอใจตำม
แบบส ำรวจ ร้อยละ ๘๐ 
ของประชำชนที่เข้ำมำ
รับบริกำร 

๑๐๐% 
 
 
 
๑๐๐% 

๘๕% 
 
 
 
๙๒% 

๙๐% 
 
 
 
๙๔% 

๙๕๐% 
 
 
 
๙๖% 

๑๐๐% 
 
 
 
๙๘% 

๑๐๐% 
 
 
 
๑๐๐% 

๗.เพ่ือให้
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม คง
ควำมอุดมสมบูรณ์ 

๑.ร้อยละของพ้ืนที่ป่ำ
ไม้อุดมสมบูรณ์ 

๑.ร้อยละของพ้ืนที่ป่ำไม้
มีควำมอุดมสมบูรณ์มี
ร้อยละ ๔๕ ของพ้ืนที่
ป่ำไม้ทั้งหมด 

๑๐๐% ๖๐% ๗๐% ๘๐% ๙๐% ๑๐๐% 
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ส่วนที่ ๕ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
๑.ยุทธศำสตร์ดำ้น 
เมืองน่ำอยู ่

1. แนวทำงกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร
และโครงสร้ำงพื้นฐำน 
2. แนวทำงกำรบริหำรจดักำรน้ ำที่มีประสิทธิภำพ 
3. แนวทำงกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภยั 
4. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ 
5. แนวทำงกำรรักษำควำมสงบ  ควำมปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ควำมเป็นระเบยีบเรียบร้อยของบำ้นเมือง 
6. แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม  ทรัพยำกรป่ำไม้ 
7. แนวทำงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บและก ำจดั
ขยะมูลฝอย 

กองช่ำง 
 

กองช่ำง 
ส ำนักงำนปลดั 
ส ำนักงำนปลดั 
ส ำนักงำนปลดั 

 
ส่วนสำธำรณสุข 

 
ส่วนสำธำรณสุข 

2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ก ำ รบ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
บ้ำนเมืองที่ดี 
 

1. แนวทำงส่งเสริมสวัสดิกำรชุมชน 
2. แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต 
3. แนวทำงกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
4. แนวทำงกำรควบคุมและป้องกันโรคระบำด 
5. แนวทำงกำรพัฒนำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกร 
6. แนวทำงกำรพัฒนำและปรับปรุงอำคำรสถำนที่และวัสดุ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน 
7. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  ด้ำน
กำรเมืองกำรปกครอง 

ส่วนสวัสดิกำร 
ส่วนสำธำรณสุข 
ส่วนสำธำรณสุข 
ส่วนสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลดั 

กองช่ำง/กองคลัง 
 

ส ำนักงำนปลดั 
 

3. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำกำรศึกษำ กำร
กีฬำ นันทนำกำรและ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

1. แนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ  และมำตรฐำน
กำรศึกษำและขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้เพยีงพอ 
2. แนวทำงส่งเสริมศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดงีำมของ
ท้องถิ่น 
3. แนวทำงส่งเสริมกำรกีฬำและนันทนำกำร 
4. แนวทำงส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
5. แนวทำงกำรเพิ่มโอกำสกำรรับรู้ข่ำวสำรให้แก่ประชำชน 

ส่วนศึกษำ 
 

ส่วนศึกษำ 
ส่วนศึกษำ 
ส่วนศึกษำ 
ส่วนศึกษำ 

4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำร
พัฒนำอำชีพ  และกำร
ส่งเสริมกำรเกษตร 
 

1. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ 
2. แนวทำงกำรส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตร 
3. แนวทำงกำรส่งเสริมปรัชญำหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. แนวทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน 

ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 
ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 
ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 
ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 
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ส่วนที่ 6 
กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
ไปสู่กำรปฏบิัติและกำรติดตำมประเมินผล 

1.องคก์รรับผดิชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 

2548  และเพิ่มเติม ฉบับที่ 2  พ.ศ.2559  ก ำหนดให้ผู้บริหำรท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  1. สมำชิกสภำท้องถ่ินที่สภำท้องถ่ินคัดเลือกกันเองจ ำนวนสำมคน  กรรมกำร 
  2. ผู้แทนประชำคมท้องถ่ินที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน   กรรมกำร 
  3. ผู้แทนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหำรท้องถ่ินคัดเลือกจ ำนวนสองคน กรรมกำร 
  4. หัวหน้ำส่วนกำรบริหำรที่คัดเลือกกันเองจ ำนวนสองคน   กรรมกำร 
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่สภำท้องถ่ินคัดเลือกจ ำนวนสองคน    กรรมกำร 
  โดยให้คณะกรรมกำรเลอืกกรรมกำรหนึ่งคนท ำหน้ำทีป่ระธำนคณะกรรมกำรและกรรมกำรอีก
คนหนึ่งท ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (1) ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (2) ด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
  (3) รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อ
ผู้บริหำรท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหำรท้องถ่ินเสนอต่อสภำท้องถ่ิน คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกำศ
ผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ ให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบในที่เปิดเผยภำยในสิบห้ำวัน นับแต่วัน
รำยงำนผลและเสนอควำมเห็นดังกล่ำวและต้องปิดประกำศไว้เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันโดยอย่ำง
น้อยปีละสองครั้ง ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะท ำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนตำมที่เห็นสมควร 

2. ก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 
จัดท ำตำรำงกำรติดตำม โดยก ำหนดเวลำด ำเนินกำรแล้วติดตำมว่ำด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนดไว้หรือไม่ 
การติดตาม(Monitoring) 
กำรติดตำมนั้น จะท ำให้เรำทรำบได้ว่ำขณะนี้ได้มีกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์หรือแผนสำมปี ถึง

ระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่ำงง่ำยที่สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดตำม เช่น GanT Chart ที่จะท ำให้
หน่วยงำนสำมำรถติดตำมได้ว่ำกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทศำสตร์หรือแผนสำมปีมีกำรด ำเนินกำรช่ำงใด ตรง
ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ แผนปฏิบัติกำรก็จะเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำวมำแล้ว 

 
 



25 
 

การประเมินผล(Evaluation) 
กำรประเมินผลแผนยุทธศำสตร์ จ ำเป็นต้องมีเกณฑ์มำตรฐำน (Standard Criteria) และตัวช้ีวัด

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในกำรประเมินเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน เป็นระบบ มีมำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับ
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส ำคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑ์กำรประเมินหน่วยงำน และเกณฑ์กำรประเมินโครงกำร 
กำรประเมินผลจะต้องมีเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับกำรประเมิลผลเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน เป็นระบบ มีมำตรฐำน
และเป็นที่ยอมรับ เกณฑ์ที่ส ำคัญ คือ 

๑. ผลผลิต (OUTPUT) วัดระดับควำมส ำเรจ็และควำมล้มเหลวของผลผลิตของโครงกำร เป็นกำร
พิจำรณำในเรื่องของเวลำ ค่ำใช้จ่ำย  และคุณภำพ 

๒.  ผลลพัธ์ (OUTCOME) วัดระดับควำมส ำเรจ็และควำมล้มเหลวของผลลัพธ์ของโครงกำร เป็นกำร
พิจำรณำถึงผู้ได้รับผลประโยชน์ของโครงกำร 

๓.ห้วงเวลำในกำรประเมินผล 
 ห้วงเวลำในกำรในกำรติดตำม 
 ครั้งที่ ๑ ระหว่ำงวันที่  ๑  กุมภำพันธ์   ถึงวันที่  ๒๘  กุมภำพันธ์ 
 ครั้งที่ ๒ ระหว่ำงวันที่  ๑  พฤษภำคม   ถึงวันที่  ๓๑  พฤษภำคม 
 ครั้งที่ ๓ ระหว่ำงวันที่  ๑  สิงหำคม      ถึงวันที่  ๓๑  สิงหำคม    
 ด ำเนินประเมินผลโครงกำร  ระหว่ำงวันที่ ๑ กันยำยน  ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน 
 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเมื่อด ำเนินกำรแล้วเสร็จในแต่ละปีควรจะมีกำรติดตำมกำรน ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรำยงำนผลและเสนอควำมเห็นซึ่งได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผลต่อผู้บริหำร  เพื่อให้ผู้บริหำรน ำเสนอต่อสภำท้องถ่ิน คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถ่ิน และ
ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถ่ินทรำบโดยทั่วกันอย่ำงน้อยปีละ ๑  ครั้ง 
ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี 
 

************************************************ 
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