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บทที่   1 
  ความเป็นมาและความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์กรอบนโยบาย  ทิศทาง  และแนวทาง
การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จังหวัดพังงา  แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารสํวนตําบล
โคกเจริญ 
 

  นับแตํได๎การประกาศใช๎รัฐธรรมนูญแหํ งบราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  เป็นต๎นมา  
บทบาทอํานาจหน๎าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยํางมาก  
รัฐธรรมนูญปัจจุบันให๎ความสําคัญกับการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยกําหนดกรอบ
ความเป็นอิสระในการปกครอง ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย
การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง  และอํานาจหน๎าที่ของตนเองโดยเฉพาะ 
 

  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  พ .ศ.  2542  ได๎บัญญัติให๎มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครอง
สาวนท๎องถิ่นคือ  คณะกรรมการการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และกําหนดหน๎าที่ของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จําเป็นแกํท๎องถิ่น  ตลอดจนรายได๎ของท๎อง ถิ่นที่เพิ่มขึ้ น  
และพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลสํวนท๎องถิ่นที่มีความจําเป็นอิสระม ากขึ้น  ทําให๎เห็นได๎วํามีการ
กําหนดตัวบทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพื่อให๎การกระจายอํานาจเป็นไปอยํางโปรํงใสและสามารถถูก
ตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรตําง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว ๎
 

  ดังนั้นองค์ก รปกครองสํวนท๎องถิ่นยุคหลังรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช๎จึงมีบทบาท
อํานาจหน๎าที่อยํางกว๎างขวาง  โดยมิเพียงจะมีหน๎าที่ในการให๎บริการสาธารณะพื้นฐานแกํประชาชนในท๎องถิ่น
เทํานั้น  แตํยังขยายบทบาทหน๎าที่ออกไป  รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขอ ง
ท๎องถิ่นด๎วย  และเป็นองค์กรที่เปิดให๎ประชาคมท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 
 

  การพัฒนาแตํละองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นประโยชน์และสํงผลตํอความเจริญของ
ท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องสนับสนุนการพัฒนาซึ่ง กันและกัน   และเพื่อให๎เกิดการประสานงานการพัฒนาระหวําง
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในการพัฒนาภายในพื้นที่จังหวัดหนึ่ง ๆ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ .ศ.  2548  ได๎กําหนดให๎ทุก
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่ นจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท๎องถิ่นเพื่อ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตํละท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา  ความต๎องการและศักยภาพของแตํ
ละท๎องถิ่น  รวมทั้งให๎สอดคล๎องประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล 
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  องค์การบริหารสํวนตําบล  นอกจากจะเป็นองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ทําหน๎าที่ในการบริการ
และพัฒนาภายในเขตตําบลแล๎ว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  พ .ศ.  2548  ยังได๎กําหนดให๎องค์การบริหารสํวนตําบลเป็นองค์กรประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ภายในพื้นที่ของจังหวัด  เพื่อประสานการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เป็นไปในทิศทางที่เกื้อหนุน  สนับสนุนการพัฒนาซึ่ง
กันและกัน  ตลอดจนทั้งสนับสนุนแผนในระดับอําเภอ  จังหวัด  และระดับชาติอีกด๎วย 
 

  องค์การบริหารสํวนตําบลโคกเจริญ  ได๎ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท๎องถิ่น  (กรอบ  นโยบาย  ทิศทาง  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จังหวัดพังงา  
แบบบูรณาการ )  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาและประสานแผนการพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานา จ
หน๎าที่ในอนาคตทั้งนี้เพื่อความสอดคล๎องสนับสนุนของการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  และใช๎
กําหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลโคกเจริญ  และสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
อ่ืน ๆ ในการพัฒนาอีกด๎วย 
 
 

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



บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 

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

 1.  ที่ตั้ง  เน้ือที่  ตําบลโคกเจริญ  อําเภอทับปุด  จังหวัดพังงา  มีเนื้อที่ทั้งหมด  36.238  ตารางกิโลเมตร 
แบํงการปกครองเป็น  8  หมูํบ๎าน  ดงันี ้

   หมูํที่  1  บ๎านหัวนอนวัด  ผู๎ใหญํบ๎าน นายสุวิทย์ แสงขวัญ 
   หมูํที่  2  บ๎านทุํงตํอเรือ  ผู๎ใหญํบ๎าน นายอภิเทพ ทองจุน 
   หมูํที่  3  บ๎านตีนวัด  กํานัน     นายสุรกุล ศรีภากร 
   หมูํที่  4  บ๎านหูนบ  ผู๎ใหญํบ๎าน นายสุธ ี  คําเลี้ยง 
   หมูํที่  5  บ๎านลาน  ผู๎ใหญํบ๎าน นายชาลี  เทพณรงค์ 
   หมูํที่  6  บ๎านตลิ่งชัน  ผู๎ใหญํบ๎าน นายนิวัติ             สุมาลี 
   หมูํที่  7  บ๎านหัวสะพาน  ผู๎ใหญํบ๎าน นางยุพิน             ประสพมิตร 
   หมูํที่  8  บ๎านสวนพลู  ผู๎ใหญํบ๎าน นายณรงค์           ชูวงศ์ 
 อาณาเขต 

- ทิศเหนือ  จด  ตําบลบางเหรียง  อําเภอทับปุด 
- ทิศใต๎  จด  ตําบลทับปุด  อําเภอทับปุด 
- ทิศตะวันออก  จด  อําเภออําวลึก  จังหวัดกระบี่  
- ทิศตะวันตก  จด  ตําบลถ้ําทองหลาง  อําเภอทับปุด 

ข๎อมูลอื่น ๆ 
ข้อมูล ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 รวม 

ที่อํานหนังสือประจําหมูํบ๎าน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
อาสาสมัครสาธารณสุข 8 11 13 8 8 10 6 10 74 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 1 - - - 1 - - 3 
โรงเรียน 1 1 1 - - - - - 3 
วัด - - 1 - - - - - 1 
มัสยิด - - - - - 2 - - 2 
หอกระจายขําว 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
ร๎านขายของชํา 3 3 5 3 2 7 2 3 28 
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2.  ข๎อมูลประชากร 

ข้อมูล ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 รวม 
จากทะเบียนราษฎร์  (2551) 

หลังคาเรือน 
จํานวนประชากร 
     ชาย 
     หญิง 
     รวม 

 
99 

  
187 
183 
370 

 
135 

  
249 
228 
477 

 
155 

  
272 
276 
548 

 
90 

  
207 
180 
387 

 
84 

  
178 
188 
366 

 
113 

  
296 
259 
555 

 
87 

  
143 
167 
310 

 
115 

  
207 
214 
421 

 
878 

  
1,739 
1,695 
3,434 

 
3.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
             ประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนตําบล ประกอบอาชีพหลัก ได๎แกํ  อาชีพเกษตรกรรม  รองลงมา
ได๎แกํ  อาชีพประมง  รับจ๎าง  และค๎าขาย 
 พื้นที่เกษตรกรรม  อันดับหน่ึง ปลูกยางพารา  อันดับสอง ปลูกปาล์มน้ํามัน  อันดับสามทําไรํสวนผสม 
เชํน มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง มะพร๎าว และพืชผัก 
             การเลี้ยงสัตว์  ยังไมํมีการเลี้ยงสัตว์เป็นการแพรํหลายมากนัก  แตํมีการเลี้ยงพอสมควร  สัตว์ที่เลี้ยงมาก  
คือ  กระบือ  แพะ  เป็ด  ไกํ  สํวนมากเลี้ยงพอใช๎งานและเป็นอาหารในครัวเรือนเทํานั้น  
             ด๎านแรงงาน   
  การใช๎แรงงานในตําบลโคกเจริญ  สํวนใหญํเป็นแรงงานภาคการเกษตรกรรมอาศัยแรงงานในครอบครัว  
แตํการประกอบอาชีพทําสวนยางพารา  จ๎างแรงงานกรีดยาง  มีทั้งแรงงานในครอบครัวและแรงงานจ๎าง   
 การประกอบอาชีพของประชากร  ในตําบลโคกเจริญ มีดังนี้ 
 1.  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอยํางเดียว   ร๎อยละ  5.64 
  -รับจ๎างทั่วไป  ร๎อยละ 1.36 
  -รับจ๎างกรีดยาง  ร๎อยละ 1.15 
  -งานบริการ  ร๎อยละ 0.20 
  -ค๎าขาย   ร๎อยละ 2.93 
 2.  ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพมากกวํา  1  อาชีพ    ร๎อยละ  94.36   
  -เกษตรกรรมและรับจ๎าง   ร๎อยละ   91.22 
  -เกษตรกรรมและค๎าขาย   ร๎อยละ     0.53 
  -ค๎าขายและรับจ๎าง   ร๎อยละ   0.41 
  -ประกอบอุตสาหกรรมและรับจ๎าง     ร๎อยละ   2.20 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
-  โรงเรียนประถมศึกษา                                                         3        แหํง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา  (ต๎น)                                                  1       แหํง 
-  ที่อํานหนังสือพิมพ์ประจําหมูํบ๎าน                                       8       แหํง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                               3       แหํง 

4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
-  วัด/สํานักสงฆ์                                                                      1       แหํง 
-  มัสยิด                                                                                   2       แหํง 
-  สถานที่สอนและเรียนศาสนาอิสลาม                                   1       แหํง 

4.3 สาธารณสุข 
-  สถานีอนามัยประจําตําบล                                                    1       แหํง 

4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ป้อมสายตรวจประจําตําบล                                                  1       แหํง 

 
5.  การบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคม 
การคมนาคมในตําบลโคกเจริญ  ประชาชนตําบลโคกเจริญในการติดตํอระหวํางหมูํบ๎านจะใช๎รถ  

จักรยานยนต์และรถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางติดตํอระหวํางหมูํบ๎าน  รถรับจ๎างมีน๎อยมากเส๎นทางที่ติดตํอ
ระหวํางหมูํบ๎านมีดังนี้ 
ถนนสายหัวนอนวัด-ตลิ่งชัน              ระยะทาง   4.5  กิโลเมตร  เป็นถนนคอนกรีต 
ถนนสายบ๎านทุํงตํอเรือ-บ๎านลาน       ระยะทาง   5.0  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ถนนสายบ๎านทุํงตํอเรือ-หัวควน         ระยะทาง   3.0  กิโลเมตร  เป็นถนนลูกรังทั้งหมด 
ถนนสายบ๎านตีนวัด-บ๎านหัวสะพาน  ระยะทาง   1.5  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยางและลูกรัง 
ถนนสายบ๎านตีนวัดสายใน                 ระยะทาง   1.5  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ถนนสายแยกบ๎านตีนวัด-บางหิน        ระยะทาง0.872  กิโลเมตร  เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด 
ถนนสายบ๎านตีนวัด-ชลประทาน        ระยะทาง   3.0  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ถนนสายหูนบ-ตลิ่งชัน                        ระยะทาง   1.0  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ถนนสายแยกบ๎านนบหลวง-บ๎านลุํมเกรียบ ระยะทาง  1.0  กิโลเมตร  เป็นถนนลาดยาง 
ถนนสายบ๎านลาน-บ๎านหัวสะพาน     ระยะทาง   0.8   กิโลเมตร  เป็นถนนคอนกรีต 
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   5.2 การไฟฟ้า 
                  -  การไฟฟ้าเข๎าถึงครบทุกหมูํบ๎านในเขตตําบล รวม 8 หมูํบ๎าน 
           5.3 แหลํงน้ําธรรมชาติ 
                  -  ลําคลอง 2 สาย 
                  -  ลําน้ํา ลําห๎วย 9 สาย 
                  -  บึง หนองและอื่น ๆ 12 แหํง 
           5.4  แหลํงน้ําที่สร๎างขึ้น                        
                  -  ฝาย  4  แหํง 
                  -  บํอนํ้าตื้น  16  แหํง 
                  -  บํอบาดาล  16 แหํง          
            5.5  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
                   -  ป่าสงวนแหํงชาติ  13,550 ไรํ 
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ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ  
 “สาธารณูปโภคครอบคลุม  ชุมชนเข๎มแข็ง  เศรษฐกิจก๎าวหน๎า  การศึกษาก๎าวไกล  ด๎วยการบริหารจัดการ
ท๎องถิ่นที่ดี” 
      ข้อมูลด้านการเมืองการบริหาร 
 คณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนตําบลโคกเจริญ  
 1) นายถาวร วงศ์แฝด   ตําแหนํง นายก อบต. 
 2) นายสงัด  หมาดแหล๎  ตําแหนํง รองนายก อบต. 
 3) นายสุธา               คําเลี้ยง     ตําแหนํง รองนายก อบต. 
 4) นายอมรศักดิ์       เงาะผล    ตําแหนํง เลขานุการนายก อบต. 
 สมาชิกสภา อบต.โคกเจริญ 
 1) นายบุญประสงค์  ทิพยบุญ ตําแหนํง   ส.อบต.หมูํที่  2  / ประธานสภา อบต. 
 2) นายสุริยัน           ประกอบสิน ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  1  / รองประธานสภาอบต. 
 3) นายเสริม             มะหับผลา ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  1 
 4) นายเรืองศักดิ์ บรรจงกิจ ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  2 
 5) นายมงคล หินน๎อย  ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  3 
              6)          นายทนงศักดิ์      ชุํมจิตต์               ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  3 
              7)   นายสมศักดิ์        คงแก๎ว  ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  4 
 8) นายศราวุธ          เหมรักษ์  ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  4 
 9) นายจิตร  นวลบุตร ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  5 
             10) นางสาวเสาวนีย์  เครือยศ  ตําแหนงํ ส.อบต.หมูํที่  5   /  เลขานุการ สภาฯ 

11) นายอนันต์          อาจวารี  ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  6 
12) นายอารักษ์ หวันเมือง ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  6 

 13) นายโกศล แสวงกิจ  ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  7 
 14) นางกาญจนา ประกอบสิน ตําแหนํง ส.อบต.หมูํที่  7 
              15)        นายสายันต์         เกื้อผล     ตําแหนํง             ส.อบต.หมูํที่  8 
 16) นายประสิทธิ์      ชูวงศ์     ตําแหนํง             ส.อบต.หมูํที่  8  
 

พนักงานสํวนตําบลและพนักงานจ๎าง 
 1) นางสาวนิตยา    สุดชู                 ตําแหนํง  ปลัด อบต. 
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 สํานักปลัด 
 2) นายจิรวุฒิ           ประเสริฐสุข ตําแหนํง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 3)  นางสุภาพร         แซํอ่ัง               ตําแหนํง นักพัฒนาชุมชน 
              4) นายถาวร            เทพณรงค์ ตําแหนํง        จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

5) นางอ๎อมจิตร พุกพิบูลย ์ ตําแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่ธุรการ 
              6)    นางสาวศิริพร     เพ็ชรไพย ตําแหนํง ผู๎ชํวยเจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล 
 7) นางพิสมัย กาพันธ์ดุง ตําแหนํง แมํบ๎าน 
 8) นายจักรภัทร มีสิทธิ ์  ตําแหนํง พนักงานขับรถสํวนกลาง 
 9) นายศุภชัย ผสมทรัพย์ ตําแหนํง พนักงานขับรถบรรทุกน้ํา 
 10)        นายทะนงศักดิ์ ชัยรักษ์  ตําแหนํง ยาม 
              11)        นายมโน             คําเลี้ยง                ตําแหนํง             คนสวน 
 สํวนการคลัง 
 12) นางสุกฤตา นวลแก๎ว ตําแหนํง หัวหน๎าสํวนการคลัง 
 13) นางสาววิภา มีลําม  ตําแหนํง นักวิชาการเงินเละบัญชี 
              14)        นางอุมาพร         สํองแก๎ว             ตําแหนํง              ผช.จนท. การเงินและบัญชี 
 15) น.ส.หยาดพิรุณ   ปลอดภัย  ตําแหนํง              ผช.จนท. จัดเก็บรายได๎ 
 สํวนโยธา 
 16) นายพิสิทธิ์         เพํงบุญ  ตําแหนํง หัวหน๎าสํวนโยธา 
              17)        นายสุริยะ            สมานวงศ์          ตําแหนํง              นายชํางโยธา 
 18) นายกิตติชัย จรูญสวัสดิ์ชัย ตําแหนํง ผู๎ชํวยชํางโยธา 
 19) นายจินดา ประกอบสิน ตําแหนํง              พนักงานผลิตนํ้าประปา 
              20)        นายปราโมทย์      หินน๎อย             ตําแหนํง              พนักงานผลิตนํ้าประปา 
 21) นายพันธวัจน์ เกื้อผล               ตําแหนํง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 
 22) นายประเทือง พรหมแสง ตําแหนํง คนงานประจํารถขยะ 
 23) นายพรศักดิ์ สมขันธุ์               ตําแหนํง  คนงานประจํารถขยะ 
 สํวนการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและการกีฬา    
              24)                   (วําง)                                   ตําแหนํง                นักวิชาการศึกษา 

25) นางสาวชลาลัย ยมโดย               ตําแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
 26) นางประภาพันธ์ ทองมา               ตําแหนํง    ผู๎ดูแลเด็ก 
              27)        นางสาวกาญจนา  ประกอบทรัพย์  ตําแหนํง                ผู๎ดูแลเด็ก 
              28) นางสุมาลี       โลํกิตติธรกุล  ตําแหนํง                 ผู๎ดูแลเด็ก  
              29)          นางซีต๎า          จิตรสมุทร   ตําแหนํง                ผู๎ดูแลเด็ก  
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ข้อมูลรายรับ – รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 
 
 
 

อยู่ในตาราง excel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพของการพัฒนา 

หลักการและแนวคิด 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตของท๎องถิ่น  โดยกําหนด
สถานการณ์ที่ต๎องการใช๎เกิดขึ้น  และแนวทางที่จะทําให๎เกิดขึ้นโดยอยูํบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข๎อมูลอยําง
เป็นระบบในทุก ๆ ด๎าน  ให๎สอดคล๎องกับสภาพปัญหา  ความต๎องการของประชานท๎องถิ่นและศักยภาพของพื้นที่ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  จึงเป็นการกําหนดยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายการพัฒนาองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 

ปัจจัยและสถานการณ์ท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มุํงไปสูํ
สภาพอันพึงประสงค์หรือสถานการณ์ที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นในอนาคต  ให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ขอบเขตการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลโคกเจริญประกอบด๎วยยุทธศาสตร์
การพัฒนาด๎านตําง ๆ ดังนี้ 
 1.  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  2.  ด๎านการพัฒนาสังคม 

 3.  ด๎านเศรษฐกิจ    4.  ด๎านการศึกษา 
 5.  ด๎านสาธารณสุข   6.  ด๎านการเมืองการบริหาร 

 

การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรคการพัฒนา 
 จุดแข็ง 
  1.  ประชาชนสํวนใหญํ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

  2.  มีแหลํงน้ําที่มีศักยภาพในการพัฒนา 
  3.  การบริหารงบประมาณมีความคลํองตัว 

  4.  การตัดสินใจแก๎ไขปัญหาและการให๎บริการประชาชนเป็นไปอยํางรวดเร็ว 

  5.  ประชาชนมีความสํานึกรักถิ่นฐาน 

  6.  มรสังคมแบบเครือญาติ 
  7  โครงการถนนภายในตําบลครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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 จุดอ่อน 

  1.  มีฝนตกหนักเกือบตลอดปี 
  2.  ไมํมีระบบเก็บกักและระบบสํวนนํ้าที่มีประสิทธิภาพ 

  3.  งบประมาณขององค์การบริหารสํวนตําบลมีจํากัด 

  4.  บุคลากรผู๎ปฏิบัติของท๎องถิ่นมีจํานวนน๎อย 

  5.  เกษตรกรไมํมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน 

  6.  ชุมชนขาดการมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการของท๎องถิ่น 

  7.  ในฤดูฝนถนนลูกรังภายในหมูํบ๎าน  ตําบล  จะมีสภาพชํารุดเสียหาย 

  8.  การจัดตั้งกลุํมอาชีพไมํมีความมั่นคงและตํอเนื่อง 

 

 โอกาส 

  1.  พระราชบัญญัติการกระจายอํานาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

  2.  นโยบายการกระจายอํานาจรัฐ 

  3.  พระราชบัญญัติข๎อมูลขําวสาร 

  4.  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท๎องถิ่นและผู๎บริหารท๎องถิ่น 

  

 ข้อจ ากัด 

  1.  ระเบียบข๎อกฎหมายทําให๎ท๎องถิ่นขาดความคลํองตัวในทางปฏิบัติ 
  2.  งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรจากสํวนกลางมีน๎อย 

  3.  ประชาชนขาดความร๎ูความเขําใจในระเบียบปฏิบัติของท๎องถิ่น 

  4.  ขาดการบูรณาการในการแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ระหวํางท๎องถิ่นกับสํวนราชการตําง ๆ  
 
 
 

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



บทที่  4 
วิสัยทัศน์  ภารกิจและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 

 “สาธารณูปโภคครอบคลุม  ชุมชนเข๎มแข็ง  เศรษฐกิจก๎าวหน๎า  ด๎วยการบริหารจัดการท๎องถิ่นที่ดี  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 

 1.  ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 

 2.  ด๎านการพัฒนาสังคม 

 3.  ด๎านการพัฒนารายได๎และการสํงเสริมอาชีพ 

 4.  ด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และการศึกษา 
 5.  ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 6.  ด๎านการเมืองการบริหาร 

วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการ 

 2.  เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให๎เข๎มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได๎  มีความมั่นคงและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 3.  เพื่อพัฒนาสํงเสริมรายได๎และการมีงานทําให๎แกํประชาชนในตําบล 

 4.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา  การศาสนาและการกีฬาในตําบล  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 5.  สํงเสริมการสาธารณสุขและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 6.  เพื่อสํงเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจการตรวจสอบ
เพื่อให๎เกิดการบริหารที่โปรํงใส  และให๎มีการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 1.  ประชาชนในตําบลมีการคมนาคมขนสํงที่สะดวก 

 2.  ประชาชนในตําบลได๎รับบริการสาธารณะไฟฟ้า  ประปา  ทั่วถึงทุกครัวเรือน 

 3.  ชุมชนมีการเรียนรู๎  มีความเข๎มแข็ง  สามารถชํวยเหลือตัวเองได๎ 
 4.  ประชาชนมีอาชีพและมีรายได๎เพียงพอ 

 5.  ประชาชนมีระดับการศึกษาที่ดีขึ้น  มีชํองทางการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารเพิ่มมากขึ้น 

 6.  ประชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นไมํเป็นโรค 

 7.  วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น  ได๎รับการสํงเสริมพัฒนาและสืบทอดโดยตํอเน่ือง  

 8.  มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอยํางตํอเน่ือง 

 9.  สิ่งแวดล๎อมไมํเป็นมลพิษ 

 10.  ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการท๎องถิ่นเพิ่มมากขึ้น 

 11.  มีระบบการเมืองระบบเปิด  บริสุทธิ์  โปรํงใสตรวจสอบได๎ 
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3.  นโยบายการพัฒนาจังหวัดพังงา 
 1.  ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาความยากจน 

 2.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา 
 3.  ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 5.  ยุทธศาสตร์ด๎านแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพและบริการสาธารณสุข 

 7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการกีฬา 
 8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินและความเป็นระเบียบเรียบรํอยของสังคม 

 9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยว 

 11.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริการสาธารณะและโครงสร๎างพื้นฐาน 

 12.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

 13.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ 

 1.  ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 2.  ด๎านการพัฒนาการศึกษา 
 3.  ด๎านการศาสนาและวัฒนธรรม 

 4.  ด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
 5.  ด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 

 6.  ด๎านการเกษตรและองค์กรตําง ๆ 

 7.  ด๎านการทํองเที่ยว 

 8.  ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.  ด๎านการเมืองการบริหาร 
 

 

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

 

 

 

 



บทที่  5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 
 
 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 
 
3.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนารายได๎และการ
สํงเสริมอาชีพ 

 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา
วัฒนธรรม การทํองเที่ยวและกีฬา 
 
 
  
 
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
 
 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 

1.  กํอสร๎าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนนและสะพาน 

2.  กํอสร๎าง  ปรับปรุง  แหลํงเก็บน้ําและระบบสํงน้ํา 
3.  บํารุงรักษาและพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ 

 
1.  สํงเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
2.  เสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 
 
1.  สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพ 

2.  พัฒนาคุณภาพและปริมาณผลผลิต 

 
1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา 
2.  สํงเสรมิการศึกษาในทุกระดับ 

3.  สืบทอดและสํงเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

4.  สํงเสริมกิจการด๎านการศาสนา 
5.  สํงเสริมการทํองเที่ยวและกีฬา 
 
1.  สํงเสริมสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 

2.  การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและงานป้องกันบรรเทา 
     สาธารณภัย 
3.  เฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

4.  อนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทนและเทคโนโยประหยัด 

     พลังงาน 

 
1.  การบริหารจัดการของ อบต. 
2.  สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารงานของท๎องถิ่น 

3.  การพัฒนาประสิทธิภาพ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎และสถานที่ 
     ปฏิบัติงาน 
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บทที่ 6 
การแปลงยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

 

 

 

 

 

1.  กํอสร๎างปรับปรุงบํารุงรักษาถนนและสะพาน 

 

 

 

 

 

  

2.  กํอสร๎างปรับปรุงแหลํงเก็บกักน้ําและระบบสํงน้ํา 
 

 

3.  พัฒนาไฟฟ้าสาธารณะ 

 
 

1.  สํงเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
 
2.  เสริมสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

1.  โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง 
2.  โครงการกํอสร๎างถนน  คสล. 
3.  โครงการปรับปรุงถนน 

4.  โครงการบุกเบิกถนน 

5.  โครงการกํอสร๎างสะพาน  คสล. 
6.  โครงการกํอสร๎างทํอลอดเหลี่ยม คสล. 
1.  โครงการขุดลอก / ปรับปรุงแหลํงน้ํา 
2.  โครงการกํอสร๎างระบบสํงน้ํา  และขยายเขตประปา 
3.  โครงการขุดบํอนํ้าตื้น 

1.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าตกค๎าง 
2.  โครงการติดต้ัง / ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ 

1.โครงการเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ  คนพิการ  และผู๎ด๎อยโอกาส 

2.โครงการสํงเคราะห์ ดูแล กลุํมผู๎สูงอายุและผู๎ด๎อยโอกาสตํางๆ 

1.  โครงการจัดทําแผนชุมชน 

2.  โครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว 

3.   โครงการกํอสร๎างตํอเติมปรับปรุงศาลาที่ประชุมหมูํบ๎าน 

4.  โครงการกํอสร๎างปรับปรุงซํอมแซมหอกระจายขําวหมูํบ๎าน 

 

 

 



 
- 16 - 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนารายได๎และสํงเสริม
อาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
1.  สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพ 
 
 
2.  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มปริมาณ
ผลผลิต 

5.  โครงการจัดเก็บข๎อมูล จปฐ. 
6.  โครงการสนับสนุนนโยบายแก๎ไขปัญหาความยากจน 

7.  โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ๎าน 

8.  โครงการสนับสนุนศูนย์ข๎อมูลขําวสารระดับอําเภอ 

9.  โครงการสนับสนุนงบประมาณให๎อําเภอจัดกิจกรรมตําง ๆ 

10. โครงการรับขวัญเด็กแรกเกิดในตําบล  
11. โครงการซํอมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช๎ในศาลาหมูํบ๎าน 
1.  โครงการสํงเสริมกลุํมอาชีพ กลุํมองค์กรตําง ๆ 

2.  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุํมองค์กรตําง ๆ 
3.  โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุงร๎านค๎า/โรงเรือนกลุํมอาชีพ 

1.  โครงการสํงเสริมศูนย์ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

2.  โครงการสํงเสริมกลุํมปลูกพืชและกลุํมเลี้ยงสัตว์ 

3.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 
3.  โครงการเพิ่มศักยภาพให๎แกํกลุํมเกษตรกร 

4.  โครงการสํารวจข๎อมูลทางการเกษตร 

5.  โครงการจัดต้ังศูนย์สาธิตปลูกปาล์มน้ํามัน 

6.  โครงการพัฒนาผลผลิตทางเกษตรให๎ได๎มาตรฐาน 

7.  โครงการจัดต้ังสหกรณ์ปาล์มน้ํามันประจําตําบล 

8.  โครงการจัดต้ังกองทุนปุ๋ยเพื่อการผลิต 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม การทํองเที่ยวและกีฬา 

1.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับกํอนประถม 
 
 
 
 
2.  สํงเสริมการศึกษาในทุกระดับ 
 
 
 
 
3.  สืบทอดและสํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและ 

     ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 
 
 
 
4.  สํงเสริมกิจการด๎านการศาสนา 

1.  โครงการจัดสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียน 

2.  โครงการปรับปรุงตํอเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.  โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพงาน 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3.  โครงการแคมป์เสริมสร๎างพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

1.  โครงการสํงเสริมพัฒนาเด็กเยาวชนและผู๎ด๎อยโอกาส 

2.  โครงการจ๎างงานนักเรียนนักศึกษาทํางานชํวงปิดภาคเรียน 

3.  จัดสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
4.  โครงการสนับสนุนงบประมาณให๎โรงเรียนและหนํวยงานอ่ืน  
5.   โครงการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร 
1.  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี 
2.  โครงการจัดงานวันผู๎สูงอายุและงานสงกรานต์ 

3.  โครงการจัดงานวันสารท  เดือนสิบ 

4 .  โครงการจัดงานวันเด็กแหํงชาติ 
5.   โครงการสนับสนุนงบประมาณจัดงานรัฐพิธี 
6.   โครงการลานวัฒนธรรม 

1.  โครงการอิสลามศึกษาและพุทธศาสนาในโรงเรียน 

2.  โครงการรณรงค์ให๎ประชาชนเข๎าวัดฟังธรรม 

3.  โครงการสนับสนุนอาหารเดือนรอมฎอน 

4.  โครงการสํงเสริมประเพณีทางศาสนา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 
 
5.  สํงเสริมสนับสนุนการทํองเที่ยวและกีฬา 
 
 
 
 
 
 

1.  การพัฒนากิจกรรมด๎านสํงเสริมสุขภาพ  การควบคุม  
     และป้องกันโรค 

5.  โครงการกํอสร๎างเมรุวัดโคกสวย 
6.  โครงการกํอสร๎างห๎องน้ําสาธารณะวัดโคกสวย 

7.  โครงการบูรณะซํอมแซมตํอเติมมัสยิด 
1.  โครงการจัดการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติด 

2.  โครงการสํงนักกีฬาเข๎าแขํงขันกีฬาระดับตําง ๆ 

3.  โครงการสนับสนุนศูนย์กีฬาตําบล 

4.  โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
5.  โครงการสํงเสริมการฝึกสอนทักษะด๎านกีฬา 
6.  โครงการอุดหนุนหนํวยงานตํางๆ  เพื่อสํงเสริมกีฬา 
7.  โครงการปรับปรุง พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ 
1.  โครงการสํงเสริมแพทย์แผนไทยและสร๎างสุขภาพ 

2.  โครงการสนับสนุนการออกกําลังกาย 

3.  โครงการบ๎านสวยครัวสะอาดและอาหารปลอดภัย 

4.  โครงการควบคุมและป้องกันโรคระบาดและโรคติดตํอ 

5.  โครงการสนับสนุนชุดทดสอบสมรรถภาพรํางกาย 

6.  โครงการตรวจสุขภาพประชาชน ประจําปี 
7.  โครงการสาธารณสุขมูลฐาน ต.โคกเจริญ 

8.  โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

9.  โครงการพัฒนาชมรมสร๎างสุขภาพกลุํมผู๎สูงอายุ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.  การป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 

     และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  การเฝ้าระวังและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
 
 
 

4.  การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานทดแทน 

     และเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
 

1.  โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

2.  โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตําง ๆ 

3.  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
4.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให๎กับ ศูนย์ อปพร.
ตําบลในการฝึกอบรม/จัดกิจกรรมตําง ๆ 

5.  โครงการกํอสร๎างป้อมยามภายในตําบล 

6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์ตรวจการ  
7.  โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุงศูนย์ อปพร. 
1.  โครงการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

2.  โครงการจัดซื้อถังขยะ 

3.  โครงการอนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

4.  โครงการควบคุมการทิ้งของเสียลงสูํแมํน้ํา 
1.โครงการฝึกอบรมสร๎างจิตสํานึกการใช๎พลังงาน 

2. โครงการฝึกอบรมสร๎างเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

3. โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 
4. โครงการสํงเสริมด๎านพลังงานทดแทน เชํนพลังงานแสงอาทิตย์ 
ไบโอดีเซล จักรยานปั่นน้ําลดพลังงาน ฯลฯ 

5. โครงการสร๎างเตาเผาขยะ ประจําตําบล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร 1.  การบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนตําบล 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการบริหารงาน  
    ของทอ๎งถิ่น 
 

 
 
 

1.  โครงการฝึกอบรมสัมมานาศึกษาดูงานของผู๎บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน เจ๎าหน๎าที่ของ  อบต.ตัวแทนผู๎นําและชาวบ๎านใน
ตําบล 

2.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแกํบุคลากรในหนํวยงาน 

3.  โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปริญญาตรีและโทแกํบุคลากร
ของ อบต. 
4.  โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.(OD) 
5. โครงการจัดทําแผนที๋ภาษีตําบลโคกเจริญ 

6.  โครงการจัดทําผังชุมชนตําบลโคกเจริญ 

7.  คําใช๎จํายสําหรับเงินเดือน คําจ๎าง คําครองชีพชั่วคราว 
คําตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆ 

8. คําใช๎จํายประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณ๏พิเศษ 

9. คําใช๎จํายสําหรับสาธารณูปโภค 

10.คําใช๎จํายสมทบกองทุนหลักประกันสังคม 

11. คําใช๎จํายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาจข๎าราชการ 
1. โครงการ  อบต.  สัญจร 
2. โครงการจัดทําแผนพัฒนาของ อบต. 
3. โครงการจัดทําแผนชุมชน 

4.โครงการแถลงผลงานการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาให๎ประชาชนทราบ 
5.  โครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
6.  โครงการสํงเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 3.  การพัฒนาประสิทธิภาพ เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช๎  

     และสถานที่ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

1.  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์และเครื่องมือเคร่ืองใช๎ใน
การปฏิบัติงาน 

2.  โครงการซํอมแซมวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ตําง ๆ 
3.  โครงการกํอสร๎างสํานักงานที่ทําการอบต.แหํงใหมํ 
4.  โครงการปรับปรุงสํานักงานที่ทําการ อบต. 
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การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 

  ประกอบด๎วย การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยนําเสนอได๎ดังนี้ 
  6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  พ.ศ.2548 กําหนดให๎มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ซึ่งคณะ
กรรมการฯอาจแตํ งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว๎ใน
เอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนและตํอเนื่อง 
  6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึง วิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่จะใช๎ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวําได๎
ดําเนินการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ ตามเป้าหมายภายใต๎ระยะเวลาที่กําหนดไว๎หรือไมํ และบรรลุ
ตามจุดมุํงหมายที่กําหนดไว๎หรือไมํ 
  6.3 การกําหนด ห๎วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น กําหนดห๎วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยคํานึงถึงความเหมาะสม ทั้งนี้ ควรกําหนด
ห๎วงเวลาในการติดตามระหวํางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผลการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมื่อดําเนินการแล๎วเสร็จในแตํละปี ควรจะมีการติ ดตามการนําแผนยุทธศาสตร์ไปสูํการปฏิบัติอยํางน๎อยปีละ 1 
คร้ัง แล๎วรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลตํอผู๎บริหาร ท๎องถิ่น เพื่อให๎ผู๎บริหาร
ท๎องถิ่นนําเสนอตํอสภาท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎
ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกันอยํางน๎อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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