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บทที่ 1 
บทนํา 

                  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ.2542 ไดกําหนดหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน 
ตลอดจนรายไดของทองถ่ินที่เพ่ิมขึ้น  ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใชทรัพยากรและรายไดของตนเอง 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ไดกําหนดประเภทของแผนพัฒนาไว คือแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564)  

      และตอมาเมื่อระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทอง ถ่ิน(ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช  กระทรวงมหาดไทยจึงได มีหนังสือสั่ งการดวนที่สุด                             
ที่ มท 0810.3/ ว 2931  ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพ่ือการพิจารณาทบทวนรางแผนพัฒนาทองถิ่น          
(พ.ศ.2561-2564)  เพื่อพิจารณาทบทวนใหเปนแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561 - 2565) ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/แผนพัฒนาอําเภอ และ
แผนพัฒนาระดับอ่ืนๆที่สอดคลองกัน เพ่ือการบูรณาการแผนกับสวนที่เก่ียวของได 

        แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนด กลยุทธขึ้นใชเปนแนวทางในการพัฒนา มีวัตถุประสงคเปาหมายประกอบกับ
กิจกรรม/โครงการที่จะดาเนินการในระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2561-2565) รวมทั้งมีหนวยงานผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนาทองถ่ิน จึงเปนแผนพัฒนา 5 ปเปนแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนไปเพื่อประโยชนของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาเปนเครื่องมือ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จึงได
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรขึ้นเพ่ือใชเปน
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล นํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติในพื้นที่ใหสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที ่
ปญหาและความตองการของประชาชนอันจะนาไปสูการจัดทํางบประมาณรายจายประจาป ตอไป ดังนั้นเมื่อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะตองดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ซึ่งจะมีลักษณะ
วัตถุประสงคข้ันตอนในการจัดทําและประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ดังนี้  

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565)  
             ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทาแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ไดนิยามความหมายของแผนพัฒนาทองถิ่นวา “แผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีระยะเวลา 5 ป หมายถึงแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน          
ที่กําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ โดยสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ 
แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูบานหรือชุมชน อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนา ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและแผนกาวหนา และใหหมายความรวมถึง
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
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            แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เปนการ
กําหนดกลยุทธไปสูการปฏิบัติโดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยมีหลักคิดที่วาภายใตยุทธศาสตร
การพัฒนาหนึ่งๆจะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทางและภายใตแนวทางการพัฒนาหนึ่งๆอาจจะมี
โครงการหรือกิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะตองนามาดําเนินการเพ่ือใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนานอกจากนั้น เนนดําเนินการในยุทธศาสตร
ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหา          
ยาเสพติดฯ เปนตน โดยองคกรกปกครองสวนทองถิ่นตองคาํนึงถึงสถานะทางการคลังทองถ่ิน และความจําเปน
เรงดวนที่ตองการดําเนินการ มาประกอบพิจารณา 
          

      แผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ยังตอง
สอดคลองกับระเบียบ วาดวยการประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคการ
บริหารสวนตําบลยังตองใชแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) เปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจาป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบจายขาดเงินสะสมประจําป ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการจัดทํา
งบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกระดับตามประกาศ
สัดสวนขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ประกาศเมื่อวันที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ.2561  จึงมีลักษณะ
กวางๆ ดังนี ้ 

1. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  

2. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  

3. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาท่ีจะดาเนินการในหวงระยะเวลา 5 ป  

4. เปนเอกสารที่แสดงการเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด
กับงบประมาณรายจายประจําป  
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        บทที่  1 
๑. ดานกายภาพ/สภาพท่ัวไป 
 ๑.๑  ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 

ที่ตั้งของหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร     
ตําบลโคกเพชร   ประกอบดวย 

     หมูที่  ๑  บานโคกเพชร 
      หมูที่  ๒  เปยมตะลวก   
       หมูที่  3  บานตาปาง 
         หมูที่  4  บานภูมิศาลา 
        หมูที่  5  บานระกา 
      หมูที่  6  บานเสลา 
  หมูที่  7  บานโนนสําราญ 
  หมูที่  8  บานตามูง 
  หมูที่  9  บานระกานอย 
  หมูที่  10  บานตาองค 
  หมูที่  11  บานสุขเกษม 
 

สํานักงานองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
       (ปจจุบันเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดกลาง  )  

              ตั้งอยูที่  หมู  1  ตําบลโคกเพชร  อําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
             

 1.2 ที่ตั้ง   
  ตําบลโคกเพชร  เปน 1 ใน 22 ตําบล ในเขตอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอขุขันธ หางจากที่วาการอําเภอขุขันธ  ประมาณ  12 กิโลเมตร  โดยทางรถยนต 
มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 27.60 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้ 
   
  ทิศเหนือ ติดตอกับ ตําบลสําโรงตาเจ็น  อําเภอขุขันธ   
  ทิศใต  ติดตอกับ ตําบลใจดี  อําเภอขุขันธ 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ตําบลดองกําเม็ด  อําเภอขุขันธ 
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอปรางคกู 
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1.3  การปกครอง                                      
ผูนําหมูบาน ไดแก  กํานัน  ผูใหญบาน  ในทุกหมูบาน  ประกอบดวย 

  หมูที่ 1  นายอุทิศ พลทา 
  หมูที่ 2  นายทัศภูมิ  แจมศรี 
  หมูที่ 3  นายจํารูญ   สิงหร 
  หมูที่ 4  นายไพฑูรย  มูลดับ 
  หมูที่ 5  นางสาวดาวรุง  แซโคว (กํานัน) 
  หมูที่ 6  นายลัย  พลดง 
  หมูที่ 7  นางสาวรจนา ศรีดากุล 
  หมูที่ 8  นายนิกร ใจมนต 
  หมูที่ 9  นายธาตุ  โภคา 
  หมูที่ 10  นายประสิทธิ์  ตาดมวง 

หมูที่ 11  นายพนมไพร  วาที  

ประวัติความเปนมาของชุมชนในรูปแบบการตั้งถิ่นฐาน 
ตําบลโคกเพชร เมื่อป พ.ศ. 2480 ราษฎรบานทะลอก หมูที่ 3 ตําบลใจดี นําโดย นายดี มูลดับ และ

นายจุมพล มูลดับ ไดเขามาทําการเกษตรในพ้ืนที่แหงนี้ ราษฎรหมูบานใกลเคียงไดอพยพติดตามมาขออาศัยอยู
ดวย แตยังข้ึนอยูในการปกครองของตําบลใจดี และไดขอตั้งเปนตําบลโคกเพชร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 
2527  ภาษาที่ใชเปนภาษาเขมร, สวย, ลาว  
 

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด 
 เปนชุมชนดั้งเดิม อาศัยมาตั้งแตปูยา ตายาย พูดภาษาเขมร มีขนบธรรมเนียมประเพณีแซนโฏนตา 
และรําแมมด ซึ่งเปนประเพณีท่ีแตกตางจากอําเภออื่นๆ  
 

ศาสนา  สิ่งยึดเหนี่ยว  และขอหามตาง ๆ 
-  สิ่งยึดเหนี่ยวของชุมชน  คือ  วัด  ในตําบลโคกเพชร มีวัด 5 แหง / สํานักสงฆ  1  แหง 
-  นับถือพุทธศาสนา 

-  มีการปฏิบัติตามขอหามของผูสูงอายุ  คนเฒาคนแก  ตามประเพณีวัฒนธรรมของทองถิน่    
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แผนท่ีแสดงที่ตั้งตําบลโคกเพชร 
       



 

 1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปสวนใหญเปนที่ราบลุม พ้ืนที่ทั้งหมดของตําบลจะมีความลาดชัน
จากทางใตลงสูแมน้ําตอนเหนือของตําบล สภาพดินรอยละ 95 เปนลักษณะดินรวนปนทรายที่มีการระบายน้ําดี 
มีความอุดมสมบูรณของดิน สวนที่เหลืออีกประมาณ รอยละ 5 ไมมีความอุดมสมบูรณเทาที่ควร 
 
 

  1.5 อุณหภูมิ 
1) อุณหภูมิ 
ตําบลโคกเพชร มีอุณหภูมิต่ําสุดในชวงเดือนมกราคม  เฉลี่ย 26.1  องศาเซลเซียส และ

อุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน  เฉลี่ย 31.74  องศาเซลเซียส  
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของตําบลโคกเพชร มีอากาศรอนจัดในฤดูรอนและคอนขางหนาว

จัดในฤดูหนาว สวนในฤดูฝนมักจะมีฝนตกหนักในเดือนกันยายน โดยจะตกหนักในทุกพื้นที ่
ตารางท่ี  2-1   อุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือน ป 2551 – 2560 ตําบลโคกเพชร อําเภอขขัุนธ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

เดือน 
ป พ.ศ. 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 เฉลี่ย 
ม.ค. 25.0 24.1 24.4 23.6 26.4 24.4 25.1 26.1 23.7 23.1 24.6 
ก.พ. 28.3 26.2 24.8 26.0 28.6 25.9 25.1 26.6 26.4 27.0 26.5 
มี.ค. 27.6 29.2 29.2 28.1 31.6 29.5 29.2 28.0 29.2 28.5 29.0 
เม.ย. 30.9 32.4 29.1 29.0 30.6 29.1 29.2 31.7 30.5 30.4 30.3 
พ.ค. 30.1 29.8 29.3 29.7 31.6 28.7 28.9 29.7 29.8 30.2 29.8 
มิ.ย. 28.4 29.3 29.0 29.6 30.1 28.5 28.1 28.9 29.4 29.4 29.0 
ก.ค. 28.4 28.2 28.4 28.1 28.5 28.2 28.1 28.6 29.0 28.8 28.4 
ส.ค. 27.9 28.5 28.5 28.3 28.8 27.9 28.5 28.1 28.1 28.7 28.3 
ก.ย. 28.0 28.0 27.4 27.8 28.0 27.7 27.5 28.1 27.5 27.7 27.8 
ต.ค. 26.5 27.3 27.4 27.7 27.2 27.0 27.5 27.8 27.7 27.3 27.3 
พ.ย. 26.0 24.8 26.0 26.6 25.7 25.5 25.0 24.1 26.6 26.1 25.6 
ธ.ค. 25.5 23.3 23.1 25.6 23.8 21.4 25.0 23.9 26.3 23.3 24.1 
รวม 332.6 331.0 326.6 330.1 341.9 323.8 327.6 331.6 334.2 330.5 330.1 
เฉลี่ย 27.7 27.6 27.2 27.5 28.5 27.0 27.3 27.6 27.9 27.5 27.6 

 
แหลงท่ีมา  : สถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ, กุมภาพันธ 2560 
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ภาพที่ 2-1 อุณหภูมิเฉลี่ย 10 ปยอนหลัง (พ.ศ.2541-2550) 

 

2) ฤดูกาล 
- ฤดูรอน   เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
- ฤดูฝน    เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม 
- ฤดูหนาว    เริ่มประมาณเดือนตุลาคม ไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 

 

1.6 แหลงน้ําและปริมาณน้ําในรอบป  ปริมาณน้ําฝน  
 ตําบลโคกเพชรมีแหลงน้ํา ดังนี ้

1. หวยโนนสําราญ    
2. หวยเรียงจวน   
3. หวยตาเติม  
4. หวยเจ็ดสิบ  
5. หวยโคกเพชร   
6. หวยระกา    
7. หนองบึงโบราญ 
8. หนองตายาง   
9. หนองแสง  
10. หวยเหนือ 
11. หนองสําราญ 
12. หวยเพิก 
13. หวยหินลาด 
14. หนองตาปาง  

อุณหภูมิเฉลียย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2541-2550)

24.6 26.5
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1.7 บอน้ําตื้น   การสรางบอน้ําตื้นเพื่อการบริโภคและเพ่ือการเกษตรมีระดับน้ําใตดินสูง

สามารถนํามาใชไดตลอดป  จํานวน  460  บอ 

1.8 บอบาดาล   มีบอน้ําบาดาลที่สรางขึ้นดวยชาวบานและของรัฐ  สวนมากใชบริโภคใน

ครัวเรือน  จํานวน 375 บอ  มีน้ําใชตลอดป 
แผนภาพที่ 2-2   แหลงน้ําตําบลโคกเพชร 
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1.9 ปริมาณน้ําฝน 
ขอมูลสถิติน้ํ าฝนกรมอุตุนิยมวิทยา วัดจากสถานีวัดน้ําฝนนิคมสรางตนเองปรือใหญ                 

อ.ขุขันธ  จ.ศรีสะเกษ (รหัสสถานี 409009) พบวาตําบลโคกเพชรมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยยอนหลัง 10 ป                
(พ.ศ.2551 – 2560) เทากับ 58.05 มิลลิเมตรโดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุดคือเดือนกันยายน เฉลี่ย 134.96        
ดังตารางที่ 2-2 และ ภาพที่ 2-3 

 

 
ตารางที่ 2-2 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 10 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2551 -2560) จําแนกเปนรายเดือน 
 

เดือน/
พ.ศ. 

ปริมาณน้ําฝนรายเดอืน (มิลลิลิตร) 
รวม เฉลี่ย 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2557 2559 2560 
ม.ค. - - - - - 3.10 - - - - 3.10 0.31 
ก.พ. - 21.03 - - 12.20 - - - 0.2 - 33.43 3.34 
มี.ค. 59.03 25.04 96.15 - 13.00 16.13 8.70 9.05 98.2 14.4 339.70 33.97 
เม.ย. 116.23 147.26 16.06 58.10 16.50 15.40 9.37 17.82 79.8 31.3 507.84 50.78 
พ.ค. 101.11 111.10 93.06 40.06 93.70 7.63 10.80 21.13 230.3 102.5 811.39 81.14 
มิ.ย. 80.28 209.33 209.13 173.0

0 
84.40 13.27 11.24 11.42 69.9 63.8 925.77 92.58 

ก.ค. 94.32 122.14 87.34 71.90 84.06 11.44 19.27 9.89 113.4 158.6 772.36 77.24 
ส.ค. 64.12 214.06 172.57 194.4 105.0 10.73 13.90 18.85 302.1 110.2 1205.93 120.59 
ก.ย. 125.28 142.48 40.08 283.3 198.1 16.90 9.15 18.77 426.3 89.2 1349.56 134.96 
ต.ค. 117.21 83.86 153.37 56.30 35.50 4.60 19.60 27.00 113.8 220.0 831.24 83.12 
พ.ย. 41.02 - 38.21 - - 12.40 28.00 12.20 45.1 - 176.93 17.69 
ธ.ค. - - - - - - 8.40 -  - - 8.40 0.84 
รวม 798.6 1076.3 905.97 832.6 643.0 111.6 138.43 146.13 1479.1 790.2 6965.65 696.57 
เฉลี่ย 66.60 89.70 75.50 69.40 53.06 9.30 11.54 12.18 123.3  580.47 58.05 

 

ที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560 
หมายเหตุ:   -  หมายถึง  ไมมีขอมลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 11 - 
 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 ปี 2552

 ปี 2553

 ปี 2554

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2-3 ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือนอําเภอขุขันธ  ยอนหลัง (พ.ศ.2558 - 2560) 
 

 2.0 การคมนาคม    
ตําบลโคกเพชร มีเสนทางคมนาคมที่ติดตอไดกับตําบลและอําเภอใกลเคียง ภายในทองที่อําเภอ          

ขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ โดยทางรถยนต  แบงเปน 
การคมนาคมทางรถ มีเสนทางถนนลาดยางจากอําเภอปรางคกู - ศรีสะเกษ   จากปรางคกู - ขุขันธ ซึ่ง

ทั้งสองสายวิ่งเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
1. เสนทางระหวาง สามแยกบานภูมิศาลาถึงขุขันธ 
2. เสนทางระหวางสามแยกตารางสวายถึงขุขันธ 
ภาพที่2-4   แผนที่แสดงรายตําบล ของอําเภอขุขันธ  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ภาพที่ 2-5   แผนที่แสดงเสนทางคมนาคม ตําบลโคกเพชร 
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แผนภาพที่ 2-6   แผนที่แสดงกลุมชุดดิน 
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2.1 ขอมูลชุดดิน ความเหมาะสมของดิน และคุณภาพดิน 
 

กลุมชุดดินที่  17 
 ลักษณะโดยท่ัวไป    เนื้อดินบนเปนพวกดินรวนปนทราย   หรือดินรวนสีน้ําตาล  น้ําตาลปนเทา  ดิน
ลางเปนรวนเหนียวปนทราย  หรือดินรวนเหนียว  มีสีน้ําตาลออน  สีเทาออน  สีเทาปนชมพูพบจุดประพวก         
สีน้ําตาลปนเหลือง  สีแดงปนเหลืองหรือสีแดงปะปน  บางแหงอาจพบศิลาแลงออนหรือกอนสารเคมีพวกเหล็ก
และแมงกานีสในดินชั้งลาง  เกิดจากพวกตะกอนลําน้ําพบตามพ้ืนที่ราบเรียบหรือคอนขางราบเรียบ  บริเวณลาน
ตะพักลําน้ําระดับต่ํา  น้ําแชขังลึก  30-50  ซม.  นาน  2-4  เดือน  เปนดินลึกมาก  ดินมีการระบายน้ํา
คอนขางเลว  มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา  pH 4.5-5.5  ไดแกชุดดินหลมเกา  รอยเอ็ด  เรณู และ       
สายบุรี   สุโทรปาดี  โคกเคียน   วิสัย  สงขลา   บุณฑริก 
 ปจจุบันบริเวณดังกลาวสวนใหญใชทํานา   บางแหงอาจใชปลูกพืชไรหรือไมยืนตน  แตมีปญหา 
เรื่องการแชขังของน้ําในฤดูฝน 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน     เนื้อดินคอนขางเปนทราย    ฤดูฝนขังน้ํานาน  2-4  เดือน   
ความอุดมสมบูรณของดินต่ํา 
 การจัดการดิน   
 สําหรับนาขาว  การเตรียมดินนาที่เปนทราย  ควรใสอินทรียวัตถุในอัตรา  1,000  กก./ไร  ไถกลบเพ่ือ
ปรับปรุงดินปองกันการชะลางธาตุอาหารในดิน  และเพ่ิมความสามารถในการอุมน้ําของดินใหสูงขึ้น  การใชพันธุ
ขาวควรใชพันธุขาวที่ไวตอชวงแสง 

 

กลุมชุดดินที ่ 22 
 ลักษณะโดยทั่วไป    หนวยที่ดินเปนกลุมชุดดินที่มีเนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทรายดินทรายปน 
ดินรวนสีพ้ืนเปนสีเทาหรือน้ําตาลปนเทา  มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง  หรือสีเหลืองปนน้ําตาลออน  และอาจ
พบศิลาแลงออนในดินชั้นลาง  มีสภาพพ้ืนที่คอนขางราบเรียบ  เปนดินลึก  มีการระบายน้ําคอนขางเลว    
ดินมีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา   ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก   คาความเปนกรด เปนดาง
ประมาณ  4.5 - 5.5 
 ปญหาสําคัญในการใชประโยชนที่ดิน   ของหนวยที่ดินนี้ ไดแก    ดินคอนขางเปนทราย  มี
ความสามารถในการอุมน้ําต่ํา  และมีความอุดมสมบูรณต่ํา 
 บริเวณดังกลาวสวนใหญในฤดูฝนใชปลูกขาว  บางแหงยังคงสภาพเปนปาอยู  หรือใชปลูกไมยืนตน        
แตถามีปญหาเรื่องการแชขังของน้ําในชวงฤดูฝน 
 ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ไดแก  ชุดดินน้ํากระจาย   ชุดดินสีทน  ชุดดินสันทราย  และชุดดินชัยภูมิ 
 พ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกขาว 
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กลุมชุดดินที่ 24 

ลักษณะโดยทั่วไป : เนื้อดินเปนดินทราย มีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้ําตาล สี
เหลืองหรือสีเทาในชั้นดินลาง บางแหงจะพบชั้นที่มีการสะสมอินทรียวัตถุ เปนชั้นบางๆ มีสภาพพ้ืนท่ีคอนขาง
ราบเรียบหรือราบเรียบ เปนดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางเลวถึงดีปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
ต่ํามาก ปฏิกิริยาดินเปนกรดปานกลางถึงเปนกรดเล็กนอย มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 5.5 – 6.5 
ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชทํานา หรือปลูกพืชไรบางชนิด เชน มันสําปะหลัง ออยและปอ บางแหงเปนทุงหญา
ธรรมชาติ ตัวอยางชุดดินที่อยูในกลุมนี้ ไดแก ชุดดินอุบล ชุดดินบานบึง ชุดดินทาอุเทน 

ปญหาสําคัญในการใชประโยชนท่ีดิน  ไดแก เนื้อดินเปนทรายจัด พืชมักแสดงอาการขาดน้ําในชวงฝน
ทิ้ง และมีความอุดมสมบูรณต่ํามาก 

ความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช : กลุมชุดดินที่ 24 คอนขางไมเหมาะสมหรือไมเหมาะสมในการ
ปลูกพืชทั้งพืชไร ไมผลและพืชผัก เนื่องจากเนื้อดินเปนทรายจัดและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติต่ํา แตมี
ศักยภาพเหมาะสมที่จะใชในการปลูกหญาเลี้ยงสัตวหรือพัฒนาเปนทุงหญา อยางไรก็ตามในสภาพปจจุบันมีใช
ประโยชนในการทํานา ปลูกพืชไร และไมผลบางชนิด แตใหผลผลิตต่ําหรือคอนขางต่ํา โดยเฉพาะใชทํานามัก
ไดรับผลกระทบจากการขาดแคลนน้ํา เนื่องจากดินกักเก็บน้ําไมคอยอยู 

การจัดการดิน 
นาขาว  ปญหาดินมีความอุดมสมบูรณต่ําและเปนดินทรายจัด  พันธุขาวที่แนะนําใหใชพันธุเบาหรือขาว

พันธุที่ไมไวตอชวงแสง ใสปุยอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก อัตรา 1 - 3  ตัน/ไร ปลูกพืชตระกูลถ่ัว เชน โสน
แอฟริกัน ฯลฯ ไถกลบลงดินเพ่ือเปนปุยพืชสด 
 

2.2 ขอมูลสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟา โทรศัพท) 
- โทรศัพทสาธารณะ 20 เครื่อง 
-  ไฟฟา มีไฟฟา ใชครบทุกครัวเรือน 

 

2.3 ขอมูลสิ่งกอสรางตางๆ  
       - โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)  2 แหง 
      -  โรงเรียนประถมศึกษา   5 แหง 
      -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อบต.)   6 แหง 
      -  ศูนยการเรียนชุมชน (กศน.)   1 แหง 
      -  ที่อานหนังสือพิมพ    11 แหง 
      -  วัด/สํานักสงฆ    6 แหง 
      -  โรงสีขาว     24 แหง 
      -   รานคา     49 แหง 
     -  ปมน้ํามัน     2 แหง 
     -   สถานีอนามัย    1 แหง 
     -  มีสวมราดน้ําครบ    100% 
      -  ที่ทําการ อบต.    1 แหง 
     -  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลโคกเพชร ตั้งอยูที่ องคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร หมูที่ 1 ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 



- 16 - 
 

 

2.4  ขอมูลดานชีวภาพ 
      

  พันธุพืชท่ีปลูก/พันธุสัตวเศรษฐกิจ 
1) พันธุพืช พันธุพืชสําคัญท่ีปลูกในพื้นท่ีตําบลโคกเพชร ไดแก 

- ขาว 
การทํานาปลูกขาว  เปนอาชีพหลักของเกษตรกรตําบลโคกเพชร  เปนพืชเศรษฐกิจ

ของตําบล มีพื้นท่ีปลูกขาว โดยสวนใหญใชพันธุดีที่ทางราชการมาสงเสริม คือ พันธุขาวขาวดอกมะลิ 105  ไว
สําหรับบริโภคและจําหนาย ตองประสบปญหาโรค และศัตรูแมลงระบาด ขาดเครื่องมือในการปองกันกําจัดโรค
แมลง และขาดความรูในการผลิตและการตลาด 

- ไมผลไมยืนตน  
ไมผลไมยืนตน เชน มะมวง มะพราว ปลูกกระจัดกระจายในพ้ืนท่ีทุกหมูบาน สวนใหญ

ปลูกไวในบริเวณบานและหัวไรปลายนา เพ่ือไวบริโภค และจําหนาย 

- พืชผัก 
การปลูกพืชผักเปนการปลูกหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวเสร็จแลว เปนการปลูกซ้ําบน

พ้ืนที่ทํานาสวนมากจะเปนพืชฤดูแลง พืชที่ปลูกมาก ไดแก พริก  

2) พันธุสัตวเศรษฐกิจ 
    -  โค กระบือ   
          อดีตเกษตรกรจะเลี้ยงกระบือ ไวใชแรงงานในไรนา โค จะใชเทียมเกวียนไปไรนา     

ขนวัสดุการเกษตร และบรรทุกอาหารไปตามทองนา ที่อยูหางไกลหมูบาน มีการเลี้ยงทุกครัวเรือน ปจจุบัน
เครื่องจักรกลการเกษตรไดเขามามีบทบาทแทนแรงงานสัตวจึงทําใหการเลี้ยง กระบือ ลดลงแทบจะไมมีใหเห็น 
สวนโคยังมีการเลี้ยงอยูบางเพราะใชในไรนาและจําหนายเปนรายไดเสริม โดยจะเลี้ยงโคพันธุลูกผสม ปจจุบันมี
จํานวนโค กระบือในพื้นที่ตําบล เมื่อมีกระแสของการทําการเกษตรอินทรีย และการทําการเกษตรตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรตําบลโคกเพชรเริ่มหันมาใหความสําคัญตอการเลี้ยงโค กระบือ กันมากขึ้น เนื่องจาก
มองเห็นประโยชนของการทําปุยหมัก ปุยชีวภาพ จากมูลสัตวเพื่อมาทดแทนปุยเคมี และอนุรักษฟนฟู
สิ่งแวดลอมภายในตําบล 

-  เปดไก    
   สวนใหญเกษตรกรจะเลี้ยงไวเพ่ือไวบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในชุมชน พันธุที่
เลี้ยงสวนใหญเปนพันธุพ้ืนเมือง 
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ตารางที่ 2-3   แสดงขอมูลการเลี้ยงสัตว ในพื้นที่ตําบลโคกเพชร 
 

ที ่ ขอมูลการผลิตสัตว ชนิดสัตวเลี้ยง 
โค-กระบือ (ตัว) สัตวปก (ตัว) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 

 จํานวนสัตวเลี้ยง 
 พันธุ 
 แรงงาน 
 บริโภค/จําหนาย 
 ตลาด 

1,015 
พันธุพื้นเมือง 

ใชแรงงานครัวเรือน 
จําหนาย 

ตลาดสด/พอคาทองถิ่น 

2,350 
พันธุพื้นเมือง 

ใชแรงงานครัวเรือน 
บริโภค/จําหนาย 
หมูบาน/ตลาด 

 

 
ที่มา: สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุขันธ, 2560 
 

3) ประมง 
    ประมง  ตําบลโคกเพชร ไมมีเกษตรกรประกอบอาชีพประมง จะอาศัยปลาจากแหลง
ธรรมชาติในบอน้ําในไรนา โดยจะขุดบอลอปลาธรรมชาติ เมื่อเก็บเก่ียวขาวเสร็จก็จะสูบน้ําออกจากบอ          
จับปลาบริโภค และแบงขายเปนรายไดอีกทางหนึ่ง  
 
 

 2.5 การใชท่ีดนิ          

     ระบบการผลิต  
 ระบบการผลิตพืชและสัตวสวนใหญเปนการผลิตเพ่ือบริโภค เหลือจากบริโภคจึงจําหนายเปน

รายได        
              ปฏิทินกิจกรรมในการดูแลปลูกพืชและเลี้ยงสัตว   

กิจกรรมการเกษตร ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ขาวนาป             
- ชวงเวลาปลูก             
- การดูแลรักษา             
- การเก็บเก่ียว             
มันสําปะหลัง             
- ชวงเวลาปลูก             
- การดูแลรักษา             
- การเก็บเก่ียว             
พืชผกั  (พริก)             
- ชวงเวลาปลูก             
- การดูแลรักษา             
- การเก็บเก่ียว             
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  เทคโนโลยีการผลิต (การใชปุย สารเคมี ฯลฯ)  
 ตําบลโคกเพชร  มีการใชปุย  และสารเคมี ที่ลดลง  หลังจากที่มีการณรงค  โครงการเกษตรอินทรียวิถี
ศรีสะเกษ  มีการไถกลบตอซังขาว  แทนการใชสารปราบวัชพืช และมีการทํานาขาวปลอดสารเคมี ซึ่งเปนการ
ผลิตแบบอินทรียรวมไปถึงการรวมกลุมเพ่ือเปนนาขาวนาแปลงใหญ  แตยังไมครบถวนรอยเปอรเซ็นต ยังมี
บางสวนที่ยังคงใชสารเคมีอยูบาง  

ตารางที่ 2-4   การใชเทคโนโลยีการผลิต ในตําบลโคกเพชร 

ที ่
ชนิดพืช/สัตว/

ประมง 
การใชพันธุ การใชปุยอัตราใช 

การใชปุย
อัตราใช 

ยาเคมี  อัตราใช 
ใหน้ํา
ระบบ 

1 ขาว ขาวขาวมะลิ 105  
กข. 6,8,10,15 

20- 25 กก./ไร 35 กก./ไร 250 บาท/ไร น้ําฝน 

2 พืชผัก พันธุสงเสริม - 20 กก./ไร - น้ําฝน/บอ
น้ําตื้น 

3 โคเนื้อ พันธุพ้ืนเมือง 
พันธลูกผสม 

- - ฉีดวัคซีน - 

4 กระบือ พันธุพ้ืนเมือง - - ฉีดวัคซีน - 
5 เปด พันธุพ้ืนเมือง - - ฉีดวัคซีน - 
6 ไก พันธุพื้นเมือง - - ฉีดวัคซีน - 
7 ประมง - - - - - 
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2.6 ขอมูลดานเศรษฐกิจ 

 ขนาดการถือครองที่ดิน    

  การถือครองที่ดิน  มีทั้งที่เปนของตนเอง  โดยความเปนเจาของ  จํานองผูอ่ืน  และที่ไมใชของ
ตนเอง  โดยการเชา  รับจํานอง  รับขายฝาก  และการไดทําฟรี  ทั้งที่ในที่สาธารณะ  หรือที่ปาสาธารณะ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2 - 5 

ตารางที่ 2-5  เนื้อที่ถือครองทําการเกษตร จําแนกตามการถือครอง 

ที่มา : สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ, พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

หมูที่ 
เนื้อที่ของตนเอง เนื้อที่ไมใชของตนเอง 

เปนเจาของ จํานองผูอ่ืน เชา รับจํานอง ไดทําฟรี 
1 1,065 - 20 15 - 
2 1,690 50 60 - - 
3 850 150 - - - 
4 1,873 20 55 - 12 
5 2,145 35 20 - - 
6 1,895 23 57 10 - 
7 1,060 17 - 23 - 
8 877 123 - - - 
9 1,027 - 35 - - 

10 1,055 - 25 - - 
11 1,775 25 - - - 
รวม 15,312 443 272 48 12 
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2.7 สิทธิในการทํากิน 

 ตําบลโคกเพชร  มีพ้ืนที่ถือครองจําแนกตามเอกสิทธิ์  ดังนี ้

- โฉนด / ตราจอง / นส. 3 ก 

- ส.ป.ก.4-01 /ส.ค.ก. / ก.ส.น. 

- น.ส. 2 / ส.ค. 1 
- ไมมีเอกสารสิทธิ์ 

2.8 จํานวนแรงงาน 
 จํานวนแรงงานเฉลี่ย/ครัวเรือน ทั้งตําบลเฉลี่ย 2 คนตอครัวเรือน (จปฐ.2560) 
 
 

2.9 รายได รายจายของครัวเรือน 
รายไดหลักของครัวเรือนมาจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ รายละเอียดดัง   
ตารางที่ 2-6  
 

ตารางท่ี 2-6 รายไดเฉลี่ยตอคนตอป เรียงลําดับจากนอยไปมาก พ.ศ. 2561 
 

ลําดับของตําบล หมูที่ หมูบาน รายไดเฉลี่ยตอคนตอ
ป (บาท) 

1 6 เสลา 13,393 
2 5 ระกา 16,320 
3 11 สุขเกษม 19,725 
4 4 ภูมิศาลา 19,868 
5 1 โคกเพชร 20,715 
6 8 ตระมุง 20,829 
7 7 โนนสําราญ 20,864 
8 3 ตาปาง 21,824 
9 2 เปยมตะลวก 23,173 

10 10 ตาองค 26,223 
11 9 ระกานอย 34,685 

รายไดเฉลี่ย/คน/ป 20,333 

 

 

 



- 21 - 
 

 

3.0 เปาหมายของการทําฟารม 
- เพ่ือไวใชบริโภคในครัวเรือนและที่เหลือไวจําหนายเปนการเพ่ิมรายไดใหครัวเรือน 

- เพ่ือใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

- เพ่ือใชแรงงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

 

3.1 เทคนิค  วิธีการผลิต 
          การผลิตพืช  ผลิตสัตว  เกษตรกรไดศึกษาดูงาน  เพื่อเพิ่มทักษะประสบการณ  จากแหลงที่
ประสบความสําเร็จ  เพ่ือนํามาปรับปรุงฟารมของตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของตลาด  และ
ศักยภาพของชุมชน 

3.2 สัตวใชงาน  เครื่องจักรกลการเกษตร  และปจจัยการผลิต 
        เกษตรกรไดปรับเปลี่ยนแนวทางการผลิต  โดนนําเครื่องจักรกลการเกษตรมาใชแทนแรงงานจาก
สัตว  สวนสัตวก็เลี้ยงเพ่ือจําหนาย 
       สําหรับปจจัยการผลิต  ก็มีความตองการใชพันธุดีเพ่ิมมากขึ้น  ดานปุยเคมีเกษตรกรเริ่มหันมา
สนใจใชปุยพืชสด  ปุยอินทรีย  ในรูปแบบเกษตรอินทรีย  เพื่อรักษาสภาพของดิน  ใหเหมาะสมแกการเติบโต
ของพืช  เปนการลดตนทุนการผลิต  และรักษาสภาพแวดลอมดวย 

3.3 ผลผลิตเฉลี่ย  ราคา  ตนทุนการผลิต 
      การประกอบอาชีพสวนใหญของเกษตรกรตําบลโคกเพชร ไดแก ขาว มันสําปะหลัง และพืชผัก

(พริก) โดยมีรายละเอียด รายได-ตนทุน ดังรายละเอียดตารางที่ 2- 7 ถึง ตารางท่ี 2-9 
 

ตารางที่ 2-7 แสดงรายได-ตนทุนการผลิตขาว (ตอไร)  
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

คาเตรียมดิน 
พันธุขาวปลูก (กรณีไมไดเก็บขาวไวทําพันธุ) 
คาสารเคมีคุม และกําจัดวัชพืช และคาแรงงานฉีด 
คาปุยเคมีครั้งท่ี 1 (16-16-8)  
คาปุยเคมีครั้งท่ี 2 (46-0-0) 
คาสารเคมีกําจัดโรค แมลง  หอยเชอรี่ 
คาเก็บเก่ียว 
คานวด  คาขนสง 

600 
550 
450 
400 
350 
250 
700 
400 

รวม 3,700 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก.) 
รายไดเฉลี่ย 
กําไรสุทธิ 

500  
7,000 
3,300 
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ตารางที่ 2-8  แสดงรายได-ตนทุนการผลิตมันสําปะหลัง (ตอไร) 
 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน  (บาท) 
1 
2 
3 
3 
4 
5 

คาเตรียมดิน/ยกรอง 
คาพันธุ 
คาแรงงานปลูก 
คาปุยเคมี 
คาสารเคมีกําจัดโรค, แมลง 
คาเก็บเก่ียวผลผลิตและขนสง 

480 
1,400 
200 
520 
250 
700 

รวม 3,550 
ผลผลิตเฉลี่ย  
รายไดเฉลี่ย 
 กําไรสุทธ ิ

4,000   กก./ ไร 
4,800  บาท  /ไร 
1,250  บาท  /ไร 

 
 

ตารางที่ 2-9  แสดงรายได-ตนทุนการผลิตพริก (ตอ ไร) 
 
 

ลําดับท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

คาเตรียมดิน 
คาพันธุ 
คาปุยเคมีและฮอรโมน 
คาสารเคมีกําจัดโรค แมลง 
คาจางเก็บเกี่ยวผลผลิต 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

600 
1,000 
2,200 
1,900 
8,000 

10,000 
รวม 23,700 

ผลผลิตเฉลี่ย 
รายไดเฉลี่ย 
 กําไรสุทธ ิ

400 
40,000 
17,000 
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3.4 การรวมกลุมเกษตรกร  และเงินทุนของกลุม 
การรวมกลุมเกษตรกรตําบลโคกเพชร  ประกอบดวย 

 -  กลุมสมาชิกลูกคา  ธ.ก.ส.  1  กลุม 
 -  กลุมแมบานเกษตรกร   2  กลุม 
 -  กลุมการจัดไรนาสวรผสม  1  กลุม 
 -  กลุมศูนยผลิตเมล็ดพันธุขาวชุมชน 1  กลุม 
 -  กลุมสตรี    1  กลุม 
 
 
 แหลงสินเชื่อเพื่อการเกษตร 
 -  ธ.ก.ส. 
 -  สหกรณการเกษตร 
 -  ธนาคารพาณิชย 
 -  กองทุนหมุนเวียนของหมูบาน (กองทุนเงนิลาน ฯลฯ) 
 -  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 

3.5 ขอมูลการตลาด  (วิธีการตลาด  แหลงรับซ้ือผลผลิต) 

แหลงจําหนายผลผลติทางการเกษตร 
-  มีพอคาคนกลางรับซื้อที่หมูบาน 
-  เกษตรกรนําไปจําหนายเองที่อําเภอ/ตลาดสด หรือแหลงรับซื้ออ่ืนๆ 
แหลงท่ีเกษตรกรนิยมซื้อปจจัยการผลิต 
-  รานคาในตัวอําเภอ 

  1.  พอคา  (รานคาที่เชื่อถือได) 
  2.  ทางราชการ/เกษตรอําเภอ/ปศุสัตวอําเภอ เปนตน 
 -  แหลงจําหนายผลผลิต 
  1.  ตลาดในอําเภอ  หรือ  อําเภอใกลเคียง 
  2.  พอคาทองถิ่นมารับซื้อ 
  3.  ภายในหมูบาน  ตําบล  หรือ  ตําบลใกลเคียง 

3.6 กองทุนหมูบาน  และผลการดําเนินงาน 
 กองทุนเงินลาน  ไดรับหมูบานละ  1  ลานบาท  ตําบลโคกเพชร  ไดจายใหสมาชิกกูไปลงทุน  และ
กําลังดําเนินกิจการอยู ทุกหมูบานในรูปแบบคณะกรรมการชัดเจน มีระบบบัญชีที่ชัดเจนและเปนแหลงเงนิทุน
หมุนเวียนของเกษตรกรภายในหมูบานทุกๆหมู 
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4.  ขอมูลดานสังคม 

 จํานวนประชากร  และครัวเรือน 
  ตําบลโคกเพชร  มีประชากรรวม  5,402  คน แยก เปนชาย  2,606  คน  เปนหญิง    
2,796  คน  มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด  1,221  ครัวเรือน  หมู 4 บานภูมิศาลา มีจํานวนครัวเรือนมากที่สุด
คือ 215 ครัวเรือน รายละเอียดดังตารางที่  2-10 
 
 
ตารางที่ 2-10  จํานวนประชากรและครัวเรือนตําบลโคกเพชร 

 

หมูที่ ชื่อบาน ครัวเรือน 
ประชากร 

รวม 
ชาย หญิง 

1 บานโคกเพชร 
        85  154 

200 
 

354 

2 บานเปยมทะลวก 86 203 199 402 
3 บานตาปาง 71 164 177 338 
4 บานภูมิศาลา 215 470 514 984 
5 บานระกา 187 364 436 800 
6 บานเสลา 143 338 318 656 
7 บานโนนสําราญ 100 189 202 391 
8 บานตามุง 51 103 110 213 
9 บานระกานอย 75 183 174 357 

10 บานตาองค 73 137 147 284 
11 บานสุขเกษม 135 301 322 623 

 รวม 1,221 2,606 2,796 5,402 
 
ที่มา:  สํานักงานทะเบียนอําเภอขุขันธ, กรกฏาคม  2562 
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4.1  สภาพพื้นท่ี/การถือครอง(แยกตามลักษณะการใชประโยชน) 
  ตําบลโคกเพชร  มีพ้ืนที่ทั้งที่เปนพื้นท่ีเพ่ือการเกษตรทั้งพืช  สัตว  ประมง  พ้ืนที่สาธารณะ  
และพื้นที่ปาไม  ซึ่งไดแสดงไวในตารางท่ี  2-11 
ตารางที่ 2-11   แสดงพ้ืนที่เพื่อการเกษตร พื้นที่สาธารณะ   และพื้นที่ปาไมของตําบลโคกเพชร 

 

หมูที่ ชื่อบาน 
พื้นท่ีทัง้หมด 

(ไร) 
พื้นท่ีเกษตร 

(ไร) 

พื้นท่ี
สาธารณะ 

(ไร) 

พื้นท่ีปาไม 
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 บานโคกเพชร 1,635 1,435 200 -  
2 บานเปยมตะลวก 2,242 2,010 232 -  
3 บานตาปาง 1,779 1,374 405 -  
4 บานภูมิศาลา 2,882 2,568 289 25  
5 บานระกา 2,850 2,550 300 -  
6 บานเสลา 2,387 2,136 236 15  
7 บานโนนสําราญ 1,961 1,743 218 -  
8 บานตระมุง 1,238 1,118 120 -  
9 บานระกานอย 1,787 1,562 225 -  

10 บานตาองค 1,737 1,490 247 -  
11 บานสุขเกษม 2,702 2,465 227 10  

 รวม 23,200 20,451 2,699 50  
ที่มา:   สํานักงานเกษตรอําเภอขุขันธ, 2560 
 
     

การรวมกลุมเพื่อการประกอบอาชีพ 
ตําบลโคกเพชร  มีการรวมกลุมเพ่ือการประกอบอาชีพหลายอาชีพดวยกัน  คือ   
1. กลุมท่ีสนับสนุน  โดยหนวยงานราชการ  กรมสงเสริมการเกษตร 

วิสาหกิจชุมชน    5 กลุม 
กลุมแมบานเกษตรกร   1 กลุม 

  กลุมผลิตปุยชีวภาพ   1 กลุม 
  กลุมทอผา    1 กลุม 

2. กลุมท่ีสนับสนุน  โดยหนวยงานอื่น ๆ  เชน  พัฒนาชุมชน  สาธารณสุข 
กลุมสหกรณ 

  กลุมลูกคา  ธ.ก.ส. 
  กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต 
  กลุมพอคา / นายทุน 
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องคกรในชุมชน 
 ตําบลโคกเพชรมีองคกรที่จัดตั้งข้ึนโดยหนวยงานทางราชการ ไดแก กลุมแมบานเกษตรกรหมูที่ 2 

กองทุน 
 กองทุนที่ใชในตําบล  จะมีอยูทุกหมูบาน  ทั้งที่เปนกองทุนที่สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ  และเกิด
จากการรวมตัวของชุมชนเอง  ไดแก  กองทุนเงินลาน 
 

ภูมิปญญา 
 ตําบลโคกเพชร  มีภูมิปญญาทองถิ่นที่หลากหลายดาน เชน  การทอผาไหม การทอผาไหมลายลูกแกว 
และการทําเครื่องจักสาน ตางๆ การทอเสื่อ        
 

4.2  ศักยภาพในตําบล 
  4.2.1 บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
 1. ฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  จํานวน  4  คน 
ประกอบดวย 
  1) นายสุรศกัดิ์  สายแกว     นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  2) นายฉลิน ใจเพ็ง   รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  3) นายวีรศักดิ์ พัฒนาอนุสรณ  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  4) นางสรอย  ใจโปร   เลขนุการนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 2.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  จํานวน  22  คน  
ประกอบดวย 
  1) นายจามเรศ ภูมิประดับศรี     ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  2) นายณรงศิลป  ดวงธน ู     รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  3) นายเพียร  ไกรราม      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  1 
  4) นางสาวกัลาณีย  ใจมนต     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  1 
  5) นายสุเทือน  ใจมนต      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  2 
  6) นายบรรดร  ใจมนต      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  2 
  7) นางสําเนียง  เหมือนสวรรค     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  3 
  8) นายสมศักด์ิ  บุตรดาห      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  4 
  9) นายนพคุณ  พาณิชศิริกุล            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  4 
  10) นายลือชัย  ใจมนต      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  5 
  11) นายชํานาญ  จันครา               สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  5 
  12) นางสาวมณี  ปยพันธ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  6 
  13) นายภาณุเดช  สัมมนา             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  7 
  14) นายสุเทน  ดวงธนู          สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  7 
  15) นายสมศักด์ิ  ใจมนต      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  8 
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  16) นางแกนจะลา แกวกาหลง     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  8 
  17) นายสมยศ  ครบสุวรรณ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  9 
  18) นางสาวโสภา  ใจมนต     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  9 
  19) นายสนอง  ไชยพงษ     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  10 
  20) นางสุวรรณี  ใจมนต            สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  10 
  21) นายทองเนตร  วาที             สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  11 
  22) นายบุญมา  เสาตรง     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  หมู  11 
  
 

 4.2.2  เจาหนาที่ จํานวน 35 คน  ประกอบดวย 

 สํานักงานปลัด   จํานวน   12  คน  ไดแก 
 1) นายณัฐธีร  เปยมธราพัฒน ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต.  8) 
 2) นายอนุพงษ  ดวงใจ   รองปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. 6) 
 3) นายสมชาย  จันครา  หัวหนาสํานักงานปลัด อบต.(นักบริหารงานทั่วไป 6) 
 4) นายชัยวัฒน  ศิลาโชต ิ  นิติกรชํานาญการ 
 5) นางสาววีระยา  แสงลับ   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   
 6) นางสาวลัดดา  ดวงธน ู  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
 7) นางสาวสนธยา  ใจมนต  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 8) นายอรทัย  นาเอก  นักการภารโรง 
 9) นายบัญชา  บัวจันทร  ผช.จพง.การเกษตร 
 10) นางสาวอรพิน  กลางมณ ี จางเหมาบริการฯ 
 11) นางลดาวรรณ  ใจนวณ  จางเหมาบริการฯ 
 12.)นายรัฐพงษ  ใจมนต  จางเหมาบริการฯ 
  
 

 กองคลัง  จํานวน   7   คน ไดแก 
 1) นางวารินทร  คําเสียง  ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 
 2) นางสาวรุงลาวัลย  ประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชปีฏิบัติการ 
 3.) นางจิราณา  มนตฤทธานุภาพ เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ 
 4.) นางสาวอรรพรรณ  พรหมศกัดิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 5.) นายบุญชัย  ภักด ี  เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน 
 6.) นางสาวชินาภา  วงคยะลา ผช.จพง.จัดเก็บรายได 
 7.)นางสาวสุทธิดา  ใจสุระ  ผช.จพง.พัสดุ 
 
   

 กองชาง  จํานวน  6   คน ไดแก 
 1) นายวีระพล  จงราช  ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง  6 ) 
 2) นายวีระ  ใจเพ็ง   นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 3.) นายธีระเทพ  วิวัฒนสิทธิกุล นายชางประปาปฏิบัติงาน 
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 4.) นายชานนท  สวางภพ  ผช.นายชางโยธา 
 5.)นางสาวอรุณี  ไชยศรีษะ  จางเหมาบริการฯ 
 6.) นายอรรถชัย  ใจนวน  คนงานท่ัวไป 
 
 

 กองการศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม  จํานวน  11  คน  ไดแก 
 1) นายเฉลียว  กอนฝาย  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ 

2) นางสาวณิชาภา พงษวิเศษ    นักวิชาการศึกษา  
3) นางสาวแสงมณี  สาสังข  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน  
4) นางมนตทิพย  สายแกว   ครู  ระดับ ครูชํานาญการ  
5) นางวนิดา  ดวงธน ู          ครู  
6) นางกมลธร  พงษธนวรรณ   คร ู  
7) นางจันทรฉาย  สะเดา   ครู 
 8) นางสาวเพ็ญผกา  ฉิมพินิจ   ครู  
9) นางนงคราญ  นันเจริญ   ผช.คร ูผดด. 
10) นางอรวรรณ  จันครา   ผช.ครูผูดูแลเด็ก  
11.) นายกิตติศักดิ์  ธรรมนูญ   คนงานทั่วไป 

  
 

4.2.3  ศักยภาพดานเครื่องมืออุปกรณตาง  ๆ 
  องคการบริหารสวนตําบลใจด ีไดมีการพัฒนาในศักยภาพดานเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ เพ่ือใหสามารถทํางาน
ไดสะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 ครุภัณฑสํานักงาน  ใชงานได จํานวน 254 รายการ 
 1.  เครื่องถายเอกสาร   จํานวน   1   เครื่อง 

   2.  เครื่องพิมพดีด   จํานวน   -   เครื่อง 
   3.  เครื่องเจาะกระดาษและเขาเลม จํานวน   1   เครื่อง 
   4.  ตูเก็บเอกสารตาง ๆ    จํานวน   15   หลัง   
   

 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  แยกเปน ใชงานได 19 รายการ 
       1.  อบต.จัดซื้อเอง   จํานวน   19  เครื่อง 

  

 ครุภัณฑวทิยาศาสตรหรือการแพทย ใชงานได 5 รายการ 
   เครื่องพนหมอกควัน    จํานวน   2   เครื่อง 

 ครุภัณฑเคร่ืองดับเพลิง 
   เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ         จํานวน   46 เครื่อง 
 

 ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร ใชงานได จํานวน 5 รายการ 
 ครุภัณฑการเกษตร ใชงานได จํานวน 18 รายการ 
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 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  ใชงานได จํานวน 2 รายการ 
   1. รถจักรยานยนต แบบ 4 จังหวะ  จํานวน  1  คัน 
   2. รถยนตสวนกลาง   4  ประตู   จํานวน  1  คัน   
 

 ครุภัณฑอ่ืน ๆ ใชงานได 17 รายการ ชํารุด 5 รายการ 
 ครุภัณฑงานบานงานครัว ใชงานได จํานวน 4 รายการ ชํารุด 1 รายการ 

    

4.3 ขอมูลดานแหลงน้าํทางการเกษตร 
(๑)  บานโคกเพชร  หมูที่ ๑   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด             มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร              2      
 3. คลอง            1      
4. หนองน้ํา/บึง      1 % 

 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     2 % 

 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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(๒)  บานเปยมตะลวก  หมูที่ ๒   
มีพ้ืนที่ทั้งหมด               มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้  

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิลติร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     3 % 

 5. คลองชลประทาน            2                   1 % 

 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1       บอบาดาล  . 
6.3)                  . 

                  1 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (๓)  บานตาปาง  หมูที่ 3 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 
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แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง              1                    50% 

 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)       บอ       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 
2 

  
 

  
 

 
2 % 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (๔)  บานภูมิศาลา  หมูที่  4 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด             มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 
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3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง 1     50 % 

 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ 1     1 % 

 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

 
 
 
 
 
 

 
 
 (๕)  บานระกา   หมูที่ 5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่ผาน
มา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง รอยละของ
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ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง                  
 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ           2            
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)     บอบาดาล         
6.2)                . 
6.3)                . 

 

          1 

 
              

  
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (๖)  บานเสลา  หมูที่ 6 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด             มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ



- 34 - 
 

 

 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร              2          
 3. คลอง       
 4. หนองน้ํา/บึง             1          
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น    . 
6.2)         ......       . 
6.3)           ....     . 

 

1 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7)  บานโนนสําราญ  หมูที่ 7 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด                 มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี ้

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร             2                    50% 

 3. คลอง       
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 4. หนองน้ํา/บึง             3                    10 % 

 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น        . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 

1 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8)  บานตามูง  หมูที่ 8 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด              มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง       
 4. หนองน้ํา/บึง         1          
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
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6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น       . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 

2 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(9)  บานระกานอย  หมูท่ี 9 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด               มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       

 3. คลอง             50% 
 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
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 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น     . 
6.2)                . 
6.3)                . 

 

1 

 

 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(10)  บานตาองค  หมูที่ 10 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด            มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง           1          
 4. หนองน้ํา/บึง           2         
 5. น้ําตก       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)       
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6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น        
6.2)                . 
6.3)                . 

 

3 

 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(11)  บานสุขเกษม  หมูที่ 11 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้ 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ําฝนท่ีใชในการทําการเกษตร ปริมาณน้ําฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปที่
ผานมา 

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบ ุ

เพยีงพอ ไมเพียงพอ 

3.1) ปรมิาณน้ําฝน   900  มิลลิเมตร 

แหลงน้ํา 

ทางการเกษตร 

ลําดับ 

ความสําคัญ 

ความเพียงพอของน้ําเพื่อการเกษตร 

ตลอดท้ังป 
การเขาถึงแหลงน้ําการเกษตร 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ทั่วถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี
เขาถึงฯ 

3.2) แหลงน้ําธรรมชาต ิ
 1. แมน้ํา       
 2. หวย/ลําธาร       
 3. คลอง         1         
 4. หนองน้ํา/บึง       
 5. น้ําตก       
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 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหลงน้ําท่ีมนุษยสรางขึ้น 
 1. แกมลิง       
 2. อางเก็บน้ํา       
 3. ฝาย       
 4. สระ       
 5. คลองชลประทาน       
 6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1)      บอน้ําตื้น        
6.2)                . 
6.3)                . 

 

2 

 

 
 
 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 ขอมูลดานแหลงน้าํกิน น้ําใช (หรือน้ําเพือ่การอุปโภค บริโภค) 
(๑)  บานโคกเพชร  หมูที่ ๑   

มีพ้ืนที่ทั้งหมด        มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)           

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

(๒)  บานเปยมตะลวก  หมูที่ ๒   
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มีพ้ืนที่ทั้งหมด             มีแหลงน้ําทางการเกษตร  ดังนี้  

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน)         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (๓)  บานตาปาง  หมูที่ 3 

มีพ้ืนท่ีท้ังหมด           มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(๔)  บานภูมิศาลา   หมูท่ี 4 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด           มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ            70 % 

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

      50 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 (๕)  บานระกา  หมูที่ 5 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด          มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค)  ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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 (๖)  บานเสลา  หมูที่ 6 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด        มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

        100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ       

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 (7)  บานโนนสําราญ  หมูที่ 7 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด         มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ            

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(8)  บานตามูง  หมูที่ 8 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด            มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  ดังนี ้

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ          

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 

 
 

 
 

 
(9)  บานระกานอย  หมูท่ี 9 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด               มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ             

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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(10)  บานตาองค  หมูที่ 10 
มีพ้ืนที่ทั้งหมด               มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  

ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ             

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

      

 
 

 
 
 
(11)  บานสุขเกษม  หมูที่ 11 

มีพ้ืนที่ทั้งหมด             มีแหลงน้ําน้ํากิน น้ําใช (หรือน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภค)  
ดังนี้ 

แหลงน้ํา ไมมี 

มี ทั่วถึงหรือไม 

เพยีงพอ ไมเพียงพอ ท่ัวถึง ไมทั่วถึง 

รอยละของ
ครัวเรือนท่ี

เขาถึง 

4.1 บอบาดาลสาธารณะ       

4.2 บอน้ําตื้นสาธารณะ       

4.3 ประปาหมูบาน (ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน) 

         

4.4 ระบบประปา (การประปาสวนภูมิภาค)       

4.5 แหลงนํ้าธรรมชาต ิ           

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 
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     1. การศึกษา 
1) ระดับกอนประถมศึกษา มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน จํานวน 5 แหง ไดแก 

 
 จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ทีท้ังสิ้น 5 

ศูนย รวมเด็กกอนปฐมวัยและระดับปฐมวัยรวมทั้งสิ้น 100 คน แยกตามศูนย  ดังนี ้
1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานภูมิศาลา  มีนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน  มีครูผูดูแลเด็กเล็ก ทั้งหมด 2 คน  
2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสําราญ  มีนักเรียนทั้งสิ้น 7  คน มีครูผูดูแลเด็กเล็ก ท้ังหมด 1  
3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเปยมตะลวก  มีนักเรียนทั้งสิ้น 6  คน มีครูผูดูแลเด็กทั้งสิ้น 1 คน  
4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานโคกเพชร มีนักเรียนทั้งสิ้น 19 คน มีครูผูดูแลเด็ก ทั้งหมด 2 คน  
5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดบานระกา  มีนักเรียนทั้งสิ้น 20 คน มีครูผูดูแลเด็กทั้งสิ้น 2 คน  
6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเสลา มีนักเรียน 28 คน มีครูผูดูแลเด็กทั้งสิ้น 2 คน 

 
 

 

 จํานวนนักเรียนในโรงเรียนพืน้ท่ีตําบลโคกเพชร  ขอมูล เดือนมิถุนายน 2562 
ขอมูลจากสํานักงานการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
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ขอมูลนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 
     

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
อนุบาล

2 
อนุบาล 3 รวม ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

รวม 
                 

1 บานโคกเพชร  6  9  6  4  14  5  4  11  59 

2 
บานภูมิศาลา 

 
1
3 

 14  12  14  17  11  14  19  114 

3 
บานเสลาฯ 

 
1
0 

 17  14  16  12  15  15  22  121 

4 บานเปยมตะลวก  8  3  9  5  10  3  4  3  45 

5 บานระกา  8  12  18  18  10  13  11  7  97 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

บทท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนานําทองถิ่นในปท่ีผานมา 

2.1 การสรุปสถานการณพัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส  และ 
อุปสรรค)  

     

   1) ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาและชวยแกปญหา

ความเดือดรอนและบรรเทาความตองการของประชาชนในดานโครงสรางพ้ืนฐานดานสาธารณูปโภคดานแหลง
นาไดระดับหนึ่ง เนื่องจากมีขอจํากัดดานงบประมาณประกอบกับตองรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมทั้งองคการ
บริหารสวนตําบล จึงไมสามารถแกไขปญหาดังกลาวใหหมดไปเพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก แตความ
ตองการของประชาชนดานนี้จึงมีอีกจํานวนมาก เชน การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมถนนและอ่ืนๆภายในชุมชน
หมูบาน การขยายเขตไฟฟา ระบบประปา แหลงนาเพ่ือการเกษตรทําใหไมสามารถดาเนินการไดอยางทั่วถึงพ้ืนท่ี
ตามแผนพัฒนาที่กําหนดไว จึงนําสภาพปญหาและความตองการที่เคยเสนอมา และดําเนินการจัดทําประชาคม
เสนอปญหาและความตองการ บรรจุเขาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือนําไปจัดทํา
แผนพัฒนาสีป่ขององคการบริหารสวนตําบลแกไขในปตอไป  
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2) ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    รัฐบาลแกไขปญหาดานเศรษฐกิจมาโดยตลอด   แตก็ไมสามารถแกไขปญหาทางดานนี้ใหหมดไป

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในภาค
เกษตรกรรม รายไดไมแนนอน ขึ้นอยูกับสภาพดินฟา อากาศ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดมีการสงเสริม
อาชีพตาง ๆ ใหราษฎรมีรายไดเสริมเพ่ือเพิ่มรายได และลดรายจายใหกับประชาชนตําบลโคกเพชร เพื่อใหมี
รายไดที่เพ่ิมมากข้ึน สามารถดูแลครอบครัว ใหสามารถดํารงชีพอยูได องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรได
สนับสนุนใหประชาชนในแตละหมูบาน ทั้ง 11  หมูบาน ไดดําเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เปนหลักในการยึดถือและปฏิบัติ สงเสริมการประกอบอาชีพใหกับ
ราษฎรไดพัฒนาฝมือและมีการรวมกลุมพัฒนาผลิตภัณฑโดยอาศัยภูมิปญญาชาวบานเพื่อจัดตั้งกลุมอาชีพและ
หารายไดเพื่อนํามาจุนเจือครอบครัว และเนนความเปนอยูของประชาชนตําบลโคกเพชร ใหดีข้ึน ทั้งงานดาน 
เด็ก สตรี คนชรา งานดานสวัสดิการสังคม งานดานสาธารณสุขมูลฐานชุมชน ฯลฯ 

 

   3) ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยในชมุชน 
   พัฒนาศักยภาพของประชาชน องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร เพื่อความสงบและเรียบรอยภายใน
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยภายในชุมชน และการอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในชวง
เทศกาลสําคัญตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน และมีชุดรักษาความสงบเรียบรอย ของตําบล          
โคกเพชร อปพร.ตําบลโคกเพชร เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับประชาชนในดานตางๆ  ซึ่งในดานการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรท่ีวางไว องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดรวมกับหนวยงานอ่ืนเพื่อเปนการขับเคลื่อนงาน
นโยบายของรัฐ เชน งานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด งานดานความมั่นคง หรือแมแตงานที่ไดมี
นโยบายจาก กระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ก็เขารวมดวย แตอุปสรรคที่สําคัญมากประการหนึ่งคือ เรื่องของ
งบประมาณที่มีคอนขางจํากัด และมีเงื่อนไขในระเบียบการเปกจายที่จํากัด และไมชัดเจน ก็เปนอุปสรรคในการ
บริการประชาชนตําบลโคกเพชรได 
 

         4) ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 
  การพัฒนาดานการวางแผนการทองเที่ยวขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โดยเปนการ
วางแผนเพื่อการบูรณาการดานการทองเที่ ยวใหแกชุมชนและเปนการทองเที่ ยวหรือการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูกัน และเปนการมุงเนนเพื่อใหเกิดการทองเที่ยวในรูปแบบทองเที่ยว
ทองถ่ิน บงบอกถังเอกลักษณ และอัตลักษณของทองถ่ินนั้น เปนการกระจายรายไดใหแกชุมชน 
 

4) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเล็งเห็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและขาดจิตสานึกในการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษตาง ๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรได
ดําเนินการขุดลอกคลองระบายน้ํา กาจัดวัชพืช ซึ่งก็แกปญหาไดระดับหนึ่ง ในปจจุบันจะตองพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหสมดุลตอไป และเพ่ือใหเกิดความสอดคลองของนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น และนโยบายเรงดวน ของจังหวัดศรีสะเกษ เปนนโยบาย  “จังหวัดสะอาด” องคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดตระหนักและเรงใหความรูกับประชาชนทุกภาคสวนในการบริหารจัดการขยะ เริ่ม
ตั้งแต ตนทางไปจนถึงปลายทาง และการรณรงคการลดใชถุงพลาสติก หรือการใชซ้ํา นํากลับมาใชใหม อยางนี้ 
เปนตน  
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 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดมีโครงการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือเปน
การดําเนินการจริงและใหมีความสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลเปนรูปธรรมมากขึ้น 
 

5) ดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   
   ในสวนยุทธศาสตรในดานนี้ ทางองคการบริหารสวนตําบลใจดี ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในสวนของ
งานดานศาสนา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของพ้ืนบาน         
ภูมิปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามเพ่ือสืบสานประเพณีใหเปนที่ประจักษ และสืบสานใหเด็กๆ เยาวชนได
ตระหนักถึงความสําคัญ และอนุรักษไวซึ่งสิ่งที่ดีงาม เชนประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จะปฏิบัติรวมกันในทุกๆป 
เพราะเปนประเพณีที่สําคัญตอวิถีชีวิต ความเปนอยูของประชาชนตําบลใจดี เปนประเพณีรวมญาติสืบเนื่องกัน
มาตั้งแตบรรพบุรุษ  และในสวนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็เล็งเห็นถึงความสําคัญเชนกัน แตมีขอจํากัดดาน
ระเบียบและหนังสือสั่งการซึ่งบางครั้งก็อาจจะเปนการสุมเสี่ยง แตก็สามารถดําเนินการได โดยใชระบบแรง
ศรัทธา ที่ไมตองเบียดเบียนงบประมาณของรัฐ ซึ่งก็เปนอุปสรรคดานหนึ่ง แตก็สามารถบรรลุผลที่ตั้งไวได 

  

6) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดเล็งเห็นปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย

ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัดและขาดจิตสานึกในการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดมลพิษตาง ๆ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
ไดดําเนินการขุดลอกคลองระบายนา กาจัดวัชพืช ซึ่งก็แกปญหาไดระดับหนึ่ง ในปจจุบันจะตองพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหสมดุลตอไป  

 
 
 
 

7) ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี 
  รัฐบาลไดมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่นเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินไดเขามาบริหารจัดการและมีสวน

รวมในการปกครองตนเองในรูปของกระบวนการประชาคมหมูบาน ประชาคมในระดับตําบลมีการพัฒนา
บุคลากรเพ่ือใหมีความรูความสามารถทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถนํากลับมาพัฒนาตําบลโคกเพชร ใหมี
ความเจริญรุงเรือง โดยจัดสงบุคลากรไปศึกษาอบรมความรูในดานตาง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทางาน
รวมทั้งจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ เครื่องใชตาง ๆ ใหสามารถปฏิบัติงานไดรวดเร็วและทันสมัย มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 
และมีการสงเสริมการบริหารงานทองถ่ินโดยใชเทคนิคระบบสารสนเทศเพ่ือความรวดเร็ว ทั่วถึงและมุงเนน
ผลสัมฤทธิ ์ 
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2.2  การวิเคราะหศักยภาพ  
     เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวน

ตําบลโคกเพชร อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดเปน
สภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในขององคการบริหารสวนทองถ่ิน โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ในภาพรวม ดังนี้  

 
    1. จุดแข็ง (S = STRENGTH)  

 ดานการบริหารจัดการและความตองการ ประชาชนมีความตองการ ผูนํา ผูบริหาร 
สนับสนุน แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดานโครงสรางพ้ืนฐานอยาง
ตอเนื่อง  

 บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวน
และคุณวุฒิ อยูในระดับที่พรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงานตางๆ 

 งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่
สูงมาก โดยเฉพาะการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สวนตนทุนอ่ืนๆข้ึนอยูกับ
ทองตลาด  

  เทคนิคการทํางาน สวนมาก เปนงานที่ไมตองใชเทคนิคและวิธีการทํางานใน
ระดับสูงนัก    งบประมาณ ตนทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยูในระดับที่ไมสูงมาก  

 ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ
พัฒนาในดานสังคมและการศึกษาสาธารณสุขอยางตอเนื่อง  

 ดานการบริหารจัดการ ผูนําผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ
พัฒนาในดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  

   ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ
พัฒนาในดานตามแผนการกระจายอํานาจและโครงการที่รัฐ กระทรวง ทบวง กรม 
ตางๆไดมีหนังสือสั่งการ  มีศูนยบริการประชาชน/ศนูยรองทุกขตําบล เจาหนาที่
ดานความมั่นคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และชุดกูชีพ
ตําบลโคกเพชรเพ่ือดูแลความสงบเรียบรอยในตําบล  

 มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจและชุมชน/หมูบาน  
 มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล  
 มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน 

และเปนแหลงท่ีประชาชนไดใหความสนใจกับวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา เชน การ
รําแมมด หรือการสงฆน้ําพระ 
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2. จุดออน (W= WEAKNESS)  

 โครงการขนาดใหญตองใชงบประมาณสูง องคการบริหารสวนตําบลไมสามารถดาเนิน
โครงการเองได 

 มีจานวนโครงการที่ตองการจานวนมาก และไมทั่วถึง  
 ระบบฐานขอมูลดานเศรษฐกิจและความยากจนไมถูกตอง และมีความคลาดเคลื่อนทํา

ใหขอมูลคลาดเคลื่อน ประชาชนยังมีความตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดใหความ
ชวยเหลือ  

 ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลที่
คลาดเคลื่อน  

 ประชาชนยังไมสนใจและมีความจริงใจหรือตั้งใจจริงในโครงการที่รัฐจัดใหความ 
ชวยเหลือ   

  ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง  
 ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน  
 ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทองเที่ยวคอนขางนอย เนื่องจากไมมีการ

เชื่อมโยงดานการทองเที่ยวในจังหวัด  
 ประชาชนไดรับผลประโยชนจากการทําอาชีพเสริมไดคอนขางนอยเนื่องจากไมมี

การงบประมาณในการลงทุน และคาใชจายที่จําเปน 
  

3. โอกาส (O= OPPORTUNITY)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ใหการสนับสนุนการดาเนินงานของ

ทองถิ่น ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจทองถ่ิน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เปน
ตน  

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยที่หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอน
ภารกิจใหแก อบต.  

 การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม  
 การแกไขปญหาความยากจน ประชาชนมีอาชีพ ยกระดับรายไดของประชาชน เปน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ โอกาสที่จะไดขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
มีมาก  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม เปนยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลสงเสริม  

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเพ่ิมมูลคาการการคาการลงทุน มี
ความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพ่ือนบานเปนยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ 
มีโอกาสไดรับการสนับสนุนมาก  
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4. อุปสรรคหรือขอจํากัด (T= THREAT)  
 โครงการที่ตองใชเทคโนโลยีสูง หรือความชํานาญเปนพิเศษ องคการบริหารสวนตําบล

โคกเพชร ยังไมมีความชํานาญและยังขาดแคลนบุคคลากร 
 งบประมาณท่ีไดรับการอุดหนุนจากภาครัฐมไีมเพียงพอ องคการบริหารสวนตําบล   

โคกเพชร มีรายไดที่จัดเก็บเองได แตไมเพียงพอ ตองรอรัฐบาลจัดสรรให การแกไข
ปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจนเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวน
ที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งภารกิจงานดานโครงสรางพ้ืนฐานที่
เปนปจจัยสําคัญมากตอประชาชนตําบลโคกเพชร  ก็ดําเนินการไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย 
โครงการใหญๆ ที่ตองใชงบประมาณคอนขางเยอะ องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
ก็ไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากติดขัดเรื่องบประมาณ รวมไปถึงการดําเนินการดาน
แหลงน้ํา ซึง่เปนหัวใจหลักของประชาชนตําบลโคกเพชร ก็ไมสามารถดําเนินการได 
และโครงการดานการบริหารจัดการดานทางหลวงทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชรเองก็ยังตองเรงดําเนินการใหสอดคลองกับระบบตางๆ สวนโครงการขนาด
ใหญเชนขุดลอกหนองน้ําขนาดใหญ หรือคลองสงน้ําเปนตน เพราะวาประชาชนตําบล
โคกเพชร และใกลเคยีงตองอาศัยอาชีพทางดานการเกษตรเพ่ือใหมีรายไดเพ่ือเลี้ยงชีพ
และครอบครัวไดเทานั้น ไมมีรายไดจากแหลงอ่ืน ฉะนั้น ในสวนของการจัดใหมีแหลง
น้ําเพ่ือการทําการเกษตร เปนปจจัยที่สําคัญและเรงดวนมาก 

 ระเบียบ/กฎหมายท่ีเก่ียวของ กับการใชจายงบประมาณมคีอนขางมากทําใหการดาเนิน
งานเกิดความลาชา และไมเกิดสภาพคลอง เพราะตองดําเนินการใหไดตามระเบียบ 
และหนังสือสั่งการที่กําหนดในการทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย  

 การแกไขปญหาดานสังคมและการสาธารณสุขเปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
หลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์การพัฒนาดานการเมือง การ
บริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนที่ตองประสานงานกัน ถึงจะ
เกิดผลสัมฤทธิ์  

 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร การมีสวนรวมของประชาชน องคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร  ไดมีโครงการที่ใหประชาชนไดมามีสวนเก่ียวของ รับทราบ ปญหา และ
แนวทางในการแกไขปญหา ตางๆ เปดโอกาสใหกับประชาชนไดสอบถามในหลักการ
บริหารจัดการหากมีขอสงสัย และการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชน  ซึ่งบางครั้งก็ยังขาดการเชื่อมโยงในหลายๆภาคสวน 

 
 
 
 

2.2.............../การประเมินผล 
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2.2  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
  เพ่ือใหทราบถึงผลการดําเนินงานที่ไดจากการพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวน

ตําบลโคกเพชร ประจําปที่ผานมา วาประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ป
(พ.ศ.2561-2564) ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2561 สรุปผลการดาเนินการ ดังนี ้

 

2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ  
   ผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรตามแผนพัฒนาสี่ป(พ.ศ.2561-2564)  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งสงผลในการดาเนินงานการพัฒนาในดานตางๆดังนี้  
   สภาพปญหาความตองการของประชาชนในตําบลโคกเพชรโดยภาพรวม (ขอมูลจากการประชุม

ประชาคมประจําป 2559)  โดยองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาไว  7  ดาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดังนี้ 
  
        2.3.1    ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน 
                     -  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบล 
                     -  กอสรางปรับปรุง บํารุง รักษา ถนนคอนกรีต ถนนดิน ถนนลูกรัง ภายในตําบล 
                    - วางทอระบายน้ําภายในตําบล 
                     - ปรับปรุงระบบประปาหมูบาน 
                      - ขุดลอกหวยหนองน้ําเพ่ือกักเก็บน้ํา 
                      - ภาชนะรองรับน้ํา เพ่ือใชอุปโภค บริโภค ภายในตําบล 
                     - พัฒนา/บํารุงรักษาแหลงน้ําสาธารณะ 
                      -  ซอมแซมไฟฟาสองสวางภายในตําบล และไฟฟาเพื่อการเกษตรใหกับประชาชนภายใน
ตําบล 

2.3.2   ยุทธศาสตรดานคุณภาพชวีิต  ผลการดําเนินการดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                      -  สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกคนชรา ผูพิการ และผูปวยเอดส 
                    - การสนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพภายในชุมชน กลุมละ 15,000.- บาท 
                     - สงเสริมการเกษตรภายในตําบล 
                      - สนับสนุนงานดานเด็ก และสตรี ทั้งดานการศึกษา และการชวยเหลือเด็ก สตรี 
ผูดอยโอกาส 
                       - สนับสนุนงานดานการสาธารณสุขภายในตําบล 
                       - สงเสริม งานการศึกษา สนับสนุนงบประมาณ อาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ใหกับ
นักเรียน และศูนยพัฒนาเด็กเล็กภายในตําบล 
                       - สงเสริม  สนับสนุนวัสดุสือ่การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กเล็ก 
เพ่ือใหมีพัฒนาทั้ง 4 ดาน อยางสมบูรณ  
                         -  สงเสรมิสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่  
                        - รณรงคการปองกันโรคติดตอ และปองกันโรคไขเลือดออก โรคไวรัสซิกกา              
และพิษสุนัขบา 
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        2.3.3      ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน

ชุมชน  

                       - จัดตัง้ศูนยกูชีพ-กูภัย ตําบลโคกเพชร  
                        - อํานวยความสะดวกใหกับประชาชนชวงเทศกลาลสงกรานต และเทศกาลปใหม 
                        - การพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศกัยภาพผูนําชุมชน การสรางเครือขาย
เพ่ือพัฒนาชุมชน 
                     - เพ่ือรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
                       -  การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

        2.3.4         ยุทธศาสตรดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 

- การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม มุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- สงเสริมการเกษตร 

- สงเสริมการทองเท่ียวระดับตางๆ 
  
           
         2.3.5  ยุทธศาสตรดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
                    - สงเสริมการปลูกตนไมเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ ในวันสําคัญตางๆ 
                    - สงเสริมการปลูกหญาแฝก 
                    - การลดปริมาณขยะชุมชน/ขยะครัวเรือน 
                    -  การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณท่ีอยูอาศัยเพ่ือใหเกิดสภาพแวดลอมท่ีด ี

          2.3.5  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีทองถิ่น 
                     - สงเสริม สนับสนุนการสืบสานงานประเพณี กิจกรรมทางศาสนา และประเพณีทองถิ่น 
                    - สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็ก เยาวชน ประชาชนตําบลโคกเพชร 
                     - สงเสริม สนับสนุนภูมิปญญาชาวบาน ปราชนชาวบานเพื่ออนุรักษองคความรูไวใหกับ
ลูกหลานสืบตอไป 

          2.3.6  ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
                  - การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการบริหารราชการ
ทุกภาคสวน และเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสารของทางราชการ  
                   - การบริการประชาชนนอกสถานที่เชนการจัดเก็บภาษี การจายเบี้ยยังชีพ เปนตน 
                   - การสงเสริมบุคลากรเพ่ือเขารับการฝกอบรม, ศึกษาดูงานเพ่ือนําความรูท่ีไดรับนํากลับมา
พัฒนา นํากลับมาปรับใชตําบลโคกเพชรใหมีเจริญยิ่งๆข้ึนไป 
                   - ดําเนินการโครงการสงเสริมประชาธิปไตยในทุกๆระดับ 
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(3)  การวิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ 
  ๑) วิเคราะหผลการประเมินความพึงพอใจ  

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชน  โดยแบงชวงของผลการประเมินออกเปน  ๓ ระดับ  คือ  ไมพอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการ
ประเมินออกมาอยูในระดับพอใจมาก  คิดเปนรอยละ  77.33  เทียบกับผลการประเมินของปงบประมาณ 
๒๕๕๗  รอยละ 68.08  แสดงใหเห็นวาประชาชนมีความพอใจเพ่ิมมากขึ้นรอยละ  9.25  
  ๒)  วิเคราะหสาเหตุของผลการประเมินท่ีได  

จากการวิเคราะหผลการประเมินในขอ  3.1  จะเห็นไดวาประชาชนมีความ               
พึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมากกวาปท่ีผานมา  เหตุผลที่ทําใหผลการ
ประเมินสูงกวาปที่ผานมานั้น  อาจจะมาจากองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรสามารถดําเนินโครงการ/
กิจกรรมไดมากกวาปที่ผานมา  ทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 
โดยขอมูลที่จะทําใหหาสาเหตุไดคือ  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก  พบวาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชรไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) จํานวน  344  โครงการ  ซึ่งเปน
โครงการ/กิจกรรมที่ผานการประชาคมหมูบานและประชาคมในระดับตําบลแลว  องคการบริหารสวนตําบล             
โคกเพชรสามารถบรรจโุครงการ/ 

กิจกรรมที่จะดําเนินการได  ๒๓๔  โครงการ  คิดเปนรอยละ  ๘๘.๙๗  สามารถ
ดําเนินการโครงการไดทั้งหมด  ๒๐๘  โครงการ คิดเปนรอยละ  ๘๘.๘๙ จากงบประมาณรายจายท่ีอนุมัติ
งบประมาณแลว  ไมสามารถดําเนินการตามภารกิจที่ไดตั้งไว  จํานวน  ๒๖  โครงการ  นอยกวาปที่ผานมา   

(4)  ขอเสนอแนะ 
จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลโคกเพชร  มีขอเสนอแนะตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ดังนี ้
๑)  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ควรจะดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จ

มากขึ้น   
๒)  หากไมสามารถดําเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงใหประชาชนเขาใจ และตอง

หาทางแกปญหาใหกับประชาชนได  เม่ือประชาชนไดเขาใจและปญหาไดถูกแกไขแลวก็จะทําใหประชาชนมี
ความพึงพอใจใจตอองคการบริหารสวนตําบลดีขึ้น   

๓)  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรสามารถนําผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุง
การดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งรายละเอียดตามที่ไดแสดงในผลการประเมินความพึงพอใจขางตน
แลว 

4) ใหคณะผูบริหารนําโครงการพัฒนาที่ไดจัดทําแผนไว ไปดําเนินการใหไดตามเปาหมาย และ
ไมควรที่จะต่ํากวารอยละ 80 ของโครงการกิจกรรมที่ไดวางไว 

5) ควรจัดสรรงบประมาณ ในโครงการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ในแตละ
ยุทธศาสตรนั้นควรเฉลี่ยหรือจัดสรรใหเหมาะสม 

6) ไมควรเนนการพัฒนาเฉพาะโครงสรางพ้ืนฐาน แตควรเนนการพัฒนาในทกุๆดาน 
7) ใหนําผลการติดตามและประเมินผลแผนในปนี้นําไปพิจารณาประกอบการจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่ไดวางไว 
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สวนที่ 3 
 
 
 

 
ในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ไดนํากรอบการพัฒนาประเทศ

ไทย ตามแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (อุบลราชธานี อํานาจเจริญ         
ศรีสะเกษ ยโสธร) แผนพัฒนาของจังหวัดศรีสะเกษ กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดศรีสะเกษและนโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มาใชในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาใหเชื่อมโยงสอดคลองกับบริบทศักยภาพและความตองการของประชาชน ในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี ้

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค           
  1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

ภายหลังผลประชามติเม่ือวันที่ 7  สิงหาคม พ.ศ. 2559 “ยุทธศาสตรชาติ ” จะเปนกรอบอยาง
หนึ่งในการจัดทํานโยบายและการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลชุดตอๆ  ไป เชน  

มาตรา 65  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลัก 
ธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตรชาติ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมี
สวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย  

ยทุธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
มาตรา 275  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา 65 วรรคสอง ใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง

รอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป 
นับแตวนัที่กฎหมายดังกลาวใชบังคับ 

วิสัยทัศน : 
 

   
 
 

 

     ประเด็นยุทธศาสตร : 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตอการ
บรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ จึงกําหนดยุทธศาสตร ดังนี ้

 

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพฒันาแลว  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยทุธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรที่ 1 : ดานความม่ันคง 
กลยุทธ 

(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคง ทางการเมือง ขจัดคอรรัปชั่น สราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายในตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม 

(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคาการลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริม

เกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิต

ภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  
(4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา

ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา

ประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ  

ยุทธศาสตรที่ 3 : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง  
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี  
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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ยุทธศาสตรที่ 4 : ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
กลยุทธ 

(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 5 : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
กลยุทธ 

(1) จัดระบบ อนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาต ิ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม  

ยุทธศาสตรที่ 6 : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ 

(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(6) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(7) ปรับปรุง การบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  

    1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
หลังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) สิ้นสุดลง สํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อันจะนําไปสูการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะ
แวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสี่ยง ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง การเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาประสิทธิภาพของการผลิต ความสามารถใน
การแขงขัน คุณภาพการศกึษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
จึงจําเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้  
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(1)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(3)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคดิการปฏิรูปประเทศ 
(4)  การพัฒนาสูความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

จากสถานะของประเทศไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการ
กําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุขและนําไปสูการบรรลุ
วิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร :        
         ยุทธศาสตรที่ 1 : การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
กลยุทธ 

(1) สงเสริมใหเด็กปฐมวัย มีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(2) พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห คิดสรางสรรค ทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขา

สูตลาดงาน  
(3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพ และใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
(4) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
กลยุทธ 

(1) เพ่ิมโอกาสใหกับกลุมประชากรรอยละ 40 ที่มีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการท่ีมีคุณภาพของ
รัฐ  

(2) กระจายการใหบริการภาครัฐ ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่ มีคุณภาพให
ครอบคลุมและทั่วถึง 

(3) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
กลยุทธ 

(1) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
(2) ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทีม่ีศกัยภาพในปจจุบัน เพ่ือยกระดับไปสู

อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง 
(3) วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(4) เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
(5) ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบ เพ่ือสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอํานวยความ

สะดวกการคาการลงทุน  
(6) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน และสถาบันการเงนิท้ังในตลาดเงินและตลาดทุนใหสา 

มารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ 
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
กลยุทธ 

(1) พัฒนาหลักเกณฑการปรับปรุงแผนท่ีแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 
(2) เพ่ิมพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายรอยละ 15 ของพ้ืนที่ประเทศ โดยสงเสริม

การปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจระยะยาว 
(3) เรงรัดใหมีการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา และแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
(4) ผลักดันกฎหมายและกลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ สนับสนุนการแปรรูปเปนพลังงาน 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่งและ
ย่ังยืน 

กลยุทธ 

(1) สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความหวงแหนและธํารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย  

(2) เสริมสรางความปรองดองของคนในชาติและมีกลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาค
การเมือง 

(3) พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
(4) สงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง 
(5) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยกระบวนการสันติสุข

แนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐานความ
แตกตางทางอัตตะ 

(6) ลักษณและชาติพันธ 

ยุทธศาสตรที่ 6 :  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ                       
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

กลยุทธ 

(1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน 
(2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง

ภาครัฐ 
(3) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(4) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 7 :  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส 
กลยุทธ 

(1) การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน คมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ 
โครงขายถนน ขนสงทางอากาศ ขนสงทางน้ํา 

(2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอํานวยความ
สะดวกทางการคา 
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(3) การพัฒนาดานพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริม
ไทยเปนศนูยกลางพลังงาน 

(4) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ  สรางความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร 

ยุทธศาสตรที่ 8 :  การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
กลยุทธ 

(๑) สงเสริมการลงทุน การวิจัยและพัฒนา ผลักดันในเชิงพาณชิยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและ
พัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย 
เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(๒) พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการ
ออกแบบและการจัดการธุรกิจ 

(๓) พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งดานบุคลากร  
โครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรที่ 9 :  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
กลยุทธ 

(๑) พัฒนาสภาพแวดลอมเมือง ศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู  เอ้ือตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศท่ีขยายตัวอยางมีสมดุล 

(๓) พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน
บาน 

ยุทธศาสตรที่ 10 :  ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
กลยุทธ 

(๑) สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
(๒) การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 
(๓) การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ 
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    1.3 แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 
  วิสัยทัศน : 
 
  

 
 
พันธกิจ 

(1) พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑเพ่ิมชองทางการตลาด 
 ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

(2) พ้ืนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพ และพัฒนาทักษะบุคลากร สงเสริมการ 
     ประชาสัมพันธ และการตลาดใหไดมาตรฐาน 
(3) เสริมสรางความเขมแข็งเครือขายวิสาหรกิจชุมชน ผูประกอบการและเครือขายพันธมิตร
ธุรกิจ 
     การคาชายแดน ทั้งดานการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบโลจิสติกสเพื่อเศรษฐกิจเชิง  
     สรางสรรค 

 
เปาหมายรวม 

(1) เพ่ิมผลผลิตใหไดมาตรฐานและสรางมูลคาผลิตภัณฑดวยการแปรรูปเพ่ิมชองทางการตลาด
ทั้ง 

         ภายในและตางประเทศ ขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
(2) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐานและเสริมสรางการบริหารจัดการ
ม ี
     สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และชุมชนในแหลงทองเที่ยว 
(3) สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส  
     (Logistics) ที่มีประสทิธิภาพ 

ตัวชี้วัด 
  (1) รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิเปาหมาย   
4 ป รอยละ 90  

(2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจาการทองเที่ยว เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20  
(3) มูลคาการคาชายแดนเพ่ิมขึ้น เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20  
(4) อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจกิจจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปาหมาย

รวม  4 ป ขยายตัวรอยละ 8 
(5) มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GPP) ภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น เปาหมายรวม 4 ป รอยละ

12  
(6) ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เพ่ิมขึน้เปาหมาย

รวม   4 ป รอยละ 12 
 
 
 

 

“ดินแดนเกษตรปลอดภัย การคาและการทองเท่ียวครบวงจร” 
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เปาประสงครวม 
(1) เพ่ิมผลผลิตใหไดตามมาตรฐาน และสรางมูลคาผลิตภัณฑดวยการแปรรูปเพ่ิมชองทางการ 
     ตลาดท้ังในและตางประเทศ ขาวหอมมะลิคณุภาพดี 
(2) ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมีศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากรสงเสริมการ 
     ประชาสัมพันธและการตลาดใหไดมาตรฐาน 
(3) สรางเครือขายการคากลุมจังหวัดเพื่อเพิ่มมูลคาการคาชายแดนดวยระบบโลจิสติกส  
    (Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
      กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   2 ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุม
จังหวัดฯ เพ่ือใหบรรลุวิทัศน 3 ประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลคาขาวหอมมะลิสูความตองการของตลาด 
 เปาประสงค 
      (1) เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
      (2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑจากการแปร
รูปขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
      (3) พัฒนาและเพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑจากขาวหอมมะลิคุณภาพดี 

ตัวชี้วัด 
      (1) รอยละของจํานวนแปลง/ฟารมที่ไดรับรองมาตรฐาน GAP ขาวหอมมะลิตอจํานวน แปลง/
ฟารมท่ีไดรับการตรวจจากกระทรวงเกษตรฯ เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 90  
      (2) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาขาวหอมมะลิของกลุมจังหวัด เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 8 
      (3) มูลคาผลิตภณัฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้นเปาหมายรวม 4 ป รอยละ 12 

 
กลยุทธ 

      (1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิใหไดคุณภาพมาตรฐาน 
      (2) สงเสริมเครือขายผูผลิต ผูประกอบการแปรรูปและผลิตภัณฑขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
      (3) เพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
      (4) สรางและพัฒนาตราสินคา บรรจุภัณฑ ระบบสารสนเทศดานการผลิตและการตลาด 

เปาประสงครวม 
     (1) เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพกระบวนการผลิตขาวหอมมะลิคุณภาพดีความมาตรฐาน GAP 
     (2) พัฒนาคุณภาพกระบวนการแปรรูปตามมาตรฐาน เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑจาการแปร

รูปขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
(4) พัฒนาและเพ่ิมชองทางการตลาดขาวหอมมะลิคุณภาพดี 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวใหไดระดับมาตรฐานและย่ังยืน 
เปาประสงค 

      (1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
      (3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ 
      (4) สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาด 
 ตัวชี้วัด 
      (1) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดจากการทองเที่ยว เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20 
      (2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคณุภาพแหลงทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเปาหมายรวม 4 ป  
                    จังหวัดละ 4 แหง 
 กลยุทธ 
      (1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
      (3) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
      (4) สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาดทองเท่ียว และสงเสริมการพัฒนาสินคา
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการทองเที่ยว 

เปาประสงครวม 
     (1) พัฒนาแหลงทองเที่ยวที่มีศกัยภาพในกลุมจังหวัดใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล 

               (2) สนับสนุนการพัฒนาบริการและการบริหารจัดการของเครือขายการทองเท่ียวที่มีศักยภาพ 
               (3) สงเสริมการประชาสัมพันธและพัฒนาการตลาด 
               (4) เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการและพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการคาและเพิ่มมูลคาการคา
    ชายแดนครบวงจรและไดมาตรฐานสากล 
 เปาหมาย 
      (1) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
      (2) เสริมสรางเครือขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดและประเทศเพื่อนบาน 
      (3) ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการคา 
      (4) เสริมสรางศกัยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 
 ตวัชี้วัด 
      (1) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาชายแดน เปาหมายรวม 4 ป รอยละ 12 
      (2) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP คาเปาหมายรวม 4 ป รอยละ 20 
      (3) การศึกษาวิจัยและการพัฒนาระบบผลิตและสงมอบ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนธุรกิจการคา 
      (4) การเตรียมความพรอมและเสริมสรางศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
      (5) พัฒนาดานการคาชายแดนใหมีมาตรฐานรองรับการคาการลงทุนระหวางประเทศ 
      (6) พัฒนาศักยภาพแรงงานฝมือแรงงาน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน 
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เปาประสงครวม 
     (1) เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายวิสาหกิจชุมชนและผูประกอบการเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค 
     (2) เสริมสรางเครอืขายพันธมิตรทางการคา การลงทุนในกลุมจังหวัดประเทศเพ่ือบาน 

               (3) ศึกษาและพัฒนาระบบการใหบริการโลจิสติกส (Logistics) 
               (4) เสริมสรางศกัยภาพการแขงขันของกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน  

    1.4 แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2561 – 2564) เปนการจัดทําแผนภายใตกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มุงเนนในการพัฒนาศักยภาพ
จังหวัด การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพ 
เพ่ือใหประชาชนมีรายไดสูง ชีวิตมีความม่ันคง และสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข โดยการนําจุดเดนท่ีมี
ศักยภาพมาทําการวิเคราะหขอมูลใหครอบคลุมทุกดาน  

          วิสัยทัศน : 
 

   
 

            

พันธกิจ : 
(1) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 

  (2) สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวแบบควบวงจร 
  (3) เสริมสรางสังคมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี
  (4) เสริมสรางความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  (5) เสริมสรางความมั่นคง ความเปนระเบียบ และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 
  (6) บริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

   เปาประสงครวมจังหวัด  : 
(1) มูลคาการคา การลงทุน และรายไดจากการทองเที่ยวเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

  (2) สินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
  (3) คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ภายใตการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม 
  (4) สิ่งแวดลอมเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
  (5) สังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอยและมีความมั่นคง 
  (6) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาจังหวัด ภายใตการบริหารจัดการภาครัฐและ                            
ธรรมาภิบาล 
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 ประเด็นยุทธศาสตร  : 
        ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงการพื้นฐานและการยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 

กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) สรางโอกาส เพ่ิมรายได กลุมเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
(2) พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
(3) พัฒนาการตลาด การคา การลงทุน การขนสงสินคา และการสงออก 
(4) สงเสริมการทองเท่ียวครบวงจร 
(5) ลดตนทุนการผลิตภาคการเกษตร 
(6) สงเสริมการผลิต และบริหารจัดการโคเนื้อเพ่ือการจําหนายท่ีไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางภูมคุมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) สงเสริมการเรียนรู อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และทํานุบํารุงศาสนา 
(2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและยกระดับการศึกษาใหมีคุณภาพ 
(3) สนับสนุนการนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต 
(4) พัฒนาคุณภาพชีวิต ระบบสาธารณูปโภค ปจจัยพ้ืนฐานทางสังคมและระบบบริการสุขภาพ
ใหมีมาตรฐาน 
(5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย และศักยภาพแรงงานที่มีคุณภาพ 
 

     ยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางความสมดุลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) สนับสนุน ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้งใชประโยชนจากความ 
    หลากหลายทางชีวภาพ 
(2) พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ และพลังงานทางเลือก 
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
 

     ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบรอย 
กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) เสรมิสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(2) เสริมสรางความปลอดภัยปรองดองสนานฉันท 
(3) พัฒนาศักยภาพเพื่อกาวสูประชาคมโลก 

 

     ยุทธศาสตรท่ี 5 การบริหารจัดการในภาครฐั และธรรมาภิบาล 
กรอบแนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาระบบปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(2) พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยางตอเนื่อง 
(3) พัฒนาระบบสารสนเทศ และสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย 
     และนวัตกรรม 
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“เมืองนาอยู ประตูการคาการทองเที่ยว เปนเลิศดานการศึกษาและกีฬา 

1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเปนการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตางๆ มาเปนวาระระดับพื้นท่ี ซึ่งแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษไดยึดหลักการพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบาย
รัฐบาล สอดคลองและเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการ
พัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ เปนไปตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มี
ความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถ่ินและจังหวัด รวมทั้งตอบสนองตอความตองการ และ
ปญหาของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งกรอบแนวความคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ มีดังนี ้

วิสัยทัศน : 
 

 

 
 

         
  พันธกิจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
   (1) สรางความมั่นคง มั่นคั่ง ความสงบเรียบรอย บานเมืองมีความเปนระเบียบรมรื่นดวยพ้ืนที่สีเขียว 
   (2) สงเสริมสวัสดิการสังคมทองถ่ิน 
   (3) การพัฒนาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการทองถิ่น 
   (4) สงเสริมการคา การลงทุน การทองเที่ยวกับประเทศเพ่ือนบาน 
   (5) สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
   (6) สงเสริมสุขภาพ สนับสนุนการศึกษาและกีฬาของจังหวัด 
   (7) สงเสริมสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัย รวมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
เกษตร 
              (8) บูรณาการการทํางานของหนวยงานราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ ์
 

เปาประสงคองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
   (1) ชุมชนและสังคม มีความเปนระเบียบ และมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี  
             อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (2) ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็วในการใชเสนทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค  
        สาธารณปูการอยางทั่วถึง 
   (3) มูลคาการคาการลงทุน และรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมขึ้น 
   (4) ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการสืบสานเพ่ือไมใหสูญหายไป 
   (5) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพิ่มสูงขึ้น 
   (6) ผลผลิตดานการเกษตรที่ไดมาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
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ผลผลิตที่ได 3 ดาน ดังนี ้
   (1) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   (2) ดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
   (3) ดานเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบดวย 3 ดาน ดังนี้  
  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพฒันาโครงสรางพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เปาประสงค 
               (1)  มีโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่เอ้ือประโยชนตอการดําเนินการ 

     และการประกอบอาชีพ 
  กลยุทธ 
    (1) พัฒนาและฟนฟูแหลงน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 

   (2) อนุรักษ ฟนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาอยางยั่งยืน          
       และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   (3) พัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมือง
ใหไดมาตรฐาน อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
  ตัวชี้วัด 
      (1) รอยละของปริมาณแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
   (2) รอยละของถนนที่เพ่ิมข้ึน 
   (3) รอยละของถนนที่ไดรับการปรับปรุง 
   (4) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาเมือง โดยการวาง 
ผังเมืองที่มีมาตรฐาน 
 
 

  ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีด ี
  เปาประสงค 

(1) สังคมเกิดความสมานฉันท ประชาชนอยูดีมีสุข 
    (2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (3) ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหนวยงานภาครัฐ 
   (4) เด็กและเยาวชนไดรับการศึกษาเรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   (5) ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุมกันทางสังคมที่เขมแข็งพ่ึงพาตนเองตามหลัก 
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (6) มีความสัมพันธที่ดีกับประเทศเพ่ือนบาน 
   (7) ประชาชนผูไดรับภัยพิบัติ และผูอาศัยอยูตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (8) ความเปนเลิศทางดานกีฬา 
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  กลยุทธ 
   (1) การสงเสริมสํานึกในอุดมการณรักชาติและหนาที่ของพลเมืองไทย เพ่ือความสมานฉันทของคน
ในชาติ 
   (2) การเสริมสรางความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (3) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 
        ประชาชน 
   (4) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาแกประชากรในวัยเรียนอยางท่ัวถึงและมีคณุภาพ 
   (5) การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
   (6) สงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี พึ่งพาตนเองได 
   (๗) สรางคานิยม จิตสํานึก และพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชนและ
ประชาชน 
   (8) เสริมสรางความเขมแข็งแกสถาบันครอบครัวใหมีภูมิคุมกันจากอบายมุขสิ่งเสพติดและปญหาทาง 
       สังคมอื่นๆ  
   (9) สนับสนุนและสงเสริมสวัสดิการใหแกกลุมผูดอยโอกาส 
   (10) การบูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข และแรงงานอยางองครวม 
   (11) การสงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
   (12) สงเสริมเยาวชนและประชาชนใหเปนเลิศดานการกีฬาสูการอาชีพ 
  ตัวชี้วัด 
   (1) จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมการรักชาติ 
   (2) รอยละของหมูบานที่ไดรับผลกระทบภัยพิบัติ ไดรับการชวยเหลือรวดเร็ว ทันตามความตองการ 
   (3) รอยละของอุบัติเหตุลดลง 
   (4) รอยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาใหบริการ 
   (5) รอยละของบุคลากรที่มีสวนรวมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
   (6) รอยละของงานบริการที่ไดจัดทํามาตรฐานหรือคูมือการใหบริการ 
   (7) รอยละของบุคลากรที่ผานระดับของขีดสมรรถนะที่สวนราชการกําหนด 
   (8) รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
   (9) รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร 
   (10) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของโครงการตามนโยบายการกํากับดูแลองคกรที่ด ี
   (11) รอยละของการศึกษาภาคบังคับ และการศกึษาตอ ม.ปลาย ,สายอาชีพ 
   (12) รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคาฐาน 
   (13) รอยละของสถานศกึษาที่ผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
   (14) รอยละของสถานศกึษาที่มีการบริหารจัดการที่เขมแข็ง 
      (15) จํานวนภูมิปญญาทองถ่ินท่ีไดรับการเผยแพรและประชาสัมพันธที่เพ่ิมข้ึน 
   (16) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
   (17) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม 
   (18) อัตราปวยโรคไขเลือดออก (เปาหมายไมเกิน 84 ตอแสนประชากร) 
   (19) รอยละของอัตราการปวยดวยโรคไขเลือดออก 
   (20) จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม  
          และจริยธรรม 
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   (21) จํานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
   (22) รอยละของครอบครัวที่มีความเขมแข็งเพ่ิมขึ้น 
   (23) รอยละผูดวยโอกาสไดรับสวัสดิการสังคม 
   (24) รอยละขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม 
      (25) จํานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณการทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข  
            และแรงงานอยางองครวม 
      (26) จํานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
               สาธารณสุข  และแรงงาน 
      (27) จํานวนแผนงาน/โครงการที่สงเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหนวยงาน 
      (28) รอยละของจํานวนหมูบานตามแนวชายแดน ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุความไมสงบ  ไดรับ
ความชวยเหลือ และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วทันตามความตองการ 
      (29) พัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติ มีนักกีฬาไปสูความเปนนักกีฬาอาชีพ 
      (30) มีลําดับของการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติและกีฬาแหงชาติ 
 

  ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับเศรษฐกิจใหพึ่งตนเองและแขงขันได 
  เปาประสงค 
   (1) ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน 

         (2) ศักยภาพการผลิตสินคาและบริการเพ่ิมขึ้น 
  กลยุทธ 
   (1) สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) สงเสริมการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
   (3) สงเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานทําทั้งในและนอกระบบ 
   (4) พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ 
  ตัวชี้วัด 
   (1) จํานวนครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ไดรับการสงเสริมการดําเนินชีวิต 
       ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   (2) จํานวนหมูบานที่มีรายไดเพ่ิมข้ึน 
   (3) รอยละของชุมชนที่ไดรับการสงเสริมที่ไดรับการสงเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนดวย 
                   กระบวนการมีสวนรวม 
   (4) จํานวนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
   (5) จํานวนแหลงเรียนรูเพ่ิมขึ้น 
   (6) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการคาชายแดน 
   (7) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลคาการจําหนวยผลิตภัณฑ OTOP 
   (8) รอยละของจํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับการเผยแพรประชาสัมพันธ 
   (9) รอยละที่เพ่ิมขึ้นของรายไดท่ีเกิดจากการทองเที่ยว 
      (10) มีศูนยขอมูลการคาการลงทุนและการทองเที่ยว 
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2. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร     
                

    ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา(พ.ศ.2560-2563) เปนการกําหนดวาอนาคตการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร        
จะเปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.25561-2565) 
วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเพียงใด โดยมีรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาดังนี ้

 (1) วิสัยทัศน(VISION)การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดกําหนดวิสัยทัศน(Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม
คติซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี ้
 

        “มุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรมอันดี ตามวิถี
ความพอเพียง ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” 
 

(2)  พันธกิจ  (mission)   
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความครอบคลุม และไดมาตรฐาน 
2.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
3.สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4.สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคน และสังคม 
5.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.สงเสริม ดูแล ศาสนา ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
7.บริหารจัดการองคกรใหมีความเปนเลิศ 
         

(3)  เปาประสงค  (Goals)   
1. ระบบสาธารณปูโภค โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
2.การสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย และไดรับความเสมอภาคดานกฎหมาย 
4.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และลดรายจายในครัวเรือน 
5.ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
6.ประชาชนไดสืบทอดจารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผูบริการ 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
 ดวยสภาพพื้นที่ของตาํบลโคกเพชรท่ีเปนพ้ืนที่ที่เหมาะแกการทําการเกษตร มีแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค
บริโภคและการเกษตร ประชาชนมีความรักสามัคค ีมีการรักษาและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ินอันดีงาม จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของตําบลโคกเพชรดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

2.4 ความเชื่อมโยงข 

2.5  

2.6  

2.7  

2.8  

2.9 องยุ 

 

 

 

 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานเศรษฐกิจ 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานคุณภาพชีวิต 

 

4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

(1) สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถ

ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย  

(2) สงเสริมกลุมอาชีพ (1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการ

คมนาคมและขนสงใหไดมาตรฐาน 

 (2) พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและ

โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนสูชุมชนนาอยู 

(1) สงเสริมการศึกษา  คุณธรรม 

จริยธรรม วัฒนธรรม  การศาสนา จารีต

ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 (2) สงเสริมกีฬา นันทนาการและ

กิจกรรมเด็กเยาวชน 

 (4) สงเสริมสวัสดิการผูสูงอายุ ผูพิการ 

ผูปวยเอดส  และผูดอยโอกาส 

 (5) สงเสริมดานสาธารณสุขและ

อนามัย 

(6) สงเสริมเพ่ิมศักยภาพการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยของศูนย  อปพร. 

(1) ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ประชาชน  

(2) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

(3) สงเสริมการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

(4) สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการองคกร  

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา 

เพ่ือตอบสนองตอปญหาและ 

ขับเคลื่อนนโยบายผูบริหารทองถ่ิน 

ในการพัฒนาตําบลตามอํานาจหนาที่ 
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2.10 ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรชาติกับแผนในระดับตางๆ ที่เก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน    
(พ.ศ.2561-2565) ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-

2564) 

นโยบายความมั่นคง

แหงชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

แผนงบประมาณ 

เชิงบูรณาการ 

แผนบรหิารราชการแผนดิน 

แผนปฏิบัติการกระทรวง/กรม/ 

หนวยปฏิบัติ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 

แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 

แผนชุมชน 

ประชาคมทองถ่ิน 

นโยบายคณะผูบริหารทองถ่ิน 

สวนราชการ/หนวยงานอ่ืน 

องคกรภาคประชาสังคม 

เกินศักยภาพ 

เกินกรอบวงเงิน 

แผนพัฒนาอําเภอขุขันธ 

แผนยุทธศาสตรชาติ  20 ป  

(พ.ศ. 2560 – 2579) 

แผนพัฒนา อบจ.ศรีสะเกษ 

ประสานโครงการระดับอําเภอ 

แผนพัฒนาทองถ่ิน(พ.ศ.2561-

2565) 
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3. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น                          
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของตําบลโคกเพชร  และองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเปนการประเมินจุดแข็ง (Strength) จุดออน 
(Weakness) ของตําบลโคกเพชร อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน รวมถึงโอกาส (Opportunity) และภาวะ
คุกคามหรือขอจํากัด (Threat) ซึ่งเปนสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหรูจักตนเอง
และรูจักสภาพแวดลอมในการบริหารและบริการสาธารณะ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหดวยระบบ SWOT 
analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรในภาพรวม ทําใหทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
ตอการพัฒนาทองถ่ิน  
 

จุดแข็ง (Strength : S) จุดออน (Weakness : W) 

1. ประชาชนมีคณุภาพ และมสีวนรวมในกระบวนการพัฒนา
ทองถ่ินทั้งในดานโครงสรางพ้ืนฐาน และคุณภาพชีวิต 

2. ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสราง
พ้ืนฐานครบถวนสมบรูณ 
3. มีโรงเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา  4  แหง สามารถ
รองรับการเรียนของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ 

4. ผูนําชุมชนสมานสามัคคไีมมีปญหาในดานการรวมกันใน
การปกครองและบริหารการพัฒนา 

5. องคการบริหารสวนตําบล  มีศกัยภาพเพียงพอที่รองรับการ
บริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน และสามารถรองรับการขยายตัวของประชาชน 

1. เปนชุมชนดั้งเดมิมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยู
หนาแนนและบางสวนเปนบานไมแออัด 

2. ขาดระบบการจดัการดานผังหมูบาน  ผังตําบล 

3. เปนสังคมขาดประสบการณการประกอบอาชีพ  ไมสามารถ
รวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจ ของชุมชนในรูปของ
กลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 

4. บางสวนเปนชุมชนแออัด ขาดการใหความรวมมือกิจกรรม
ของชุมชน 

5.  เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศกึษาตอระดับที่
สูงขึ้น 

6.  ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่นําลูกหลาน
ไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 

ศักยภาพ / โอกาส (Opportunity : O) อุปสรรค / ขอจํากัด (Threat : T) 

1. กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมและสนับสนุนให
เกิดการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. จังหวัดศรสีะเกษ สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่มีแผนงานโครงการตามแนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

3. เปนแหลงผลติวัตถุดิบทางการเกษตร มีรานรับซื้อสินคา
ทางการเกษตรใกลพ้ืนที่ เปนการลดตนทุนการขนสงสินคา
ทางการเกษตร 

4. มีเสนทางคมนาคมสายหลักเช่ือมไปสูภาคอีสานหลาย
จังหวัดผานจํานวน 2 สาย 
 

1. ความไมแนนอนของราคาพืชผลทางการเกษตร ราคา
ผลผลติตกต่ํา ไมมีการรวมกลุมทีเ่ขมแข็ง ทําใหถูกเอารัดเอา
เปรียบจากกลุมผลประโยชนและพอคาคนกลาง รวมท้ังปจจัย
การผลิตมีการปรับราคาสูงข้ึนสงผลใหตนทุนการผลติภาค
การเกษตรปรับสูงข้ึน 

2. การประสานความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐกับ
ทองถ่ินมีนอย 

3. ไมมีพื้นท่ีสาธารณะที่จะดําเนินการจัดทําสวนสาธารณะและ
นันทนาการ 

4. มีปญหาแนวเขตการปกครองระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีประชาคม องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรไดรับรู รับทราบถึง
ปญหา/ความตองการของประชาชนในตําบลโคกเพชร และไดทําการสังเคราะห วิเคราะหและรวบรวมปญหา
และความตองการเหลานั้น ประกอบดวย ขอบขายและปริมาณของปญหา พื้นที่เปาหมาย/กลุมเปาหมาย และ
การคาดการณแนวโนมในอนาคต รวมทั้งแนวทางแกไข ดังนี ้
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต / แนวทางแกไข 

1. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน 

(1) ปญหาการ
คมนาคมระหวาง
หมูบาน ตําบลกับ
อําเภอไมสะดวก 

- ถนนท่ีเช่ือมตอระหวางหมูบาน ตําบลกับ
อําเภอ สวนใหญเปนถนนลูกรังมสีภาพ
เปนหลุมเปนบอ เกิดน้ําทวมขังและถูกน้ํา
กัดเซาะขาด ทําใหการเดนิทางติดตอ
ราชการกับที่วาการอําเภอหรือขนถาย
สินคาผลิตผลทางการเกษตรเปนไปดวย
ความยากลาํบาก 

- ถนนภายในหมูบานบางชวงเปนถนนลูกรัง 
ทําใหเกิดฝุนละออง จากการสัญจร 

- ไมมรีะบบระบายน้ําทีม่ีประสิทธภิาพ มีนํ้า
ทวมขังในเขตตําบล  

- ประชาชนบางกลุมขาดจิตสํานึกที่ดีตอ
การชวยบํารุงดูแลทางสาธารณะ 

ทุกหมูบาน - กอสรางหรือปรับปรุงเสนทางการ
คมนาคมใหสะดวก ปลอดภัย
ครอบคุลมทุกพื้นที ่

- การพัฒนาระบบขนสงการลําเลียง
ผลผลติทางการเกษตร ชวยให
ผลผลติออกสูตลาดไดอยางสะดวก 
รวดเร็วและทันตามความตองการ
ของผูบริโภค 

(2) ปญหาระบบไฟฟา
ไมเพียงพอและ
ทั่วถึง 

- มีการขยายเขตพ้ืนที่หมูบาน เพ่ือตัง้
ครัวเรือนใหม ทําใหไมมไีฟฟาใช 

- ไฟฟาสาธารณะยังมีไมเพียงพอ 
 

หมูบานที่ไฟฟา
ยังไมครอบคลุม 

- ประสานและสนับสนุนการขยาย
เขตการใหบริการไฟฟาให
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน 

- การติดตั้งไฟฟาสาธารณะสามารถ
ลดปญหาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินลงได ซึ่งนับวันจะมี
ความรุนแรงข้ึน  

- ระบบพลังงานทดแทนมีบทบาท
สําคัญในอนาคต โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตยจะสามารถ
แกปญหาพื้นที่หางไกลได 

(3) ปญหาไมมีเอกสิทธิ์
ในท่ีดิน 

- ประชาชนยังไมมเีอกสารสิทธิ์ในทีด่นิของ
ตนเองรอยละ 10 

- ประชาชนไมมีทีดิ่นทํากินเปนของตนเอง
ทําใหมีภาระคาเชาที่ทํากิน 

ทุกหมูบาน - การไมมีพื้นที่ทํากินนับวันจะเปน
ปญหาขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรตองเชา
พ้ืนที่ทํากินแพงข้ึน 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจและความยากจน 

(1) ปญหาผลผลิตทาง
การเกษตรราคา
ตกต่ํา 

 

-  ผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลัก
ของประชาชนในพื้นท่ี มีราคาต่ํา
ประชาชนไมสามารถขายผลผลิตไดใน
ราคาที่ตองการ 

-  ไมมีการปรับปรุงพ้ืนที่ทํากินอยางถูกวิธ ี

ทุกหมูบาน - สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
และการตลาด โดยเนนให
ประชาชนรวมกลุมอาชีพใหเขมแขง็ 
สรางอํานาจตอรองในกลไกทาง
การตลาด พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
โดยรวมของตําบล 

- ปรับปรุงพ้ืนท่ีทํากินใหเหมาะสมกบั
การปลูกพืช หรือเลือกปลูกพืชให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที ่
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต/แนวทางแกไข 

(2) ปญหาการวางงาน
และการอพยพ
แรงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  อัตราการวางงานของประชาชนอยูใน
ระดับสูงโดยเฉพาะหลังฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 
การฝกอบรมดานวิชาชีพแกประชาชน
โดยท่ัวไปยังไมสามารถทําใหประชาชน
นํามาประกอบอาชีพในทองถิ่นเทาที่ควร
ทําใหราษฎรอพยพหางานทํายัง
ตางจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  

-  การฝกอบรมวิชาชีพหลังฤดูเก็บเก่ียวไม
สามารถดําเนินการไดอยางท่ัวถึงเนื่องจาก
ขาดแคลนผูสอนที่มีคณุภาพในแตละ
สาขาวิชา ประกอบกับวัสดุอุปกรณการ
ฝกอบรมไมเพียงพอและไมทันสมยักับ
ความเจรญิกาวหนาของวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม ทําใหการฝกปฏิบัติ
และแรงงานไมมีประสิทธภิาพ 

ทุกหมูบาน - การอพยพของแรงงานยังคงมีอยู 
แมจะมีอัตราแรงงานขั้นต่ํา (วันละ 
300 บาท) ที่เปนอัตราเดียวกันท่ัว
ประเทศ แตแรงงานอพยพสวนใหญ
ก็ยังตองการเขามาทํางานในเมือง
ใหญหรือกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง
ผูประกอบการหรือผูวาจางในตําบล
มีจํานวนนอย เมื่อเทียบกับแรงงาน
ที่วางงานหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ว 

- สรางอาชีพเสริมใหมีงานทําตลอดป 
จนมีรายไดสามารถพึ่งตนเองไดใน
ระดับหนึ่งและพัฒนาขึ้นตามลําดบั 

-  โครงการสงเสริมตางๆ จะประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรวมมือ 
รวมใจและทัศนคติของประชาชนใน
ตําบล 

(3) ปญหาพอคาคนกลาง 
 
 

-  เกษตรกรมักจะถูกเอารดัเอาเปรียบจาก
พอคาคนกลางท่ีรับซื้อผลิตผลทางการ
เกษตร เน่ืองจากเกษตรกรไมมีอํานาจ
ตอรอง 

ทุกหมูบาน - สงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพที่
ดําเนินการโดยตอเนื่อง ใหพัฒนา
เปนองคกรท่ีเขมแข็งอยางยั่งยนื 
สรางอํานาจตอรองในกลไกทาง
การตลาด 

(4)   ปญหาดานการ
สงเสริมอาชีพและ
ประกอบอาชีพ 

 

-  ประชาชนขาดความรู ความชํานาญ และ
ประสบการณในการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย 

-  ไมมีแหลงรับซื้อผลผลิต (ผลิตภณัฑ) ที่
ชุมชนผลิต ทําใหเปนบั่นทอนการเลือก
ประกอบอาชีพใหมของประชาชน 

ทุกหมูบาน - จัดฝกอบรมสมัมนาใหความรูและ
เพ่ิมประสบการณดานอาชีพแก
ประชาชน เพื่อใหประชาชนมี
โอกาสเลือกประกอบอาชีพตาม
ศักยภาพแตละคน 

3.  ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(1) ที่สาธารณะ
ประโยชนถูกบุกรุก 
ทําลาย 

- ในแตละปพ้ืนที่สาธารณะประโยชนถูกบุก
รุก ทําลายลงทุกป  

ทุกหมูบาน - ปรับปรุงแหลงน้ําใหมีคุณภาพ
สามารถใชประโยชนไดด ี

- จัดทําแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชนปองกันการบุกรุกทําลาย
เพ่ิมขึ้น 

- จัดกิจกรรมสรางจิตสํานึกให
ประชาชนทุกหมูบานตระหนักใน
เรื่องการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต/แนวทางแกไข 

(2) ปญหาดินเสื่อม
คุณภาพ 

- มีการใชสารเคมีจาํนวนมาก ทําใหดินเกิด
การปนเปอนสารพิษ 

- มีการใชปุยเคมตีอเนื่องเปนเวลานาน ไมมี
การปรับและบํารุงดนิอยางถูกวิธ ี

- ประชาชนชอบเผาทําลายหนาดิน ขาด
ความรูและความเขาใจในการปรบัปรุง
บํารุงดิน 

ทุกหมูบาน - สงเสริม สนับสนุนและจัดอบรม
การทําเกษตรอินทรีย-ชีวภาพ เพ่ือ
ลดการใชสารเคม ี

4. ปญหาดานแหลงน้ํา 

(1) ปญหาน้ําเพ่ือ
อุปโภค บริโภค 

- ระบบประปาหมูบานขาดประสิทธภิาพ 
ทําใหผลิตน้าํประปาไมมีคณุภาพ 
เน่ืองจากขาดแหลงนํ้าที่เหมาะสม 

- การขยายเขตประปายังไมท่ัวถึงทกุ
ครัวเรือน 

- ระบบประปาหมูบานชํารุดเสียหายบอย 

ทุกหมูบาน - พัฒนาระบบกิจการประปา
หมูบาน ใหสามารถบริการน้ําเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคใหมี
คุณภาพที่ดีและเพียงพอ 

- ปรับปรุงแหลงน้ําใหสามารถกัก
เก็บน้ําไวใชผลติน้ําประปาอยาง
เพียงพอ 

(2)   ปญหาขาดแหลงน้ํา
เพ่ือการเกษตร 

- แหลงน้ําตื้นเขิน คณุภาพน้ําไมสามารถใช
ประโยชนไดตลอดป 

- แหลงน้ําเพ่ือการเกษตรไมสามารถรองรับ
น้ําใชไดตามความตองการ โดยเฉพาะชวง
หนาแลง 

- ไมมรีะบบชลประทานที่ดมีีประสิทธิภาพ 
ทําใหไมสามารถนําน้าํที่มีปริมาณมากใน
ฤดูฝนมาใชใหเกิดประโยชนแกพ้ืนที่
เกษตรกรรมอยางท่ัวถึง 

ทุกหมูบาน - การขยายตัวของพ้ืนที่ทํา
การเกษตร ทําใหเกษตรตองการ
น้ําเพื่อการเกษตรมากยิ่งข้ึน 
บางครั้งเกิดกรณีพิพาทในการแยง
น้ําทําการเกษตร 

- ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร
ใหสามารถกักเก็บน้ําไวใชไดตลอด
ป เชน การสรางฝายน้ําลน 

- ประสานขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานที่มีศักยภาพ พัฒนา
ระบบชลประทานที่ดีและปรับปรุง
แหลงน้ําขนาดใหญในพ้ืนที่ใช
ประโยชนไดอยางเต็มที ่

5. ปญหาดานสังคม 

(1) ปญหายาเสพตดิ -  ยาเสพติด โดยเฉพาะ “ยาบา” กําลัง
ระบาดในหมูบานโดยเฉพาะกลุมเยาวชน
และนักเรียน 

ทุกหมูบาน - การระบาดของยาเสพติดในตําบล
มีแนวโนมลดลง เนื่องจากมีการ
กวดขันและจับกุมผูคายาเสพติด
ในตําบลใกลเคียง ซึ่งเปน
แหลงที่มาของการระบาดในตําบล 

- จัดกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
อยางตอเนื่อง เพ่ือสงเสรมิความ
รักสามัคคีในชุมชนและตอตานยา
เสพติด ฟนฟูบําบดัผูติดยาเสพตดิ 
โดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชน 
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต/แนวทางแกไข 

5. ปญหาดานสังคม 

(2)   ปญหาการขัดแยง
ในชุมชน 

 

- ประชาชนไมรับผดิชอบตอตนเองในสวน
ของสังคมสวนรวม ไมเคารพตอ
กฎระเบียบที่ชุมชนรวมกันจดัตั้งข้ึน 
 

ทุกหมูบาน - สภาวะทางเศรษฐกิจบีบรดัใหคน
มุงเอาตัวรอดและเห็นแกตัว  

- สงเสริมและสนับสนุนใหมี
โครงการสรางจิตสํานึกตอตําบล
และสวนรวม 

(3)   ปญหาความเขมแข็ง
ของชุมชนและ
ความสงบเรียบรอย 

-  การจัดตั้งกลุมเพ่ือสรางความเขมแข็ง
ภายในชุมชนไมมั่นคงยั่งยืน 

-  ประชาชนยังขาดการอบรมดานการ
วางแผนปองกันภัย และรักษาความสงบ 

-  ขาดงบประมาณและอุปกรณในการ
ปองกันภัย 

ทุกหมูบาน - เพ่ิมบทบาทของประชาชนใหมี
สวนรวมในการบริหารจัดการของ
ทองถ่ิน พัฒนาเปนชุมชนเขมแข็ง
อยางยั่งยืน 

(4)   ปญหาเก่ียวกับการ
สงเคราะหผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส คน
พิการและผูตดิเช้ือ 
(เอดส) 

-  ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส คนพิการและผูติด
เช้ือ (เอดส) จํานวนหนึ่งยังขาดการ
สงเคราะห ขาดการดูแลเอาใจใส ถูก
ทอดท้ิง 

 
 

ทุกหมูบาน - ระบบครอบครัวมีแนวโนมเปน
ครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําให
ผูสูงอาย ุผูดอยโอกาส คนพิการ
และผูติดเชื้อ (เอดส) ไมไดรับการ
เอาใจใสเทาที่ควร 

- สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
ดานการสวัสดิการและสังคม
สงเคราะหของผูสูงอายุ 
ผูดอยโอกาส คนพิการและผูติด
เช้ือ (เอดส) 

(5)   ปญหาเยาวชน - เยาวชนขาดจิตสํานึกในการอยูรวมกัน
อยางสงบสุข งานเทศกาล งานบญุ
ประเพณีตางๆ มักมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง 
ยกพวกชกตอยกันเปนประจาํ 

- การทองกอนวัยอันควรของเยาวชนหญิง 

ทุกหมูบาน - ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและ
ระบบอินเตอรเน็ต ทําใหวัยรุนมี
พฤติกรรมเลียนแบบที่ผิดๆ  

- สงเสริมใหมีการรวมกลุมสราง
ความสามัคคีของเยาวชนในตําบล 

- อบรมใหความรูเรื่องเพศศึกษา
และการวางแผนครอบครัว 

6. ปญหาดานสาธารณสุข 

(1) ปญหาการเจ็บปวย
ของประชาชนสูง 

- กระบวนการมีสวนรวมระหวางหนวยงาน
ภาครัฐกับประชาชนเพ่ือทําการควบคุม
ปองกันโรคติดตอใหอยูปริมาณท่ีตองการ
ยังไมเกิดประสิทธิภาพเทาที่ควร 

- หนวยงานภาครัฐ และองคกรชุมชน ยังไม
มีการจัดระบบการปฏิบตังิานรวมกันอยาง
เปนรูปธรรมและจริงจัง และตอเนือ่ง 
 

ทุกหมูบาน - ทําการควบคุมและปองกัน
โรคตดิตอในพ้ืนที่อยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

- สนับสนุนศูนยสาธารณสุขชุมชน
ใหมีสวนรวมประสานความรวมมอื
ดําเนินการควบคุมโรคติดตอ 
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต/แนวทางแกไข 

(2)   ปญหาอันตรายท่ี
เกิดจากการใช
สารเคมี 

-  ประชาชนสวนใหญใชสารเคมีในการ
ประกอบอาชีพ ทําใหเสี่ยงตออันตราย
ของสารพิษจากสารเคม ี

-  ประชาชนไมเห็นความสําคัญที่จะปองกัน
อันตรายท่ีจะไดรับจากการใชสารเคม ี

ทุกหมูบาน - จัดอบรมสัมมนาใหความรูเรื่อง
การใชสารเคมี 

- สงเสริมการทําเกษตรอินทรยี ลด
การใชสารเคมี 

(3) ปญหาขยะ - ถังรองรับขยะมีไมเพียงพอตอความ
ตองการของครัวเรือน 

- ไมมีการแยกถังขยะเปยก ถังขยะแหงหรือ
เศษแกว 

- ประชาชนขาดความรู ความเขาใจเรื่อง
การจัดการชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 

ทุกหมูบาน - จัดอบรมสัมมนาใหความรูเรื่อง
สุขลักษณะที่ดีของชุมชนและ
จัดการชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 

7.  ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(1) ปญหาวัฒนธรรม
ทองถ่ินถูกลืม 

- คุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรม
ทองถ่ินยังไมมีประสิทธิภาพ ประเพณี
ดั้งเดิมของทองถ่ินมักถูกลืมเลือน ความ
สมัยใหมเริ่มเขามาแทนท่ี 

- ภูมิปญญาทองถ่ินขาดการสนับสนนุจาก
ภาครัฐ ไมมีองคกรที่รบัผิดชอบโดยตรง
อยางจริงจัง 

ทุกหมูบาน - สงเสริมการจัดใหมีศูนยอนุรักษ
และฟนฟูศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิ
ปญญาทองถ่ิน จัดใหทําการสํารวจ
และรวบรวมขอมูลดาน
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
ทองถ่ิน และสงเสริมใหดํารงอยูคู
ทองถ่ินสืบไป 

8. ปญหาดานการเมือง การบริหาร 

(1) รายไดของ อบต. 
ไมเพียงพอ 

- รายไดท่ี อบต.จัดเก็บเอง และรายไดจาก
สวนราชการอื่นจดัสรรให ไมเพียงตอการ
พัฒนาทองถิ่นตองอาศัยงบประมาณจาก
สวนกลางเปนหลัก 

อบต.โคกเพชร - พัฒนาการจัดเก็บรายไดของ อบต. 
ใหมีคุณภาพ 

(2) สมาชิก อบต. ไม
เขาใจบทบาท 
หนาที่ของตน 

- สมาชิก อบต.บางคนไมเขาใจถึงบทบาท
หนาที่ของตนเอง ขาดความรูความเขาใจ
ดานการบริหารกิจการของ อบต. 

สมาชิกสภา 
อบต.โคกเพชร 

- การพัฒนาความรูดานการเมือง
การปกครองแกสมาชิก อบต.    
จะทําใหสมาชิกเขาใจในบทบาท
และหนาที่ของตนมากขึ้น 

(3) ปญหาดาน
ศักยภาพบุคลากร
ในหนวยงาน 

- บุคลากรผูปฏิบัติงานยังขาดทักษะและไม
มีประสบการณเพียงพอ 

- บุคลากรบางตาํแหนงท่ีจําเปนยังขาด
แคลน ทําใหการบรหิารงานขาด
ประสิทธภิาพ 

พนักงาน 

สวนตําบล 
พนักงานจาง
และลูกจาง 

- การบริการที่ดีขององคกรเปนที่พึง
ปรารถนาของผูรบับริการ ดังนั้น 
บุคลากรผูปฏิบัติงานตองมี
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน การ
ใหบริการที่ด ี

- ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู
ความสามารถในการทํางาน 
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ปญหา สภาพปญหา พื้นที่เปาหมาย 
/กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต/แนวทางแกไข 

(4) กิจกรรมภาครัฐ
ไมไดรับความ
รวมมือ 

- ประชาชนสวนใหญ ไมเขาใจบทบาท
อํานาจหนาที่ของภาครัฐแตละหนวยงาน 

- การประชาสัมพันธ เก่ียวกับการใหบริการ
ของภาครัฐยังไมทั่วถึง 

- ประชาชนขาดจิตสํานึกที่เขามามสีวนรวม
ในบริหารจดัการและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ทําใหการพัฒนาไมครอบคลุม
เปาหมายที่แทจริง 

ทุกหมูบาน - รณรงคประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจอันดีเก่ียวกับบทบาทอํานาจ
หนาที่ของภาครัฐแกประชาชน 

- จัดใหมีสถานที่ศูนยแหลงขอมลู
ขาวสารประจําหมูบานทุกแหง 
รวมทั้งจัดระบบกระจายขอมลู
ขาวสารดานการเมือง การบริหาร
บานเมืองทุกระดับ 

- จัดกิจกรรมสงเสรมิการมีสวนรวม
ระหวางทุกองคการในตําบลเพ่ือ
สรางความรัก ความสามัคค ี

(5) ปญหาขาดความ
เขาใจในการใชสิทธิ
ในการเลือกตั้ง 

- ขาดจิตสํานึกที่จะไปใชสิทธิเลือกตัง้ หรือ
ไปทํางานตางถิ่นไมมาทําการเลือกตั้งตาม
สิทธิหนาที่ 

- ขาดความรูระบบการเลือกตั้ง การซื้อสิทธิ
ขายเสียงยงัมีอยู 

ทุกหมูบาน - รณรงคและสงเสริมความรู ความ
เขาใจในระบอบประชาธิปไตย ให
ประชาชนเกิดจิตสํานึก ตระหนัก
ถึงหนาที่พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ 
สภาพแวดลอมภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการพัฒนาของตําบลโคกเพชร มีดังนี้ 

(1) การขยายตัวทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงและมีความผันผวนต่ํากวา
ศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ โดยสาเหตุที่สําคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอยางตอเนื่อง 

(2) โครงสร า งการผลิ ตมี การ เปลี่ ยนผ านจากภาค เกษตรและ
อุตสาหกรรมไปสูบริการมากขึ้น เปดโอกาสใหประเทศกาวสูความเปนชาติการคาและบริการ 
เศรษฐกิจสรางสรรคและดิจิทัล 

(3) ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ ทําใหภาระ
การคลังเพิ่มข้ึน สะทอนถึงภาระคาใชจายดานสุขภาพที่เพ่ิมมากข้ึน อัตราการพึ่งพาของ
ประชากรวัยแรงงานตองแบกรับดูแลผูสูงอายุเพิ่มสูงข้ึน ขณะที่ผูสูงอายุจํานวนมากยังมีรายได
ไมเพียงพอในการยังชีพ 

(4) ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังต่ํา ความตองการกําลังคนที่มีทักษะ
และองคความรูสูงทั้งปริมาณและคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจาก
การเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0 แตไทยสามารถดึงดูดแรงงานจากตางประเทศ และตองปองกัน
ไหลแรงงานทักษะสูงสูประเทศท่ีมีคาแรงสูงกวา 

(5) สังคมไทยกําลังประสบปญหาวิกฤติคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตาม
กระแสวัฒนธรรมตางชาติที่หลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิด วิเคราะห ไมสามารถคัด
กรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี เพ่ือปรับเปลี่ยนคานิยมและพฤติกรรมใหสามารถปรับตัวเขา
กับกระแสใหมของโลกได 

(6) วัฒนธรรมอันดีงามของไทยเริ่มเสื่อมถอยและสังคมไทยมีแนวโนม
เปนสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น อาทิ การใหคุณคากับความสนุกสนาน และความสะดวกสบาย 
ละเลยเรื่องวินัย มีความเห็นแกตัว ไมรูจักเสียสละ ไมเอ้ือเฟอเผื่อแผและขาดความรับผิดชอบ 
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นอกจากนี้ยังมีแนวโนมการเปนสังคมพหุวัฒนธรรม โดย เฉพาะการเขามาของแรงงานตางชาติ
ที่กอใหเกิดการนําเอาวัฒนธรรมตนทางผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(7) ความเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความกาวหนาในการ
ติดตอสื่อสาร การขยายตัวของเครือขายทางสังคมออนไลน สงผลใหมีทั้งโอกาสและความเสี่ยง
ตอวิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อในสังคม  ตลอดจนความสัมพันธระหวางบุคคล กระบวนการ
เรียนรูและพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศ 

(8) ความไมยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตางกันสงผลใหเกิดความ
ขัดแยงในสังคม ความขัดแยงในเชิงความคิดเห็นทางการเมืองของกลุมตางๆ ที่มีความรุนแรง
มากขึ้น นําไปสูความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน และสงผลกระทบสภาพจิตใจของประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม 

(9) ภาวะโลกรอนเปนปจจัยเสี่ยงที่สําคัญที่จะสงผลกระทบตอความ
หลากหลายทางชีวภาพ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทําใหเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
เกิดขึ้นบอยครั้งและมีความรุนแรงมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิต
ของคนไทย ทั้งอุทกภัย ภัยแลง วาตะภัยและดินถลม ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุทกภัยมีแนวโนมและความถ่ีมากขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอภาคการผลิตและวิถีการดํารงชีวิต
ของคน  

(10) การปรับเปลี่ยนท่ีรวดเร็วดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมสงผลใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิตและการคาที่มีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกลายมาเปนการคาที่มีบทบาทมาก
ขึ้น มีการยกระดับกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติไปสูการใชเทคโนโลยีที่ผสมผสาน ระหวาง 
Information Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกวา Internet of 
Things เพ่ือผลิตสินคาตามความตองการของผูบริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน โดยหากภาคการ
ผลิตที่ปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีไมทัน ขาดการลงทุนดานการวิจัยและ
พัฒนา นวัตกรรม จะทําใหความสามารถในการแขงขันลดลง 
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   สวนที่ 4 

  การนําแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบตั ิ
4.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ภายใตแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา(พ.ศ.2560-2563) เปนการกําหนดวาอนาคตการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรจะ
เปนไปในทิศทางใดและเปนเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาทองถิ่น(พ.ศ.25561-2565) 
วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเพียงใด โดยมีรายละเอียด
แนวทางการพัฒนาดังนี ้
 (1) วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ไดกําหนดวิสัยทัศน(Vision) เพ่ือแสดงสถานการณในอุดม
คติซึ่งเปนจดุมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณ
ของทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน 
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี ้
 

        “มุงพัฒนาทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมอันดี ตามวิถีความ
พอเพียง ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” 
 

(2)  พันธกิจ  (mission)   
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหมีความครอบคลุม และไดมาตรฐาน 
2.สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน 
3.สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4.สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคน และสังคม 
5.สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.สงเสริม ดูแล ศาสนา ภูมิปญญา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
7.บริหารจัดการองคกรใหมีความเปนเลิศ 
         

(3)  เปาประสงค  (Goals)   
1. ระบบสาธารณปูโภค โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึง 
2.การสรางความเขมแข็งใหชุมชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3.ประชาชนไดรับความชวยเหลือจากสาธารณภัย และไดรับความเสมอภาคดานกฎหมาย 
4.ประชาชนมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น และลดรายจายในครัวเรือน 
5.ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการบริหารจัดการอยางเหมาะสม 
6.ประชาชนไดสืบทอดจารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผูบริการ 
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(4)   ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 ยุทธศาสตรที่   1  การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 1  กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ราง
ระบายน้ํา ผังเมือง 
  แนวทางที่ 2 ซอมแซม ขยายเขตไฟฟา และไฟฟาเพื่อการเกษตร 
  แนวทางที่  3 กอสราง ขุดลอก บํารุงรักษา แหลงน้ํา ระบบชลประทาน 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. เสนทางการคมนาคม ถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา มีมาตรบานเพ่ิมมาก

ขึ้น 
2. ไฟฟา ไฟฟาเพ่ือการเกษตร ครอบคลุมทุกหมูบาน 
3. แหลงน้ํา ระบบชลประทาน ไดรับการกอสราง ขุดลอก บํารุงรักษา ฯลฯ 
4. จํานวนเด็กกอนเกณฑ ที่มีพัฒนาการ และมีความพรอมทางการศึกษากอนเขาเรียนในระดับที่ 

สูงข้ึนไป  
5. จํานวนสตรี เยาวชน ผูสูงอายุ พิการ  ที่มีการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
 1.จํานวนโครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา รางระบายน้ํา ผัง

เมือง ที่ไดมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น 

 2.จํานวนโครงการซอมแซม ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาเพื่อการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 

 3.จํานวนโครงการกอสราง ขุดลอก บํารุงรักษา แหลงน้ํา ระบบชลประทานเพ่ิมมากขึ้น 

 ยุทธศาสตรที่  2  ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 1  การสงเสริมอาชีพ 
  แนวทางที่ 2 การสงเสริมสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร/
ผูดอยโอกาสทางสังคม เด็กเยาวชน/สตรี 
  แนวทางที่ 3 การสงเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 
  แนวทางที่ 4 การสงเสริมสาธารณสุข 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลโคกเพชรเพ่ิมมากขึ้นอยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
 1.จํานวนประชาชนที่มีรายไดเพ่ิมจากการประกอบอาชีพเสริม 

2.รอยละที่เพ่ิมมากข้ึนของจํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร/ผูดอยโอกาส ที่ไดรับการ

สงเคราะหโครงการซอมแซม ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาเพื่อการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 

 3.รอยละที่เพ่ิมมากขึ้นของประชาชนที่ไดรับการสงเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 

 4.จํานวนผูปวยดวยโรคตางๆลดลง 
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ยุทธศาสตรที่  3  ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาและการรักษาความสงบเรียบรอย
ในชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางที่ 1  การพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมืองการพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน การ
สรางเครือขายเพื่อพฒันาชุมชน 
  แนวทางที่ 2 เพื่อรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม 
  แนวทางที่  3 การรักษาความสงบเรียบรอย การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ประชาชนผูประสบสาธารณภัยไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงที 
 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
 1.จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการพัฒนาประชาธิปไตย 

 2.จํานวนประชาชนผูไดรับบริการชวยเหลือดานกฎหมาย 

 3.จํานวนการไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัย 

 
 ยุทธศาสตรที่  4 การวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 
  แนวทางที่ 1  สงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม มุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  แนวทางที่ 2 การสงเสริมการเกษตร 
  แนวทางที่ 3 การสงเสริมการทองเที่ยว 
   

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
จํานวนคนยากจนลดลง รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือนเพ่ิมมากขึ้น 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
 1.รายไดเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้น 

2.จํานวนผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้น 

 3.จํานวนประชานมีรายไดเพ่ิมมากขึ้น 
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ยุทธศาสตรที่  5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 1  สนับสนุน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยาง

ย่ังยืน(ปาไม,น้ํา) 
   

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมภายในตําบลไดรับการจัดการ ดูแล อนุรักษและฟนฟูเพิ่มมาก
ขึ้น 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
  1.รอยละของประชาชนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
 

ยุทธศาสตรที่  6 ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางที่ 1  สงเสริม/สนับสนุน อนุรักษประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเอกลักษณทองถิ่น และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 
   

 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
จํานวนประชาชนที่เพ่ิมขึ้นในการสืบทอด จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
  จํานวนการสนับสนุน สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรที่  7 ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
แนวทางที่ 1  สงเสริม สนับสนุน ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐ หนวยงานราชการอื่น 

กลุมองคกรเอกชน ประชาชน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบการใหบริการ 
แนวทางที่  3 การพัฒนาเตรียมบุคคลากรใหเปนผูมีคุณภาพ 

   
 ตัวชี้วัดเปาประสงค 
จํานวนประชาชนที่เพ่ิมขึ้นในการสืบทอด จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นที่มีอยูในชุมชน 

ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
  จํานวนการสนับสนุน สงเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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(5) แนวทางการพัฒนาทองถิ่น 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
การกอสราง/ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ถนน ทางระบายน้ํา  สะพาน  ทอระบายน้ํา              

รางระบายน้ํา ผังเมือง 
   - กอสรางถนนคอนกรีต 

- กอสรางถนนดิน/ลูกรัง 
- ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีต 
- ปรับปรุงซอมแซมถนนดิน/ลูกรัง 
- กอสรางทางเทา 
- กอสรางทอระบายน้ํา 
- ปรับปรุงซอมแซมทอระบายน้ํา 
- กอสรางรางระบายน้ํา 
- ปรับปรุงซอมแซมรางระบายน้ํา 
- กอสรางสะพาน 
- ปรับปรุงซอมแซมสะพาน 
- ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต 
- ขยายผิวจราจรถนนดิน/ลูกรัง 

 
 

การกอสราง/ปรับปรุง/บํารุงรักษา ระบบประปา ถังเก็บน้ํา  บอน้ําตื้น  แหลงน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 

   - การกอสรางระบบประปา 
- การซอมบํารุงระบบประปา 
- ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่ม 
- กอสรางถังเก็บน้ําดื่ม น้ําใช 
- ขุดบอน้ําตื้นสาธารณะ 
- วางทอระบายน้ํา 
- การกอสรางรองระบายน้ํา 

 

การพัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําเพื่อการเกษตร 
   -  การขุดลอกคลองน้ํา 

-  การปรับปรุงแหลงน้ํา หนองน้ํา คคูลองและฝายกักเก็บน้ํา 
-  กอสรางฝายตนน้ําลําธาร 
-  บล็อกคอนเวริ์ส/ฝายชะลอน้ํา 
- ภาชนะเก็บกักน้ํา 
- บอน้ําตื้น 
- บอน้ําบาดาล 
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 การขยายเขต/ซอมแซม/ปรับปรุง/บํารุงรักษาไฟฟาสาธารณะและไฟฟาเพื่อการเกษตร    
- ติดตั้งระบบไฟฟาสาธารณะ 
- ปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
- ขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรโดยรวมกับหนวยงานอื่นในการดําเนินการ 

2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชวีิต 
   - การฝกอบรมอาชีพและจัดหาอาชีพเสริม 

- การสงเสริมสินคา OTOP 
- สนับสนุนงบประมาณกลุมอาชีพตางๆ 
- การจัดใหมี บํารุงรักษาและควบคุมตลาดเพ่ือรองรับสินคา 
- การสงเสริมการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
- การสงเสริมการเลี้ยงสัตวเพ่ือเพ่ิมรายได 
- ทัศนะศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพและฝมือกลุมอาชีพ 
- การผลิตปุยอินทรีย-ชีวภาพ 
- การจัดหาขาวพันธุดี 
- การสงเสริมการใชสารสกัดจากธรรมชาต ิ
- การสงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 
- กอสรางโรงฆาสัตว 
- จัดหาเมล็ดพันธุพืชพันธุดี 
- จัดซื้อเครื่องสูบน้ําเพ่ือการเกษตร 
-  โรงสีขาวชุมชนตําบล 
- โรงปุยชุมชน 
- สหกรณออมทรัพยตําบล 

 

แนวทางการสงเสริม/สนับสนุนงานดานสวัสดิการชุมชน 
- เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
- เบีย้ยังชีพคนพิการ 
- เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
- กอตั้งกองทุนฌาปนกิจตําบล 
- เบี้ยยังชีพผูดอยโอกาส 
- สนับสนุนสวัสดิการชุมชนตาํบล 

 
แนวทางการสงเสริมการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

- ปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- การจัดหาอาหารเสริม (นม) 
- การจัดหาอาหารกลางวัน 
- สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
- จัดหาคารถโดยสารรับ-สงนักเรียนระหวางตําบลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
- สงเสริมดานสุขภาพสตรีและเด็ก เยาวชน 
- สงเสริมอาหารเสริม(นม) สําหรับผูสูงวัย 
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แนวทางการพัฒนาดานการสาธารณสุข 
     - สงเสริมการออกกําลังกาย 

- การกอสรางสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ 
- การอบรมใหความรูทางดานโภชนาการ 
- สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐาน 
- จัดตั้งชมรมแอโรบิค 
- สนับสนุนจัดซื้อเวชภัณฑและครุภัณฑทางการแพทย 
- จัดฝกอบรมอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
-การพัฒนาดานการปองกันและควบคุมโรคอ่ืน 
- กําจัดลูกน้ํายุงลายและพาหะนําโรค 
- ปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
- ปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 
- โครงการสงเสริมการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ 
- การปองกันไขหวัดใหญ  2009 
- การบริหารจัดการ  การขนถายสิ่งปฏิกูลในตําบลเพ่ือใหเกิดการสุขาภิบาลที่ด ี         

ในตําบล 
- สนับสนุนเครื่องกรองน้ําชุมชนเพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง    

ปราศจากโรค 
 

 

3.ยุทธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาและการรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

 
แนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

   - การรณรงคประชาสัมพันธถึงพิษภัยสิ่งเสพติด 
- การแขงขันกีฬาตานยาเสพติด 
- สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปองกันปราบปรามสิ่งเสพติด 
- โครงการบําบัดและฟนฟูผูติดสารเสพติด 
- โครงการฝกอบรมและใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับปญหาสิ่งเสพติด 
 

  แนวทางการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   - อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

- การรณรงคเพ่ือลดอุบัติภัยในชวงเทศกาลตางๆ 
- จัดซื้อรถดับเพลิง รถน้ํา 
- การกอสรางอาคารศูนย  อปพร. 
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4.ยุทธศาสตรดานการดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว 
 
แนวทางการพัฒนา เพื่อสงเสริมการลงทุน พานิชยกรรม มุงเนนใหเกิดการพึ่งพาตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   - การรณรงคสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 

- ตลาดชุมชน 
  แนวทางการสงเสริมการเกษตร 
  แนวทางการการสงเสริมการทองเที่ยว 

 
  5.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน(ปาไม,น้ํา) 
   - การรณรงคและประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

- ฝกอบรมอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม 
- สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิดความคุมคาและประโยชนสูงสุด 
- รณรงคและปองกันปญหาน้ําเสียและกําจัดวัชพืช 
- รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดและลดปริมาณขยะ 

แนวทาง การกําจัดขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาด 
- กอสรางและปรับปรุงสถานที่กําจัดขยะ 
- จัดหาถังรองรับขยะในชุมชนและสถานท่ีสาธารณะ 
- จัดซื้อรถขนขยะ 

แนวทางการสงเสริมการปลูกปาและการปลูกตนไมทดแทน 
- การรณรงคการรักษาปาไม 
- การปลูกตนไมในที่สาธารณะ 
- การสงเสริมการปลูกตนไมในชุมชน 
- โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 
- โครงการรวมมือกับสวนราชการดานการปาไม 

 
6. ยุทธศาสตรดาน ศิลปะ  วัฒนธรรม  ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการอนุรักษ/บํารุง/รักษา สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาจารีตประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่น 
- สนับสนุนการจัดงานสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ

- สนับสนุนงานวันแซนโฎนตา 

- ประเพณเีขาพรรษา 

- ประเพณีออกพรรษา 

- ประเพณีอื่นๆ เชน ลอยกระทง 

- ประชาสัมพันธงานประเพณีตางๆ เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

- การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

- กอสราง ทํานุบํารุงและรักษาศาสนสถาน 

- กิจกรรมเสรมิสรางคุณธรรมและจริยธรรม 
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7.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทาง สงเสริม สนับสนุน ปฏิบตัติามนโยบายของรัฐ หนวยงานราชการอื่น กลุมองคกร
เอกชน ประชาชน 

   - กอสรางที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
   - จัดหาหนังสือพิมพสําหรับที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
   - โครงการขยายและปรับปรุงอินเตอรเน็ตตําบลเพ่ือบริการประชาชน 
   - กอสรางหองสมุดชุมชน/โรงเรียน 
   - ขยายและปรับปรุงระบบเสียงตามสาย 
   - รณรงค ประชาสัมพันธในการมีสวนรวมและชําระภาษี 
 

แนวทางการพัฒนาและเตรียมบุคลากรใหเปนผูมีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากลรองรับประชาคมอาเซียน 

   - จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล 
   - สงเสริมการศึกษาหาความรูและความกาวหนาของบุคลากร 
   - จัดทัศนะศึกษาดูงานสําหรับผูบริหาร สมาชิกสภาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน อบต. 
   - อบรมสัมมนาผูบริหาร สมาชิกสภาและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน อบต. 
   - ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่และเครื่องอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 
  แนวทางการพัฒนาสถานท่ี สิ่งอํานวยความสะดวกและระบบการใหบริการ 
   -การพัฒนาปรับปรุงสถานที่เพื่อการรองรับการบริการประชาชน 
   -ปลูกจิตสํานึกใหบุคคลากรรักความสะอาดภายในสํานักงานและนอกสํานักงาน 
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(6)  แผนที่ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
     
          
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

“มุงพัฒนาทัง้ดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

อันดี ตามวิถีความพอเพียง ภายใตการมสวนรวม

ของทุกภาคสวน” 

1. พัฒนาโครงสราง

พื้ น ฐ า น ใ ห มี ค ว า ม

ค ร อ บ ค ลุ ม แ ล ะ ไ ด

มาตรฐาน 

 

2.สงเสริมและพัฒนา

ชี วิ ตของชุ มชน ให มี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 

3. สรางความ

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

4.  . สงเส ริม

ส นั บ ส นุ น ก า ร

พั ฒ น า ค น แ ล ะ

สงัคม 

 

5 ส ง เ ส ริ ม

ส นั บ ส นุ น ก า ร

จั ด ก า ร

ทรัพยากรธรรมช

า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

6.   ส ง เ ส ริ ม ดู แ ล

ศ าส น า  ภู มิ ป ญญ า 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต 

ประเพณีทองถิ่น 

 

7. บริหาร

จัดการองคกร

ใหมีความเปน

เลิศ 

 

1.ปรับปรุงพัฒนา

ถนน ทอระบายน้ํา 

ไฟฟาสาธารณะ

ไฟฟาเพื่อการเกษตร 

แหลงน้ํา ระบบ

ชลประทาน ประปา 

2.ผู สูงอายุ ผูพิการ 

ผูปวยเอดส ผูยากไร 

เ ด็กเยาวชนได รับ

การดูแลอยางทั่วถึง 

 

3.ประชาชนไดรับการ

ชวยเหลือจากสาธารณ

ภัย และไดรับความ

เสมอภาคดาน

กฎหมาย 

4 . ป ร ะ ช า ช น มี

รายไดเพิ่มมากขึ้น 

และลดรายจายใน

ครัวเรือน 

 

5.ปาไม แหลงน้ํา 

ทรัพยากรธรรมช

าติไดรับการดูแล  

 

.ประชาชนไดส้ืบ

ทอดจารีต

ประเพณีและภมูิ

ปัญญาทอ้งถิน 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

เปาประสงค 

1.การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

3.ยุทธศาสตรการจัด

ระเบยีบชุมชน/สังคม 

และการรกัษาความสงบ

เรียบรอย 

4.ยุทธศาสตรการ

วางแผนการ

สงเสริมการลงทนุ

และการทองเทีย่ว 

5.ยุทธศาสตร

การบริหาร

จัดการและการ

อนรุักษ

ทรัพยากรธรรมช

าติและ

6.ยุทธศาสตร

ดานการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

7.ยุทธศาสตรดานการ

บริหารกจิการบานเมือง

ที่ด ี

 

1.กอสราง ปรับปรุง

บํารงุรักษาถนน สะพาน 

ทางเทา ทอระบายน้ํา 

รางระบายน้ํา  

2ซอมแซมขยายเขต

ไฟฟา และไฟฟาเพื่อ

การเกษตร 

3.กอสรางขุดลอด 

บํารงุรักษา แหลงน้ํา 

ระบบชลประทาน ระบบ

ประปา 

1.การสงเสริม

อาชีพ 

2.การสงเสริม

สวัสดิการสังคม

ของผูสูงอายุ ผู

พกิาร ผูปวยเอดส 

ผูยากไร 

ผูดอยโอกาส เด็ก 

เยาชน 

1.การพัฒนา

ประชาธิปไตยภาค

พลเมอืงการพัฒนา

ศักยภาพผูนําชุมชน 

การสรางเครือขาย

การพัฒนาชุมชน 

2.เพ่ือรักษาความ

ยุติธรรมและ

กระบวนการ

ยุติธรรม 

3.การรักษาความ

สงบเรียบรอย การ

ปองกันบรรเทาสา

ธารณภัย 

1.เพ่ือสงเสริม

การลงทุน 

พาณิชยกรรม 

มุงเนนใหเกดิการ

พึ่งพาตนเองตาม

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

2.การสงเสริม

การเกษตร 

3.การสงเสริม

การทองเที่ยว 

1สนับสนุนสงเสริม

การอนรัุกษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

อยางย่ังยืน(ปาไม

,น้ํา) 

1.สนับสนนุ

สงเสริมการอรุักษ

ประเพณศีิลปะ 

วัฒนธรรม

เอกลักษณทองถิ่น

และภูมิปญญา

ทองถิ่น 

 

 1.สงเสรมิ สนับสนุน 

ปฏิบัติงานตามนยา

บายของรัฐ 

หนวยงานราชการอืน่

กลุมองคกรเอกชน 

ประชาชน  

2.การพัฒนาสถานที ่

ส่ิงอาํนวยความ

สะดวกและระบบ

การใหบรกิาร 

3.การพัฒนา

บุคคลากรใหมี

ประสิทธภิาพ 

ยทุธศาสตร 

แนวทางการ

พัฒนา 

7.พัฒนา

ประสิทธิภาพการ

บริหารงานประชาชน

ไดรับการบรกิารดวย

ความรวดเร็ว ปฏิบัติ

หนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพ 
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5.7 นโยบายของคณะผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
คําแถลงนโยบาย 

ของ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
เมื่อวันท่ี 29 เดือนพฤศจิกายน 2556 

.................................... 
เ รี ยนท านประธานสภา  และสมาชิ กสภา องค ก า รบริ หา รส ว น              
ตําบลโคกเพชร ทุกทาน และทานผูเขารวมการประชุมทุกทาน 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2552 มาตรา 58 บัญญัติวาใหองคการ
บริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งคน ซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น และมาตรา 58/5 บัญญัติไววากอน
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบลเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล 
โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 กระผมนายสุรศักดิ์  สายแกว ไดรับความไววางใจจากประชาชน
ในเขตตําบลโคกเพชรเลือกกระผมใหมาทําหนาที่นายกองคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชร เพื่อเปนตัวแทนของประชาชนตําบลโคกเพชร ในการ
พัฒนาทองถิ่นเปนระยะเวลา 4 ป ในการที่กระผมไดลงพื้นท่ีเพื่อทําความรู
จักและไดรับทราบถึงปญหาของประชาชนในชวงการเลือกตั้งท่ีผานมานี้ 
กระผมไดรับทราบถึงปญหาและไดสัญญาประชาคมกับพอแมพี่นองชาว
ตําบลโคกเพชร วา จะบริหารงบประมาณแผนดินอยางมีประสิทธิภาพ 
และจะชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยใหประชาชนได
เขามามีสวนรวม คือ รวมคิด รวมทํา ดวยความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได เพื่อให 
 ตําบลโคกเพชรนาอยู ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น โดยจะนํา
หลักวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใชในการพัฒนาตําบลโคกเพชร 
ซึ่งสัญญาประชาคมที่กระผมไดใหไวกับประชาชนในครั้งนี้ นับวาเปน
ภารกิจอันสําคัญและยิ่งใหญที่กระผมจะตองยึดถือเปนแนวทางในการ
ทํางานเพื่อใหประชาชนไดรับความพึงพอใจและมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
 นโยบายที่กระผมจะไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร ในวันนี้จะเปนนโยบายท่ีจะนําไปปฏิบัติใหเห็นผลอยางชัดเจน เปน
ตนวา จะบริหารงบประมาณอยางมีสวนรวม และตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
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จัดทําแผนพัฒนาตําบลโคกเพชร  ตั้งแตการจัดทําประชาคมระดับหมูบาน 
และระดับตําบล กระผมมีความตั้งใจที่จะทําใหประชาชนในตําบล          
โคกเพชร มีชีวิตความเปนอยูที่ดี การไดออกเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่เปน
ประจําทําใหทราบสภาพปญหาและความตองการท่ีแทจริงของประชาชน
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาตําบลโคกเพชร ตอไป 
 กระผมยอมรับวาอนาคตในทางการเมืองเปนสิ่งที่ไมแนนอน ซึ่ง
ขึ้นอยูกับการสนับสนุนและความตองการของประชาชนตําบลโคกเพชรวา
จะเลือกผูบริหารระดับทองถิ่นลักษณะไหนเขามาบริหาร ดังนั้น กระผม
พรอมทีมงานบริหารจะมุงม่ันตั้งใจและขอทุมเทท้ังแรงกายแรงใจเพื่อ
พัฒนาตําบลโคกเพชร ใหมีความเจริญในทุกๆ ดาน ประชาชนอยูดีกินดี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร รับทราบตอไป 
 ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
และผูเขารวมประชมุทุกทาน การบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ได
ถูกกําหนดใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีตามแผนพัฒนาตําบลและตอง
เปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล นโยบายท่ีกระผมจะแถลงตอสภาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชรในวันนี้ ก็จะปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว
ขางตน โดยนโยบายที่กําหนดไวมีทั้งหมด 7 ดาน ดังนี ้
1.นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร มุงที่จะพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานใหมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดย
มีแนวทางดังนี ้
 1.1 กอสร าง  ปรับปรุง  และบํารุงรั กษาสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ เชนถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา ไฟฟาสาธารณะ การ
ประปา ใหไดมาตรฐานสามารถอํานวยความสะดวกในการสัญจรไปมา
ของประชาชน การขนสงสินคาใหมีความสะดวกปลอดภัย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี สรางและบํารุงรักษาถนนทุกสาย ท้ังเสนทางสายหลัก
และทางเชื่อมระหวางหมูบาน โดยจะปรับปรุงใหเปนถนนที่ไดมาตรฐาน 
ประชาชนสามารถใชประโยชนไดตลอดป เชนดําเนินการปรับปรุงถนนท่ี
ไดรับการถายโอนจากหนวยงานตางๆ ถนนท่ีเชื่อมตอระหวางหมูบานหรือ
มีลักษณะที่เปนเครือขายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ใหเปน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอดัแนน หรือปรับเกรดใหมี
สภาดีขึ้น และกอสรางถนนดินหรือตัดถนนดินใหมใหสามารถ อํานวย
ความสะดวกในการสัญจรไปมา การขนสงสินคา การพาณิชย และขนสง
พืชผลทางการเกษตรใหมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
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 1.2 จัดใหมีน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน เชนขยายเขตประปา เปนตนสรางและปรับปรุง
ระบบน้ําปรับปาหมูบานใหครอบคลุมทั้งตําบล การขยายเขตระบบประปา 
กอสรางระบบประปาหมูบาน สนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารระบบประปาหมูบาน 
 1.3ปรับภูมิ ทัศนของชุมชนใหนาอยูนาอาศัย เชนปรับปรุง
ไหลถนนหนทางใหสะอาด และปลอดภัย จัดสถานที่พักผอนหยอนใจ และ
สถานท่ีออกกําลังกาย สําหรับประชาชนในชุมชน เชนลานกีฬาตานยาเสพ
ติด 
 1.4 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
ทางการเกษตร 
 1.5ขยายเขตระบบจําหนายไฟฟา ตามสภาพพื้นที่ใหครอบคลุม
และทั่วถึง 
 1.5 ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหสะอาด สะดวก งายตอการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชน 
 
2.นโยบายดานเศรษฐกิจ 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จะสงเสริมสนับสนุนและ
ผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดและลดรายจายใหกับประชาชนทุก
ระดับ โดยจะสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของ
ชุมชนในระดับฐานรากของตําบล โดยมีแนวทาง ดังนี ้
 2.1สนับสนุน สงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสราง
ระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง สงเสริมการคา จัดใหมีศูนยการจําหนายสินคา
ผลิตภัณฑพื้นบาน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน หรืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม 
 2.2สงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็ง
ของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง 
 2.3 สงเสริมอาชีพ เพิ่มรายไดใหกับประชาชนโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
 2.4 สงเสริมใหประชาชนไดนําภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชใหเกิด
ประโยชน เพื่อเพิ่มรายไดใหแกราษฎรในทองถิ่น 
 2.5 จัดตั้งกองทุนกูยืมเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อสงเสริมให
ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นเปนการแกไขปญหาเบื้องตนในการท่ีขาดเงินทุน
ใหแกราษฎรในตําบลโคกเพชร 
 
3.นโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จะสงเสริมและสนับสนุนให
ตําบลโคกเพชร เปนชุมชนที่ปลอดภัย นาอยู และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพ
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ชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตําบลใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้นและการ
สราง  โอกาสใหทุกคนไดรับการบริการอยางเทาเทียมกัน โดยมีแนวทาง
ดังนี ้
 
 3.1สนับสนุนให มีการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความ
รับผิดชอบใหมีมาตรฐานทัดเทียมศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีอยูในชุมชนเมือง 
ซึ่งมีความพรอมกวา 
 3.2 สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหไดรับการเผยแผตอชนรุนหลัง 
 3.3 อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและสงเสริมใหประชาชน
และชุมชนมีสวนรวมอยางแทจริง 
 3.4สงเสริมและสนับสนุนเด็ก เยาวชนและประชาชนใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
 3.5สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการทํานุบํารุงและสืบทอด
ศาสนา 
 3.6 รวมสืบสานการจัดงานประเพณีอันดีงามของทองถิ่นและของ
ชาติใหดํารงสืบไป 
 3.7 สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
และกิจกรรมสรางสรรคอื่นๆในสถานศึกษา 
  
4. นโยบายดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จะสงเสริมสนับสนุนระบบ
สาธารณสุขใหมีประสิทธิภาพและมีความเขมแข็งตลอดจนสรางระบบ
สุขภาพท่ีดีใหเกิดขึ้นกับประชาชนในตําบลโคกเพชร ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
ทั้งทางรางกายและจิตใจ โดยมีแนวทางดังนี ้
 4.1 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา ผูสูงอายุ ผูพิการ 
เด็ก ผูดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางทั่วถึง จากองคการบริหารสวนตําบล 
 4.2 สงเสริมและสนับสนุนภารกิจของอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน(อสม.)ในการดูแล และปองกันโรคติดตอ 
 4.3 ประสานความรวมมือในการสงเสริมสุขภาพประชาชน
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
    
5.นโยบายดานพัฒนาดานคณุภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
 องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร จะบริหารงานโดยยึด
หลักธรรมมาภิบาล มุงเนนความโปรงใส และการมีสวนรวมโดยมีแนวทาง 
ดังนี ้
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 5.1จัดการและสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน เพื่อดูแลเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินประชาชน 
 5.2 สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาอาชีพใหประชานมีรายได
เพิ่มขึ้น 
 5.3สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิตแกผูยากไร คนพิการ 
คนชรา คนดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และสามารถชวยเหลือ
และพึ่งตนเองได 
 5.4 เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชน องคกรสตรีเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในสวนท่ีเกี่ยวของ 
 5.5การปองกันปญหายาเสพติดและการใหการสนับสนุนในการ
แกไขปญหายาเสพติดกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 
 5.6 สนับสนุนและใหความรวมมือกับสายตรวจตําบล 
 5.7 จัดใหมีรถกูชีพ กูภัยประจําองคการบริหารสวนตําบล 
6.นโยบายดานการเมือง การบริหารและจัดการ 
 6.1 สงเสริมดานการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมาหากษัตริยทรงเปนประมุขโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆขององคการบริหารสวนตําบล 
 6.2 สงเสริมการจัดเวทีประชาคมหมูบาน ประชาคมตําบลเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปญหาของชุมชนเพื่อแกไขปญหารวมกัน 
 6.3 สงเสริมและสรางขวัญและกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิด
ขึ้นกับบคุลากรในองคกรโดยบริหารงานบนพื้นฐานความถูกตอง ยุติธรรม
และความโปรงใส โดยยึดหลักคณุธรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ใหมีความสารถปฏิบัติงานและมีจิตสํานึกในการปฏิบตัิหนาที่ 
และการบริการประชาชน อยางมีประสิทธิภาพตามระเบียบและขั้นตอน
ของกฎหมาย 
 6.4 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและการรับฟงความ
คิดเห็นจากทุกภาคสวน ทั้งหนวยงานของรัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ในการการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงใหองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร พัฒนาไปสูสิ่งที่ดีย่ิงขึ้น 
 6.5 สงเสริมความรัก ความสามัคคีในหมูคณะของประชาชน มี
ตางความคิดแตไมแตกแยกสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนเอกภาพ 
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7.นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 7.1 สงเสริมใหมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลอยางถูก
สุขลักษณะในครัวเรือนและในระดับชุมชน 
 7.2 สงเสริมและสนับสนุนการปลูกตนไมในสถานท่ีราชการและท่ี
สาธารณะภายในตําบล 
 7.3 สงเสริมการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในชุมชนใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน 

   

นโยบายบริหารราชการองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  โดยมุงเนนที่จะพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร  ใหกาวหนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  การบริหารเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  มีสุขภาพชีวิตที่ดีมีความเปนอยูที่ดี  มีความสุข  มี
เสถียรภาพและเกียรติภูมิและเพ่ือใหการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  สามารถบรรลุ
ถึงภารกิจและดําเนินไปตามแนวทางที่กลาวมา  จึงไดกําหนดนโยบายบริหารราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร  ไวดังนี ้
 1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เพ่ือ
พัฒนาเสริมสรางศักยภาพทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  และเปนการ
วางรากฐานของการพัฒนาอยางยั่งยืน  มุงพัฒนาบริการดานโครงสรางพื้นฐาน  สาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน
และเพียงพอตอความตองการของประชาชน  จัดหาที่ดินสรางที่ทําการ  อบต. มุงสรางเสริมความสะดวกสบาย
ในการสัญจรของประชาชนโดยการบูรณะพัฒนาในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ใหมีสภาพดีและให
มาตรฐาน  ทั้งใหมีการปรับปรุงพัฒนาแหลงน้ําขุดลอกคลองสงน้ํา  ทําการกอสรางคลองชลประทาน  เพื่อสงน้ํา
ใหไดใชน้ําทุกหมูบาน  ตลอดจนใหมีการวางทอระบายน้ําตามถนนและกอสรางทอเหลี่ยมขนาดตาง ๆ เพื่อ
ระบายน้ําปองกันน้ําทวม  จัดใหมีประปาตําบลและขยายใหครบทุกหมูบาน  ปรับปรุงขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
ใหแกชาวบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  และขยายเขตไฟฟาเพ่ือการเกษตรพัฒนาแหลง
ทองเท่ียว 
 

2.  ดานเศรษฐกิจ 
  พัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจในระดับชุมชน  โดยใหความสําคัญ
กับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง  โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประสานการพัฒนา
เศรษฐกิจระดับชุมชนใหเขมแข็ง  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประสานความรวมมือกับทุกฝายเพ่ือสราง
การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน  มุงสงเสริมสนับสนุนและผลักดันใหมีกระบวนการสรางรายไดใหกับประชาชนทุก
ระดับ  โดยการสงเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน  เพ่ือสรางรายไดใหกับครอบครัวและ
สงเสริมการรวมตัวเพื่อดําเนินการเศรษฐกิจระดับชุมชนใหมีการกระจายรายไดไปสูประชาชนในทองถ่ิน  
สนับสนุนใหประชาชนไดรับความเปนธรรมในการซื้อสินคาที่มีคุณภาพ  ราคาถูกและปองกันการเอารัดเอา
เปรียบและสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ  ของชุมชน  จัดใหชุมชนมีอาชีพเสริมเพ่ือพัฒนารายไดใหกับทุกหมูบาน  
และจัดใหมีการไถกลบตอซังขาวเพ่ือปรับปรุงพ้ืนดินใหปลอดสารพิษ 
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3.  ดานสังคม 
  พัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขต  องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรอยางเต็มที่ทั้ง
ทางดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข  และการสรางความเขมแข็งของชุมชน  และใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
พัฒนายกระดับการศึกษา  ขยายและปรับปรุงการศึกษาใหเพียงพอแกความตองการของชุมชน  สงเสริมการ
สาธารณสุขและการอนามัยแกประชาชน  โดยทั่วถึงใหการสงเคราะหสนับสนุนและสรางโอกาสใหกับกลุมผู
ยากไรหรือผูมีรายไดนอย  ผูพิการหรือทุพพลภาพ  และผูดอยโอกาส  สนับสนุนสงเสริมสรางจิตสํานึกในชุมชน
ใหรักที่อยูอาศัย  และสงเสริมใหอนุรักษสิ่งแวดลอม  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทและยกระดับให
มีมาตรฐานระดับสากล  ฟนฟูและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
ดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุกประเภท  จัดใหมีเบี้ยเลี้ยงยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการท่ียากจนขาด
ผูดูแล  สงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ  สนับสนุนการรณรงคเรื่องความปลอดภัยดานจราจร 

- จัดใหมีการรณรงคปองกันโรคติดตอ 

- จัดใหมีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหเพียงพอแกความตองการ 

- จัดใหมีเต็นทประจําหมูบานเพื่อใหเพียงพอตอการใชงานของแตละหมูบาน 
 

4.  ดานการเมืองการบริหาร 
สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  และนโยบายของจังหวัดศรีสะเกษ  

เพ่ือสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน  เสริมสรางและดูแลใหประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบล   มาตรการมุงเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร
ใหสามารถบริการประชาชนใหไดรับความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรม  นําวิชาการเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การบริการประชาชน  และเหมาะสมกับความเจริญของบานเมือง  มุงพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร  ใหมีความรูความกาวหนาในวิทยาการสามารถปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายไดและใหความเปน
ธรรมแกผูมีหนาท่ีเสียภาษี  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินและกําหนด
นโยบายการบริหารราชการขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร ดังกลาว  ไดวางไวอยูบนพ้ืนฐานความเปน
จริงของทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และสถานการณในปจจุบัน  และเพ่ือสามารถดําเนินนโยบายจน
บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวไดทั้งนี้  การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  
โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  และคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ิน  การจัดทํางบประมาณการจัดซื้อจัดจาง  การตรวจสอบ  การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางโปรงใส  
และการเปดเผยขอมูลขาวสารใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบขอบังคับวาดวยการนั้น 
 
 

 



 

  

บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลโครงการ 

๔.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 ๔.๑.๑  กรอบในการติดตามและประเมินผล 

ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘  ขอ ๒๙ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ขอ 29 (3) 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป   

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่  ดังนี้   
(๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน   

(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร     
ที่ไดรับการแตงตั้งตามระเบียบฯ  ตองกําหนดแนวทาง  วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชร  โดยใหมีการประชุมกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลและออกพ้ืนที่สุม
ตรวจติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินงาน  เพ่ือการติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร และใชแบบประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลโคกเพชร  ดังนั้น  เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบฯ และการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  ใหสอดคลองกับปญหา  
ความตองการและ         แนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณภายนอก จึงตองมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 และสรุปรายงานผล
เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร  เพื่อนายก อบต.เสนอตอสภา อบต.  คณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรทราบโดยท่ัวกันตามลําดับตอไป  

 

ปจจุบันการติดตามและประเมินผลนับวามีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงานเปน
อยางยิ่ง  เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเปนการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปท่ีผานมา วามีความ
สอดคลองกับแผนงานท่ีไดวางเอาไวหรือไม  รวมทั้งการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางแทจริง องคการบริหาร
สวนตําบลโคกเพชร  ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีภาระหนาที่ที่จะตองใหการบริการแกประชาชนชุมชน  
จึงจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนติดตามและประเมินผล  เพ่ือวัดถึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของการดําเนินการ
ในดานตางๆ เพื่อใชเปรียบเทียบการทํางานของปที่ผานมาอีกดวย  โดยข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามารถจัดวางเปนแผนผังขั้นตอนได  ดังนี ้

 

 
แผนผังขั้นตอน... 
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๔.๑.๒  แนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  เปนเครื่องมือที่จําเปนในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของโครงการที่ดําเนินการอยู  โดยที่การติดตาม  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา
เพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  ปญหาที่กําลังเผชิญอยู  ประสิทธิภาพของวิธีการ
ดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาที่กําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/กิจกรรม
ไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาที่ควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน  เสียเวลาใน
การตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน  กลุมเปาหมายที่ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม  

      …………../การประเมินผล 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

นายก อบต.เสนอตอสภา อบต. 

คณะกรรมการพัฒนา อบต. 

ประกาศผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 

ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอย  ปละ  2  ครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี ้ ใหปดประกาศโดยเปดเผย

ไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

ดําเนินการติดตามและ 

ประเมินผลแผนพัฒนา 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลใจด ี

คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลองคการบรหิาร

สวนตําบลโคกเพชร 



 

  

   - -  

การประเมินผล คือ เปนการรวบรวมผลการติดตามความกาวหนาของโครงการและการ 
ประเมินผลโครงการของทุกสวนราชการเพื่อวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงาน  การตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานในระหวางที่กําลังดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซึ่งการประเมินผล  เปน
สิ่งจําเปนเชนเดียวกับการติดตาม  การประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานที่กําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม  อยางไร  อันเปนตัวชี้วัดวาแผนงานที่ไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร  นําไปสูความสําเร็จตาม
แผนงานที่กําหนดไวหรือไม  มี  ๒  แบบ  ดังนี้   

 
๑.  การประเมินผลเชงิปริมาณ 
  เปนการประเมินผลความสําเร็จในการดําเนินงานและการใช งบประมาณในแต

ละโครงการโดยพิจารณาจากเปาหมายของโครงการท่ีไดกําหนดไวในแผนดําเนินการ และจํานวนงบประมาณทีไดใช
จายจริง 

๒.  การประเมินผลเชิงคุณภาพ  
เปนการประเมินผลสําเร็จของโครงการที่มีลักษณะเปน การจัดการอบรม/ศึกษาดู

งาน โดยการประเมินผลความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที ไดกําหนดไวใน แผนพัฒนาทองถ่ิน                 
(พ.ศ.2561-2565) และแผนดําเนินการประจําป  2562 โดยผูรับผิดชอบโครงการจะตองทําการสํารวจความ
คิดเห็น ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที"มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ 

ซึ่งผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับที่สามารถนําไปใชใน
การปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 

๔.๒  ระเบียบ  วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
   ๔.๒.๑  ระเบียบที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖ และที่แกไขเพิ่มเติมถึงปจจุบัน 

ขอ ๒๘  ไดกําหนดองคประกอบของคณะติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่ง
ประกอบดวย  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน  ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถ่ิน
คัดเลือกจํานวนสองคน  ผูแทนหนวยงานที่เก่ียวของที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  หัวหนาสวนการ
บริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยให
คณะกรรมการเลือกคณะกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ 

ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
โดยคณะกรรมการทั้งหมดใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 
   ขอ  ๒๙  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินไว  ดังนี ้
   (๑)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๒)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
   (๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
          ............./4.2.2 วิธีการ 



 

  

      - - 

 
๔.๒.๒  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป(พ.ศ.2561-2565) 
ประจําป 2562  เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําปงบประมาณนั้น วาสามารถเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไวไดหรือไม  
เพ่ือใหบุคลากรที่เกี่ยวของสามารถระดมความคิดในการปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงานที่จะสามารถนําไปสูการบรรลุ
แผนที่กําหนดไวได  เครื่องมือที่ใชในการติดตามผลการดําเนินงาน  ไดแก แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกเพชร ซึ่งประกอบไปดวย การติดตามการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงโครงการ/กิจกรรม  การติดตามการใชจายงบประมาณ  การติดตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานการประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป(พ.ศ.2561-
2565) ประจําป 2562  เปนการตรวจสอบผลที่เกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จ  เปรียบเทียบ
กับวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล ไดแก  แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่
เก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรในภาพรวม  ความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของตอ
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตรและประเด็นการพัฒนารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่
กําหนดไว  อีกทั้งการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร             
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีวิธีการติดตามและประเมินผล  ดังนี ้
 

๑)  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  กําหนดหวงเวลาในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการ/กิจกรรม  ทั้งนี้ กําหนดใหมีการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งที่ดําเนินการแลวเสร็จและสรุปเปน  รายไตรมาส  
ระยะหกเดือน และรายงานใหผูบริหารทราบ เมื่อสิ้นปงบประมาณใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลอีกครั้งพรอมสรุปผลในภาพรวมอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาก
การติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลใจดี
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ ๑  ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปและปดประกาศไมนอยกวา  ๓๐  วัน   

 ระยะเวลาการรายงานผลการดําเนินงาน  ดังนี ้
ระยะ  ๖  เดือน 

    (๑)  เดือน  ตุลาคม  2561 – มีนาคม  ๒๕62    
    (๒)  เดือน  เมษายน 2562 – กันยายน  2562 

 
๔.๒.๓  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดใหองคการปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแผนพัฒนาสาม
ปและแผนการดําเนินงาน  เพื่อเปนเครื่องมือในการใชงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและทรัพยากรตางๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความโปรงใส เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นและตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  ถึงแมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินที่ดีสักเพียงไรก็ตามแตหากไมสามารถบงชี้ถึง
ผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนได  ก็ไมสามารถที่จะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถิ่นได   

      
      ………../  ดังนั้น 
 



 

  

   - - 

ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงตองมีเครื่องมือที่สําคัญในการตรวจสอบการ
ดําเนินงานวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือบรรลุเปาหมายหรือไม  อยางไร  ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ ”ระบบ
ประเมินผล” จะเปนเครื่องมือในการนําขอมูลตางๆ มาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือแมแตยุติการดําเนินงาน   โดย
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลมี  ดังนี ้

 
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาสและระยะ  ๖  

เดือน 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคลองของ

ยุทธศาสตรและโครงการ  
แบบท่ี  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดย
จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น .......องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร........... 

ประเดน็การประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรเพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคก
เพชร 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
โคกเพชร 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรและประชาคมระดับตําบล
พิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

๒  การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 
๒.๑  มีการรวมรวมขอมลูและปญหาสําคญัขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชรมาจดัทํา
ฐานขอมูล 

  

๒.๒  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทําแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะหศักยภาพของตําบลโคกเพชร (SWOT) และ AIC  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาตําบลโคกเพชร 

  

๒.๔  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชรที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

๒.๕  มีการกําหนดวสัิยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตาํบลโคกเพชร ที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  



 

  

   
๒.๖  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพือ่การพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร   
๒.๘  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดทําบญัชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

๒.๑๓ มีการกําหนดรูปแบบการตดิตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

 
 
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  
           และระยะ ๖  เดือน 
คําชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร ๕  ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)  โดยมีกําหนดระยะเวลาใน
การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ  ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่มตัง้แตสิ้นสุดโครงการ  เดือน ตุลาคม 2561 
– กันยายน  2562 

 
สวนที่  ๑    ขอมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น  องคการบริหารสวนตําบลใจดี 
๑.2  รายงานผลการดําเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  เดือน  ตุลาคม  2561 – มีนาคม  2562 
  (๒)  เดือน  เมษายน 2562 – กันยายน  2562 
 

 
สวนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 5 ป (พ.ศ.2561-2565)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 



 

  

 

- - 

๒.๑  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 4 ป(พ.ศ.2561-2564) 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3) 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป ๒๕61 ป ๒๕๖2 ป2563  ป ๒๕๖4 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการดําเนนิงาน 
โครงการ 

(เปาหมาย) 
ผลการ

ดําเนินงาน 

 
โครงการ 

(เปาหมาย) 

 
ผลการ

ดําเนินงาน 

โครงการ 
(เปาหมาย) 

ผลการ
ดําเนินงาน 

1.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
63 

45,990,800 
70 53,260,500 

51 31,759,000 
36 27,843,300 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
39 

15,761,557 
7 

655,000 7 655,000 
7 

655,000 

๓.  ยุทธศาสตรดานการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ
การจัดระเบียบเรยีบรอยในชุมชน 16 

3,766,500 

56 

11,022,884 56 17,273,884 

56 

17,273,884 

4.ยุทธศาสตรดานการวางแผนการสงเสริมการทองเท่ียว 
1 

6,000 
1 

6,000 1 6,000 
1 

6,000 

5.  ยุทธศาสตรดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติแลดะสิ่งแวดลอม 8 

76,078,000 
10 

398,000 10 398,000 
10 

398,000 

6.  ยุทธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 7 

577,500 
8 

526,500 8 526,500 
8 

526,500 

7.  ดานการเมือง การบรหิาร และการพัฒนาบุคคลากร
ทองถ่ิน 28 

1,612,840 
30 

1,202,340 30 1,202,340 
30 

1,202,340 

รวมทั้งสิ้น 162 143,793,197 182 67,071,224 
163 51,820,724 

148 47,905,024 

... 



 

 

 



 

 

      - - 

แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
คําชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามยุทธศาสตรที่กําหนดไวและมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ ๑  คร้ัง  หลังจากสิ้น
ปงบประมาณ      

สวนที่  ๑  ขอมูลท่ัวไป 
๑.๑  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น                         
๒.๑  วัน/เดือน/ปที่รายงาน           

สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
๒.๑  ยทุธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 
ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนา
ทองถิ่น 4 ป

(2561-2564) 

บรรจุใน
ขอบัญญติั 

(นาํไปปฏบิัติ) 

คิดเปนรอยละ 
ของโครงการท่ี
ปรากฏในแผนฯ  

๑.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
63 23 36.50 

๒.  ยทุธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 39 16 41.02 

๓.  ยทุธศาสตรดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการจัด
ระเบียบเรียบรอยในชุมชน 16 9 41.02 

4.ยุทธศาสตรการวางแผนการสงเสริมการลงทุนและการ
ทองเท่ียว 1 1 100 

5.  ยทุธศาสตรดานศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีต ประเพณี 
และภมูิปญญาทองถิ่น 8 1 12.50 

6.  ยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการและการอนุรักษ
ทรพัยากรธรรมชาติแลดะสิ่งแวดลอม 7 3 42.85 

7.  ยทุธศาสตรดานการบรหิารจดัการบานเมืองที่ด ี 28 12 42.85 

รวม 
162 65 40.12 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   แบบ ผ 01 
   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

 
       (แผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ.2561 – 2565) 

         ขององคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 

   ยุทธศาสตรที่ 7 



 

 

   ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
 

       (แผนพัฒนาทองถิ่นป พ.ศ.2561 – 2565) 
      องคการบริหารสวนตําบลโคกเพชร 

 
 

 

 

 

 

 


