นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์
รัฐบาล ถือเปนภารกิจที่สําคัญอยางยิ่งที่จะตองนําประเทศไทยใหรอดพนจากวิกฤต เศรษฐกิจโลกที่กําลังเกิดขึ้นและ
พัฒนาไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน แกไขวิกฤตทางสังคมที่มีความแตกแยกและพัฒนาใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุติวิกฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองใหมีความมั่นคงตามแนวทางระบอบ ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรง
เปนพระประมุข ในการนี้รัฐบาลจะดําเนินการใหบรรลุภารกิจดังกลาวภายใตแนวทางพื้นฐานหลัก 4 ประการคือ
1. ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยให มีความมั่นคงในการเปนศูนยรวมจิตใจและความรักสามัคคีของคนใน
ชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยไวเหนือความขัดแยงทุกรูปแบบ พรอมทั้งดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปองกันมิให
มีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุ ภาพอยางจริงจัง
2. สรางความปรองดองสมานฉันท บนพื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและความยอมรับของทุกภาคสวน
3. ฟนฟูเศรษฐกิจ ใหขยายตัวอยางยั่งยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนจะประสบ
4.พัฒนาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมีความมั่นคง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และบังคับใชกฎหมายอยางเสมอ
ภาค เปนธรรม และเปนที่ยอมรับของสากล
นโยบายรัฐบาล อภิสิทธิ์ รัฐบาล จะบริหารราชการแผนดินโดยนอมนําหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่
เนน การใชคุณธรรมนําความรู และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยอยางเครงครัด โดย
แบงการดําเนินการเปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการและมีกําหนดเวลาแลวเสร็จในปแรกอยางชัดเจน และ
ระยะการบริหารราชการ 3 ปของรัฐบาลซึ่งมีกําหนดเริ่มตนตั้งแตปแรกเปนตนไป ดังตอไปนี้
1.นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
1.1 การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและเอกชนใน
การลงทุนและการบริโภค
1.1.1 เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของคนในชาติ ใหเกิดขึ้นโดยเร็ว โดยใชแนวทางสันติ รับฟงความเห็น
จากทุกฝาย และหลีกเลี่ยงการใชความรุนแรงในการแกไขปญหาความขัดแยงในชาติ
1.1.2 จัดใหมีสํานักงานบริหาราชการจังหวัดชายแดนภาคใตเปนองคกรถาวร เพื่อทําหนาที่แกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่
ชายแดนภาคใต โดยยึดมั่นหลักการสรางความสมานฉันท และแนวทาง เขาใจ เขาถึง และพัฒนา
1.1.3 ปฏิรูปการเมืองโดยจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินการปฏิรูป โดยการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน เพื่อวางระบบการบริหารประเทศใหมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ ในแนวทางการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

1.1.4 เรงสรางความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยใหความสําคัญกับกรอบความรวมมืออาเซียนเปน
ลําดับแรก และรวมมือกับรัฐสภาในการพิจารณาอนุมัติเอกสารที่เกี่ยวของที่ประเทศไทยใน ฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียนจะตองลงนามในชวงของการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน ใหแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 และเตรียม
ความพรอมเปนเจาภาพจัดการประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนครั้งที่ 14 ในเดือนกุมภาพันธ 2552 ในฐานะที่ประเทศไทยเปน
ประธานอาเซียน
1.1.5 ฟนฟูเศรษฐกิจที่กําลังประสบปญหาเปนการเรงดวน โดยจัดทําเปนแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะสั้นที่ครอบคลุม ภาค
เกษตรและเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการทองเที่ยว ภาคการสงออก ภาคอสังหาริมทรัพย การสรางงาน
และสรางรายไดในชนบท การพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติและฟนฟูทรัพยากร
1.1.6 เรงสรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวตางชาติ และเรงรัดมาตรการกระตุนการทองเที่ยว โดยการดําเนินรวมกัน
ระหวางภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพันธดึงดูดนักทอง เที่ยวตางชาติ สงเสริมการทองเที่ยวของคนไทยใน
ประเทศ
1.1.7 เรงลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยใหความสําคัญกับโครงการลงทุนที่มีความคุมคามากที่สุด เพื่อเสริมสราง
บรรยากาศการลงทุน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1.2 การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน
1.2.1 รวมมือกับภาคเอกชนในการดําเนินมาตรการชะลอการเลิกจางและปองกันการขยายตัว ของการเลิกจางใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดยอม โดยใชมาตรการจูงใจเพื่อลดภาระ
ของภาคเอกชนในการชะลอการเลิกจางงาน
1.2.2 ดําเนินมาตรการเรงดวนเฉพาะหนา เพื่อรองรับปญหาแรงงานวางงานจากภาคอุตสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม
1.2.3 เรงรัดดําเนินการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนของผูถูกเลิกจางและผูวาง
1.2.4 สรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ที่มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตัวเองได โดยจัดสรรเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปที่แสดงความจํานงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการ
สงเคราะห
1.2.5 เพิ่มมาตรการดานการคลัง เพื่อชวยเพิ่มรายไดของประชาชนและกระตุนธุรกิจในสาขาที่ถูกผลกระทบ
1.2.6 สรางรายไดและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง และจัดสรรเงิน
เพิ่มเติมใหจากวงเงินที่เคยจัดสรรใหเดิม

1.2.7 ดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรผานกลไกและเครื่องมือของรัฐให มีประสิทธิภาพ และเรงสราง
ระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร
1.2.8 เรงรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินคาของสินคาเกษตรและสินคาชุมชน เพื่อกระตุนการบริโภค
ภายในประเทศ และการสงออก
1.2.9 จัดตั้งสภาเกษตรกรแหงชาติ เพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมในการเสนอนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตรอยาง
เปน ระบบ และมีระบบการคุมครองและรักษาผลประโยชนของเกษตรกร รวมทั้งพัฒนาความเขมแข็งของเกษตรกรได
อยางยั่งยืน
1.2.10 สงเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ ใหปฏิบัติงานเชิงรุก ในการสงเสริมสุขภาพใน
ทองถิ่น/ชุมชน การดูแลเด็กผูสูงอายุ คนพิการ การดูแลผูปวยในโรงพยาบาล และการเฝาระวังโรคในชุมชน
1.3 การลดภาระคาครองชีพของประชาชน
1.3.1 ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป โดยสนับสนุนตําราในวิชาหลักใหกับทุกโรงเรียน จัดใหมีชุดนักเรียนและ
อุปกรณการเรียนฟรีใหทันปการศึกษา 2552 และทั้งสนับสนุนคาใชจายอื่นๆ เพื่อชดเชยรายการตางๆ ที่โรงเรียนเรียกเก็บ
จากผูปกครอง
1.3.2 กํากับดูแลราคาสินคาอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจําเปนตอการครองชีพ ใหมีราคาที่เปนธรรม สะทอน
ตนทุนอยางเหมาะสมและไมเปนการเอาเปรียบผูบริโภค
1.3.4 ใชกองทุนน้ํามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอการสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทนและการใชน้ํามันอยาง ประหยัด
1.4 ตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชน เพื่อทําหนาที่เรงรัดติดตาม
แกไขปญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบัติ และกําหนดมาตรการและโครงการ เพื่อฟนฟูเศรษฐกิจในภาวะเรงดวนนโยบาย
รัฐบาล อภิสิทธิ์
บทบาทของนโยบายการคลัง
บทบาทของนโยบายการคลังมีที่โดดเดนมี 3 ประการ คือ
1. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนสิ่งสําคัญยิ่ง ดังนั้น เมื่อใดที่ระบบเศรษฐกิจเกิดปญหาขึ้น รัฐบาลก็จะเขา
มาแกไขโดยการใชนโยบายการคลังและการเงินตามความเหมาะสมตัวอยางเชน เมื่อเกิดภาวะเงินเฟอขึ้นใน
ประเทศ ระดับราคาสินคาเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยางตอเนื่อง ซึ่งผลกระทบที่ตามมาจะกอใหเกิดปญหาในดานการ
ใชทรัพยากรการผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ และการออมเงินของประชาชน ดังนั้นรัฐบาลจะใชนโยบายการคลัง
โดยการเก็บภาษีเพิ่ม เชนภาษีเงินได และภาษี มูลคาเพิ่ม ซึ่งจะมีผลตอปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบ และตอ
ระดับราคาสินคา
2. การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ (Allocation of Resource)
เนื่องจากทรัพยากรหรือปจจัยในการผลิตของประเทศมีจํากัด รัฐบาลจึงจําเปนจะตองมีมาตรการหรือ
บทบาทในการจัดสรร แบงปนทรัพยากรเพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการใหเหมาะสมกับความตองการของ
ประชาชน สินคาและบริการนี้อาจจะแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ
a. สินคาและบริการสาธารณูปโภค คือ สินคาที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิที่จะอุปโภคบริโภคได เปนสินคา
บริการสาธารณะ สินคาประเภทนี้มักจะผลิตหรือดําเนินการโดยรัฐ เชน ไฟฟา โทรศัพท น้ําประปา การ
รถไฟ เปนตน หรือเปนธุรกิจประเภทที่มีผลทางสังคมโดยสวนรวม เชน การสรางโรงเรียน
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เปนตน โดยรัฐอาจจะทําเองหรือสงเสริมใหเอกชนทําโดยใหการอุดหนุน
(Subsidize) ก็ได
b. สินคาสําหรับผูบริโภคทั่วไป สวนใหญจะผลิตโดยผูประกอบการเอกชนทั่วไป ไดแก อาหาร เสื้อผา รถ
คอมพิวเตอร เปนตน
3. การกระจายรายได
จุดมุงหมายในการกระจายรายไดของรัฐบาลก็คือ เพื่อความเปนธรรมในสังคม ทั้งนี้เพราะประชาชนใน
สังคมยังมีโอกาสและความสามารถไมเทาเทียมกัน ดังนั้น รัฐบาลจึงใชนโยบายการคลัง โดยการเก็บภาษีจาก
ประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถเสียภาษี และกระจายรายไดไปใหกับ คนยากจน ผูดอยโอกาส ผูพิการ เด็กจร
จัด และคนสูงอายุ ตัวอยางเชน จัดสรางที่พักพิงสําหรับเด็กรอนเรจรจัด คนสูงอายุ จัดสรางโรงพยาบาลรักษา
คนพิการฟรีหรือในอัตราต่ํา จัดตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอด เปนตน

นโยบายทางการเงินที่ใชสําหรับควบคุมดูแลการดําเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจของประเทศมีอยู 4 มาตรการ
คือ
1. การซื้อขายหลักทรัพย ธนาคารจะตองกระทําโดยเปดเผย คือ มีการบอกกลาวใหประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่งการซื้อ
ขายหลักทรัพยโดยธนาคารกลางนี้จะมีผลกระทบตอปริมาณเงินที่หมุนเวียนอยูในประเทศ กลาวคือ ถาธนาคาร
กลางนําหลักทรัพย เชน พันธบัตรรัฐบาล ออกขายใหประชาชน การที่ประชาชนนําเงินมาซื้อหลักทรัพยของ
รัฐบาล นั่นก็คือปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบจะลดนอยลงมีผลทําใหดอกเบี้ยในตลาดเงินสูงขึ้น ในทาง ตรงกัน
ขาม เชน ในกรณีที่เกิดภาวะเงินฝด ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบมีนอย การแกปญหาโดยใชนโยบายการเงิน
คือ การที่ธนาคารกลางรับซื้อหลักทรัพยคืนจากเอกชน ปริมาณเงินคาหลักทรัพยที่ธนาคารกลางจายใหกับ
เอกชน ก็จะดําเนินการเพิ่มปริมาณเงินในระบบ ซึ่งผลที่ตามมาก็คืออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง
2. การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสํารองตามกฎหมาย อัตราเงินสํารองในกฎหมายในที่นี้หมายถึง อัตราเงินสํารองที่
ธนาคารพาณิชยจะตองมีไวเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจ โดยจะตองนําเงินสํารองนี้ไปฝากไวกับ
ธนาคารแหงประเทศไทยตามอัตราที่กฎหมายกําหนด เมื่อธนาคารกลางตองการจะเพิ่มปริมาณเงินระบบ
เศรษฐกิจก็ใชนโยบายการเงินโดยเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสํารองตามกฎหมายของธนาคารพาณิชย ตัวอยางเชน
เมื่อตองการใหปริมาณเงินในระบบลดลงเพื่อแกไขปญหาเงินเฟอ ธนาคารกลางก็จะกําหนดเพิ่มอัตราเงินสํารอง
ตามกฎหมาย นั่นก็คือ ธนาคารพาณิชย จะมีปริมาณเงินที่จะปลอยใหเอกชนกูไดลดลง มีผลทําใหปริมาณเงิน
หมุนเวียนในมือเอกชนนอยลงและผลของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินหรืออัตราดอกเบี้ยธนาคารกลาง อัตรารับชวงซื้อลดนี้หมายถึง
อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากผูนําตั๋วสัญญามาใชเงินมาขาย เมื่อธนาคารกลางลดอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินลง
จะทําใหมเี อกชนตองการจะกูเงินมากขึ้น ธนาคารพาณิชยจะใหกูโดยรับซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินจากเอกชนทั่วไป
และนํามาขายชวงลดใหกับธนาคารกลางอีกทีหนึ่ง มีผลทําใหปริมาณเงินในระบบเพิ่มขึ้น อัตราดอกเบี้ย
โดยทั่วไปในตลาดก็จะมีแนวโนมลง ถาธนาคารตองการใหเกิดผลตรงกันขามก็จะใชวิธีเพิ่มอัตรา (ดอกเบี้ย) รับ
ชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงินแทน ในทํานองเดียวกัน การที่ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง จะมีผลทําให
ธนาคารพาณิชยตองการกูเงินเพื่อมาปลอยสินเชื่อใหกับประชาชนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งมีผลทําใหปริมาณเงิน
หมุนเวียนเพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลงในที่สุด ผลที่เกิดในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนี้ก็จะเปน
เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงในอัตรารับชวงซื้อลดตั๋วสัญญาใชเงิน

เมื่อเรามีความรูเกี่ยวกับกลไกการทํางานของนโยบายการเงินดังกลาวแลว ตอไปเมื่อธนาคารกลางมี
การใชนโยบายการเงินอยางไรเราก็จะสามารถทราบภาวะความเปนไปของระบบการเงินภายในประเทศได
และสามารถจะนําความรูมาใชเพื่อวางแผนในการดําเนินธุรกิจเพื่อ ลดอ ัตรา
ระบบงบประมาณที่นํามาใชตั้งแตเริ่มมีการจัดทํางบประมาณจนถึงปจจุบันอาจจําแนกไดเปน
4 ประเภทใหญ ๆ คือ
·

งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - Item Budgeting) ·

งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting )

·

งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และการทํางบประมาณ ( Planning - Programming - Budgeting System :

PPBS ) · งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ( Performance Based Budgerting : PBB )
งบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - Item Budgeting) งบประมาณแบบนี้ มีวัตถุประสงคที่จะ

ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการใชจายเงิน มิใหมีการใชจายเงินเกินไปจากที่กําหนดหรือแตกตางไปจากที่
กําหนดไว ลักษณะของงบประมาณระบบนี้คือ
·

มุงเนนในเรื่องการควบคุมและตรวจสอบ Input ใหเปนไปตามที่กําหนด (Control Orientation) ·

จําแนกคาใชจายตาม

หมวดคาใชจายและรายการใชจายในการของบประมาณ จะตองกําหนดรายการตามหมวดคาใชจายใหชัดเจนและใชงบประมาณตาม
รายการที่กําหนดไว จะใช
งบประมาณผิดหมวดหรือตางไปจากรายการที่กําหนดไมได ·

ระบบงบประมาณนี้ จะประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของ

งบประมาณจากความสามารถ
ที่จะใชงบประมาณที่ไดรับใหหมดไป ไมไดใหความสําคัญกับประสิทธิภาพการบริหารและ
ผลงานที่เกิดจากการใชงบประมาณ
·

ขาดการยืดหยุนและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
งบประมาณแบบแสดงผลงาน ( Performance Budgeting ) เปนระบบงบประมาณที่มุงเนนดานประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน โดยไดรับอิทธิพลทางแนวความคิดมาจากการจัดการแบบวิทยาศาสตร (Scientific Management) ซึ่งมีแนวคิดวา "การ
บริหารงานตองทําโดยมีหลักเกณฑ ซึ่งกําหนดขึน้ จากการศึกษาวิเคราะหโดยรอบคอบเพื่อใหมีวิธีทดี่ ีที่สุด (The one best way)

งบประมาณระบบนี้คือ
·

จําแนกงบประมาณตามลักษณะงาน ( Functional Classification ) หรือวัตถุประสงคของงาน
( Objective Classification ) เชน จําแนกงบประมาณเปนดานเศรษฐกิจ ดานการศึกษา
ดานสาธารณสุข ฯลฯ

·

·

มีการวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ( เปรียบเทียบ Output กับ Input ) เพื่อหาวิถีทางที่ดีที่สุดใน
การปฏิบัติงาน Output จะเปนตัวชี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กําหนดมาตรการในการวัดงาน ( Work Measurement ) และระบบบัญชีแสดงราคาตอหนวย
( Cost Accounting System ) สําหรับคํานวณคาใชจายของงานตาง ๆ
งบประมาณแบบการวางแผน การวางโครงการ และ
การทํางบประมาณ
( Planning - Programming - Budgeting System :
PPBS )

เริ่มใชครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ.1964 มีจุดเริ่มตนการพัฒนาจากบริษัท ( General
Motors ในป 1924 ) PPB หรือ PPBS มีลักษณะสําคัญคือ
·

·
·

·

·

PPBS นําเอาการวางแผนระยะยาว ( 3 - 5 ป ) มาใชในการกําหนดวงเงินงบประมาณ การวางแผนจะเชื่อมโยงกับนโยบาย เปาหมายของรัฐบาล และเห็นภาพการดําเนินงานที่ตอเนื่องไปใน
อนาคต
จัดทําแผนงานแยกตามนโยบายของรัฐบาลในแตละดาน เชน นโยบายดานเศรษฐกิจ การศึกษา ฯลฯ
จําแนกแผนงานเปนแผนงานหลัก แผนงานรอง โครงการหลัก โครงการรอง และกิจกรรม และจําแนก
งบประมาณตามแผนงาน / โครงการ
จะตองกําหนดและวิเคราะหวัตถุประสงคของโครงการ ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดขึ้นของ
โครงการ

วิเคราะหทางเลือกตาง ๆ เพื่อเลือกวิถีทางที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบรรลุ
ว ัตถุประสงค์ของโครงการ
·
·

·

พิจารณาคาใชจายทั้งหมดของโครงการ
PPBS จะเนนการวิเคราะห ซึ่งมีเทคนิคการวิเคราะหตาง ๆ ที่นํามาใช ไดแก System analysis, Zero
base budget analysis, Quantitative analysis, Qualitative analysis, Marginal analysis และ Cost
effectiveness หรือ Cost - benefit analysis
การเสนอของบประมาณตองจัดทําเอกสาร 3 ชุด คือ
1.

Program Memorandum ( PM ) เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นโครงสรางของสายงาน
ความสัมพันธของแผนงาน โครงการ วัตถุประสงค ผลงาน และผลที่คาดวาจะไดรับจาก
โครงการ

2.

Program Financial Plan ( PFP ) เปนแผนการใชจายของโครงการที่ตองการเงินงบประมาณในระยะยาว เพื่อเปนหลักประกันวาโครงการจะดําเนินตอไปไดในป
ตอ ๆ ไป
3. Special Study ( SS ) เปนเอกสารที่แสดงใหเห็นถึงการวิเคราะหโครงการและ
ทางเลือกโครงการตาง ๆ
งบประมาณแบบมุง
่ เน้นผลงาน ( Performance
Based Budgerting : PBB )

เปนระบบงบประมาณที่แสดงความเชื่อมโยงระหวางทรัพยากรที่ใชไปกับผล (Results) ที่จะไดรับจาก
โครงการ ลักษณะสําคัญของ PBB คือ
·
·

·
·

ใหความสําคัญกับ Output และ Outcome ซึ่งสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของรัฐบาล
ใชการวางแผนกลยุทธ ( Strategic Planning ) เปนเครื่องมือในการกําหนด Output Outcomeและ
งบประมาณ
กระจายอํานาจ ( Devolution )ในการตัดสินใจใหกับผูบริหารของหนวยงาน
จัดสรรงบประมาณเปนวงเงินรวม ( Block Grant ) ทําใหเกิดความยืดหยุนในการใช
งบประมาณ

·

คํานวณคาใชจายหรืองบประมาณจากผลผลิตหรือกิจกรรม

·

กําหนดวงเงินงบประมาณลวงหนา ( Medium term Expenditure Framework : ( MTEF )

·

ใชระบบบัญชีพึงรับพึงจาย ( Accrual Basis )

·

เนนการควบคุมภายใน

·

การรายงานผลจะเชื่อมโยงระหวางการดําเนินงานกับนโยบายของหนวยงานและรัฐบาล

ในอดีตประเทศไทยไดใชระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ ( Line Item Budgeting ) จนกระทั่ง
ปงบประมาณ พ.ศ.2525 ไดปรับปรุง โดยนําระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Programme Budgeting) มาใชผสมผสาน
กับระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ และใชระบบดังกลาวเรื่อยมา จนกระทั่งปงบประมาณ พ.ศ. 2545 รัฐบาล
ภายใตการนําของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายใหปรับปรุงระบบงบประมาณอีกครั้ง นําไปสู
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Strategic Performance Based Budgeting System) หรือที่นิยม
เรียกกันยอ ๆ วา SPBBS

การปร ับปรุงระบบงบประมาณ

•

ระบบงบประมาณเดิม – ใชระบบแสดงรายการ (Line-item Budgeting): ใหความสําคัญกับการควบคุมปจจัยนําเขา

(Input)
– เนนหมวดรายจายเปนสําคัญ
•

ระบบงบประมาณแบบใหม-แบบแผนงาน (Program Budgeting)–

เปลี่ยนจุดเนนจากการควบคุมทรัพยากรนําเขา

มาเปนการมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting)
ระบบงบประมาณแบบใหม่-แบบแผนงาน

•

วัตถุประสงค–

เพื่อใหการจัดทําแผนงบประมาณสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ–

เพื่อเปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจ และกระจายอํานาจ

–

เพื่อใหเกิดความรับผิดชอบในการใชจายเงินงบประมาณ

เปรียบเทียบระบบงบประมาณเก่า-ใหม่

•

ใหม•

ระบบเกา•

ทรัพยากรนําเขา•

ผลผลิตและผลลัพธ•

แผนงบประมาณลวงหนา

ควบคุมการจัดสรรอยางเขมงวด•

ความรับผิดชอบ, ความโปรงใส•

เครงครัดการเบิกจาย•

การมอบและกระจายอํานาจ•

ระบบ
การจัดทํา

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
(2554 – 2558)

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
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คํานํา
จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ ไดบัญญัติเกี่ยวกับหลักการปกครองสวนทองถิ่นและการกระจาย
อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไวอยางชัดเจน เพื่อใหการพัฒนาการกระจายอํานาจเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสามารถแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมี
สาระสําคัญกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และใหมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะ กําหนดอํานาจ
หนาที่ระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่นและ
จัดสรรสัดสวนภาษีและอากรระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกัน ซึ่งไดกําหนดใหแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนงานโครงการพัฒนา
เพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของ
ประชาชน
โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นเพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาของแตละทองถิ่นใหสอดคลอง
กับสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของแตละทองถิ่น รวมทั้งเปนการสอดประสานสนับสนุน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตลอดจนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล
ดังนั้น องคก ารบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จึงไดตระหนัก ถึงความสําคัญของการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่นจึงไดทํา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุด
โบสถ” ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถิ่นและแนวทาง ทิศทางการจัดทําแผนพัฒนา
3 ป และประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือระหวางองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกับหนวยงานของรัฐ

องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ

ภาคผนวก

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ
ในการวางแผนพั ฒ นาในประเทศไทยที่ ผ า นมา มี ห น ว ยงานดํ า เนิ น การในการ
ดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่หลายหนวยงาน ถึงแมวาจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติเปนแนวทางในการพัฒนา แตก็ยังพบวามีปญหาในการพัฒนาที่ซ้ําซอนและไมตรง
กับปญหาและความตองการ รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนขาดการมีสวนรวมและความรูสึกเปน
เจาของในการพัฒนา
จากเจตนารมณของรัฐธรรมนูญมุงเนนใหความสําคัญของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
วาดวยการปกครองทองถิ่นไดมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งไดถายโอนภารกิจในการ
พัฒนาเพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนประโยชนและสงผลตอความ
เจริญของทองถิ่นดียิ่งขึ้น หากไดมีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นให
สอดคลองสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน และเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่น
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาตําบล
องคการบริหารสวนตําบลกุ ดโบสถ ในฐานะองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจ
หนาที่ในการบริการสาธารณะแกประชนชนภายในทองถิ่น โดยตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาประสานการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ทั้งนี้เพื่อความสอดคลองสนับสนุนแนวทางการดําเนินงานจังหวัดแบบบูรณา
การ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 5 ยุทธศาสตร และเพื่อกําหนดเปนแนวทางการ
พัฒนาทองถิ่นตอบสนองและแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชากรภายในทองถิ่น
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1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตอบสนองตอปญหา ความตองการของ
ประชาชนภายใตศักยภาพองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
2) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ 3 ป
3) เพื่ อ เป น เครื่ อ งมื อ ในการประสานแผนพัฒ นาทองถิ่น ระหวา งองค ก ารบริ หาร
สวนบลกุดโบสถกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถกับ
สวนราชการ
4) เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองคการบริหารสวนตําบล
5) เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองทั้งในระดับสวนกลางสวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น
1.3 กลยุทธและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถมุงหวังที่จะ
จัดทํ าแผนการพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการ ปญหาของทองถิ่นและศักยภาพ ตลอดจนความ
เปลี่ยนแปลง จึงไดดําเนินการจัดทําแผนโดยใชกลยุทธและเทคนิควิธีดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถ ทั้งขอมูลเชิงประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร
และสิ่งแวดลอม
2) รับฟงความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณา
การแผนแตละสวน
3) รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อกําหนดแนวนโยบาย
4) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล โดยมีสวนรวม
1.4 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

การประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
การเตรียมความพรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตรโดย
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและ
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงปญหา/ความตองการ/และศักยภาพ
จากผูแทนชุมชน ประชาคมและผูแทนสวนราชการอําเภอ
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ขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสรุปผลการรับฟงปญหา/ความตองการ/และประเด็นในการ
พัฒนา พรอมทั้งจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลเพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก และจุดมุงหมายการพัฒนา
การพิจารณากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
การบูรณาการแนวทางการพัฒนา
การเสนอและทบทวนรางแผนยุทธศาสตร
การเสนออนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
กุดโบสถ เสนอศูนยประสานการพัฒนา

1.5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน 18 ครั้ง
หมูบานละ 1 ครั้ง
2) การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนและขอรับทราบขอมูลปญหาโดยการประชาคม
จํานวน 1 ครั้ง
3) การรับฟงขอคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 1 ครั้ง
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหวางผูบริหาร
และเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง
5) การประชุมเรื่องปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของคณะกรรมการ
พัฒนาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 ครั้ง
1.6 องคกรจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย
(1) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
(2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. ผูบริหารทองถิ่น
2. รองนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นทุกคน
3. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
4. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
5. ผูแทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ
ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนไมนอยกวาสามคน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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6. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหกคน
กรรมการ
7. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการและเลขานุการ
8. หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 3 , 4 , 5 และ 6 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประธานกรรมการ
2. หัวหนาสวนการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการ
3. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก
จํานวนสามคน
กรรมการ
4. หัวหนาสวนการบริหารที่มีหนาที่จัดทําแผน
กรรมการและเลขานุการ
5. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ผูบริหารทองถิ่นมอบหมาย
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตามขอ 3 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานที่สําคัญของทองถิ่น
……………………………….
1. สภาพทั่วไป
1.1 ประวัติความเปนมา
จากการสอบถามผูรู ในตําบลกุดโบสถ คําวา “กุดโบสถ” มาจากคํา 2 คํา คือ
1. ตะกรุด เปนภาษาโคราช หมายถึง บึงขนาดใหญ (เวิ้งน้ํา)
2. โบสถ หมายถึง อุโบสถที่ใชประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
คําวา กุดโบสถ จึงหมายถึง เวิ้งน้ําขนาดใหญลอมรอบอุโบสถ ในอดีตใชประกอบพิธีสังฆกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ปจจุบัน คือ พื้นที่บริเวณประปาหมู 9
การตั้งถิ่นฐานของประชากรตําบลกุดโบสถไมปรากฏชัดเจน แตจากการบอกเลาของผูรูกลาวไววา
ประชากรของตําบลแยกมาจากตําบลสระตะเคียน เปนชาวโคราชดั้งเดิมสวนหนึ่ง ตอมาไดมีการอพยพมา
จากจังหวัดบุรีรัมย อุบลราชธานี ศรีษะเกษ ตั้งรกรากทํากินจนถึงปจจุบัน
1.2 ลักษณะที่ตั้ง
ตําบลกุดโบสถเปนตําบลหนึ่งซึ่งอยูในเขตอําเภอเสิงสาง
จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของอําเภอเสิงสาง หางจากที่วาการอําเภอเสิงสางประมาณ 10 กิโลเมตร มีตําบลใกลเคียง คือ
ตําบลเสิงสาง ตําบลสระตะเคียน ตําบลสุขไพบูลย
ตําบลกุดโบสถมีอาณาเขตติดตอกับตําบลและอําเภอใกลเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดเขตตําบลทุงจังหันและตําบลดงอีจานใหญ อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย
ทิศใต
ติดเขตตําบลสระตะเคียน จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก ติดเขตตําบลโคกมะมวง อําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
ทิศตะวันตก ติดเขตตําบลเสิงสาง และตําบลสุขไพบูลย อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
1.3 เนื้อที่
ตําบลกุดโบสถ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 94,370 ไร หรือประมาณ 150.992 ตารางกิโลเมตร
แบงเปนพื้นที่การเกษตร 61,679 ไร ดังนี้
1. พื้นที่ทํานาประมาณ
8,650 ไร
2. พื้นที่ทําไรประมาณ
49,786 ไร
3. พื้นที่สวนผลไมประมาณ
1,875 ไร
4. พื้นที่ทําสวนผักประมาณ
1,045 ไร
5. พื้นที่ปลูกหญาเลี้ยงสัตวประมาณ
323 ไร
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จากการศึกษาพบวา พื้นที่สวนใหญของตําบลกุดโบสถ ใชในการเพาะปลูกพืชไร อยูนอกเขตปา
สงวน สวนใหญอยูในเขตปฏิรูปที่ดิน
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลกุดโบสถมีสภาพภูมิประเทศเปนพื้นที่ดอน ลูกคลื่นลอนลาด ถึงลูกคลื่นลอนชัน มีระดับความ
สูง 220 – 310 เมตร การระดับน้ําทะเล และมีความลาดชันจากทิศเหนือ ลาดชันไปทางทิศใตของตําบล 5 – 20
เปอรเซ็นต
1.5 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศตําบลกุดโบสถ มี 3 ฤดู คือ
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
ฤดูรอน เริ่มตั้งแต เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
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1.6 เขตการปกครองและประชากร
ตําบลกุดโบสถ มีจํานวนครัวเรือน 3,567 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 13,750 คน
ชาย 6,915 คน หญิง 6,835 คน และแบงเขตการปกครองออกเปน 18 หมูบาน คือ
ตาราง แสดงจํานวนประชากร จําแนกตามหมูบาน และผูใหญบานที่ปกครองหมูบาน
หมูที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อหมูบาน
บานกุดโบสถ
บานทาเยี่ยม
บานหนองลุมปุก
บานโคกเตาเหล็ก
บานหนองสนวน
บานสมบัติเจริญ
บานหนองแดง
บานโคกโจด
บานดอนโบสถ
บานหนองรังกา
บานใหมโนนทอง
บานดอนไร
บานสมบัติพัฒนา
บานหนองบัวแดง
บานเตาเหล็กทาชาง
บานดอนโบสถพัฒนา
บานหนองสนวนพัฒนา
บานทาเยี่ยมพัฒนา
0

รวม

ครัวเรือน

รวมจํานวน
ประชากร
ทั้งหมด

277
227
246
161
252
216
199
230
292
183
173
115
165
204
170
153
142
162
3,567

1,079
885
945
536
772
792
786
902
1,181
702
653
317
705
834
722
647
563
729
13,750

จํานวนประชากร
ชาย

หญิง

523
463
474
257
388
385
398
451
606
357
338
166
363
408
369
329
277
363
6,915

556
422
471
279
384
407
388
451
575
345
315
151
342
426
353
318
286
366
6,835

ชื่อผูใหญบาน
นายรําเพิน ใหญกระโทก
นายวิวัฒน ขีดสําโรง
นายภิรมย ไชยจังหรีด
นายสมพิศ โสดผักแวน
นายเที่ยง สาลีพันธ
นายประกอบ สายเหล็ก
นายหนู
แกววงษา
นายสมคิด ดานขุนทด
นายภาคภูมิ นนทศิริ
นายกําไร เต็งกลาง
นายสมบัติ แกวมีศรี
นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล
นายสวาง เพ็งพิศ
นายเลี้ยง
แมนสอนลา
นายสุรินทร แววฉิมพลี
นายพงษพัฒน ญาติกระโทก
นายสุดยอด แหวนเงิน
นายทรงศิลป แพไธสง

หมายเหตุ : ขอมูล ณ เมษายน 2553
ในปจจุบันตําบลกุดโบสถ ไดจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม
2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
ประชากรสวนใหญในตําบลกุดโบสถ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของตําบลกุดโบสถ คือ มันสําปะหลัง ออยโรงงาน พืชเศรษฐกิจรองลงมาคือ ขาว ผักสด และไมผลยืนตน
ชนิดพันธุ พืชที่ใชสวนใหญ เปนพันธุดี พันธุที่ทางราชการสงเสริมและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ นอกจากนี้
ยังมีการเลี้ยงสัตว อาชีพอื่น ๆ จะมีการประกอบอาชีพคาขาย รับจางทั่วไป โดยจะเปนแรงงานรับจางในชวง
ที่วางจากงานภาคเกษตรกรรมแลว สวนมากแลวจะประกอบอาชีพมากกวา 1 อาชีพ เชน เปนเกษตรกรและ
คาขาย หรือเกษตรกรและแรงงานรับจาง แรงงานบางสวนเดินทางไปทํางานตางจังหวัด เชน กรุงเทพฯ จึงมี
รายไดที่ไมแนนอน
อัตราสวนการประกอบอาชีพ ดังนี้
- ทําการเกษตร
รอยละ 36.34
- รับราชการ
รอยละ 0.81
- ทําการคา
รอยละ 1.78
- รับจาง
รอยละ 25.39
- อื่น ๆ
รอยละ 35.68
2.2 รายได - รายจายของครัวเรือน
ตําบลกุดโบสถ มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 3,427 ครัวเรือน จากการสํารวจ จปฐ. สํารวจได 2,683
ครัวเรือน ไมพบวามีครัวเรือนที่มีรายได ต่ํากวาเกณฑ จปฐ. คือ 23,000 บาท / ป ในครัวเรือนมีรายได
เฉลี่ย 51,357.45 บาท / ป
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2.3 หนวยธุรกิจในเขตตําบล
- ปมน้ํามัน
- โรงสีขาว
- ลานมันสําปะหลัง
- โรงงานแปงมันสําปะหลัง

มี
มี
มี
มี

8
6
5
1

แหง
แหง
แหง
แหง

2.4 องคกรรัฐวิสาหกิจในเขตตําบล
- สหกรณโคนม
มี 1 แหง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีโรงเรียนในพื้นที่ระดับประถมศึกษา จํานวน 3
โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 4 โรงเรียน ดังนี้
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง มีดังนี้
1. โรเรียนบานโคกโจด ตั้งอยูที่ หมูที่ 8 บานโคกโจด เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 มีเด็กนักเรียนรวม 49 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 5 คน
โดยมี นายสุทัศน
ใจจังหรีด
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
2. โรงเรียนบานทาเยี่ยม ตั้งอยูที่ หมูที่ 2 บานทาเยี่ยม เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล ถึง
ประถมศึกษาปที่ 6 มีเด็กนักเรียนรวม 98 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 6 คน
โดยมี นายสุนันท
จงใจกลาง
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
3. โรงเรียนบานเตาเหล็ก – ลุมปุก ตั้งอยูที่ หมูที่ 4 บานโคกเตาเหล็ก เปดสอนนักเรียน
ตั้งแตชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนรวม 275 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 14 คน
โดยมี นายชยพล
ประมูลเฉโก เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
- โรงเรียนมัธยมศึกษา ตอนตน 4 แหง มีดังนี้
1. โรงเรียนบานกุดโบสถ ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 บานกุดโบสถ เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนตน มีเด็กนักเรียนรวม 404 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 24 คน
โดยมี นายวศิน ยอมกลาง
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
2. โรงเรียนบานหนองสนวน ตั้งอยูที่ หมูที่ 5 บานหนองสนวน เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาตอนตน มีเด็กนักเรียนรวม 274 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 16 คน
โดยมี นายศุภกฤต ชยเสนาพงศ เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
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3. โรงเรียนบานสมบัติเจริญ ตั้งอยูที่ หมูที่ 6 บานสมบัติเจริญ เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล
ถึง มัธยมศึกษาตอนตน มีเด็กนักเรียนรวม 243 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 17 คน
โดยมี นายถาวร
อินทรสร
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
4. โรงเรียนบานหนองแดง ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 บานหนองแดง เปดสอนนักเรียนตั้งแตชั้น
อนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนตน มีเด็กนักเรียนรวม 262 คน บุคลากรครู/อาจารย รวม 17 คน
โดยมี นายครรชิต
เพิ่มศิริพงศพันธ
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาฯ
การจัดการศึกษา องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดดําเนินการตามโครงการถายโอนภารกิจ
การจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวน
ทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดําเนินการในปการศึกษา 2544 โดยใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติงด
รับเด็กอนุบาล 3 ขวบเขาเรียน แตใหความรวมมือกับทองถิ่นในการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ จํานวน
7 หอง ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองแดง , ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.กุดโบสถ (บานเตาเหล็ก – ลุมปุก)
และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีบุคลากรดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย จํานวน 7
คน มีเด็กอนุบาล 3 ขวบ ปละประมาณ 150 – 180 คน
ศูนยฯ หนองแดง
หอง 1

หอง 2

ชาย
8

หญิง
14

ชาย
7

หญิง
7

8

14

7

7
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ศูนยฯ เตาเหล็ก - ลุมปุก
หอง 1

หอง 2

ชาย
13

หญิง
20

ชาย
20

หญิง
16

13

20

20

16

ศูนยฯ เตาเหล็ก – ลุมปุก เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
หอง 1

หอง 2

หอง 3

ชาย
12

หญิง
7

ชาย
10

หญิง
9

ชาย
13

หญิง
10

13

7

10

9

13

10

ศูนยฯ องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ เปดทําการสอนเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550
3.2 สถาบันและองคการทางศาสนา
- วัด / สํานักสงฆ มี 11 แหงดังนี้
1. วัดบานกุดโบสถ
ตั้งอยูที่
2. วัดบานทาเยี่ยม
ตั้งอยูที่
3. วัดกุฎฤาษี
ตั้งอยูที่
4. วัดบานเตาเหล็กลุมปุก
ตั้งอยูที่
5. วัดบานหนองสนวน
ตั้งอยูที่
6. วัดเตาเหล็ก
ตั้งอยูที่
7. วัดบานสมบัติเจริญ
ตั้งอยูที่
8. วัดสมบัติเจริญวนาราม
ตั้งอยูที่
9. วัดบานหนองแดง
ตั้งอยูที่
10. วัดบานโคกโจด
ตั้งอยูที่
11. วัดบานใหมโนนทอง
ตั้งอยูที่

หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

1 บานกุดโบสถ
2 บานทาเยี่ยม
12 บานดอนไร
4 บานโคกเตาเหล็ก
5 บานหนองสนวน
5 บานหนองสนวน
6 บานสมบัติเจริญ
6 บานสมบัติเจริญ
7 บานหนองแดง
8 บานโคกโจด
11 บานใหมโนนทอง
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3.3 การสาธารณสุข
ตําบลกุดโบสถ มีสถานีอนามัยประจําตําบล 2 แหง คือ สถานีอนามัยบานกุดโบสถ ตั้งอยูที่ หมูที่ 1
และสถานีอนามัยบานสมบัติเจริญ ตั้งอยูที่ หมูที่ 6
1) สถานีอนามัยบานกุดโบสถ มีบุคลากร ดังนี้
1. นายสมยศ ภูมิคา
ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ
2. นางบํารุง ไตรยเทน
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
3. นางกาญจนา แกวไทย
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
4. นางสาววราภรณ ชัยลิ้นฟา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
5. นางสาวพัชราภรณ ชัยลิ้นฟา ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน
6. นายสุวรรณ อังกระโทก
ตําแหนง พนักงานสุขภาพชุมชน
7. นางวันเพ็ญ ศรีอําไพ
ตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุข
8. นางนกกวัก สาคร
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
9. นางสุคนธ ผิวผักแวน
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
10. นางสาวธัญรดา ชัยลิ้นฟา ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
2 ) สถานีอนามัยบานสมบัติเจริญ มีบุคลากร ดังนี้
1. นางสาวเสมอ ธงกลาง
ตําแหนง พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ
2. นางสาวภาวิณี อังกระโทก ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
3. นางสาวสุนารี เล็กพิมาย
ตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุข
4. นางบุหลัน ทองวิจิตร
ตําแหนง พนักงานบันทึกขอมูล
5. นางอรทัย รสหอม
ตําแหนง ลูกจางชั่วคราว
ผูติดเชื้อ H.I.V. ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีจํานวน 17 คน (หญิง,ชาย) ซึ่งอยู
ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลเสิงสาง อําเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา และไดรับการชวยเหลือ
จากศูนยเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 17 คน
ผูติดยาเสพติด
ผูติดยาเสพติดในเขตตําบลกุดโบสถ จํานวน - คน แยกเปน
- ผูไดรับการบําบัด (สถานีอนามัย…-….)
จํานวน - คน
- ผูมีรายชื่อแตไมไดยุงเกี่ยวแลว
จํานวน - คน
ผูสูงอายุ ในเขตตําบลกุดโบสถ จํานวน
- ชาย
จํานวน 589 คน
- หญิง
จํานวน 675 คน

1,264

คน แบงเปน
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ผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพฯ จากองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ จํานวน 575 คน ยอดผูสูงอายุ
ที่มาขึ้นทะเบียนและไดรับเบี้ยยังชีพฯ (ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล) จํานวน 620 คน (ขอมูลรายงาน
ณ เมษายน 2553) และยอดผูสูงอายุที่มาขึ้นทะเบียนแตยังไมไดรับเบี้ยยังชีพฯ (ตามนโยบายเรงดวนของ
รัฐบาล) จํานวน 53 คน
ผูพิการทุพพลภาพ
ยอดรวมผูพิการทุพพลภาพ จํานวน 166 คน แบงเปน
- ชาย
จํานวน 107 คน
- หญิง
จํานวน 59 คน
ผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพฯ จากองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ทั้งหมด 96 คน ยอดผูพิการที่มา
ขึ้นทะเบียนและไดรับเบี้ยยังชีพฯ (ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล) จํานวน 70 คน (ขอมูลรายงาน ณ
เมษายน 2553)
3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
- ที่พักสายตรวจ
1
แหง
- สถานีดับเพลิง
แหง
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมของตําบลกุดโบสถ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงหมายเลข 224 ถนนเสิงสาง – ปะคํา
มีเสนทางคมนาคมติดตอระหวางหมูบานภายในตําบลกุดโบสถ หรือติดตอกับอําเภอเสิงสางนับวา
สะดวกสบายมีเสนทางติดตอเชื่อมโยงไดทั่วถึงทุกหมูบาน
1) เสนทางที่ 1 ถนนสายหลักติดตอระหวางอําเภอกับตําบล ซึ่งเปนทางหลวงแผนดินลาดยาง ผาน
หมูที่ 15 , 11 , 3 , 12 , 18 , 2 , 16 , 9 , 1 และหมู 8 มุงสูอําเภอปะคํา จังหวัดบุรีรัมย
2) เสนทางที่ 2 ถนนลูกรังสายบานหนองเข ตําบลสุขไพบูลย บานหนองแดง ตําบลกุดโบสถ
และเชื่อมถึงหมู 12 , 6 , 13 , 5 , 10 และหมู 17 ตําบลกุดโบสถ เปนระยะทางประมาณ 10
กิโลเมตร
3) เสนทางที่ 3 ถนนลาดยาง แยกออกมาจากถนนลาดยางสายหลัก เสนที่ 1 กับบานหนองสนวน
หมู 5 , 1 และหมู 17 เปนระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร
4) เสนทางที่ 4 ถนนลาดยาง แยกออกมาจากถนนสายหลักจากหมู 12 ไปบานหนองบัวแดง หมู
14 เปนระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
4.2 สาธารณูปโภค
- โทรศัพทสาธารณะ
- อินเตอรเน็ตตําบล

7
1

แหง
แหง

- ประปาหมูบาน
- มีไฟฟาเขาครบทุกหมูบาน
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15

แหง

4.3 สภาพแหลงน้ํา
- แหลงน้ําธรรมชาติ
1. ลําปลายมาศ
2. หวยหนองลุมปุก
3. หวยสะพาน
4. หวยสะเดา
- บึง หนอง และอื่น ๆ 3 แหง
4.4 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
11
- อางเก็บน้ํา
8
1. อางบานกุดโบสถ
2. อางบานหนองแดง 1
3. อางบานหนองแดง 2
4. อางบานดอนโบสถ
5. อางบานโปรงแดง
6. อางหนองรังกา
7. อางบานหนองสนวน
8. อางบานสมบัติเจริญ
- บอบาดาลสาธารณะ 35
- สระน้ําสาธารณะ
12
- ประปาหมูบาน
13

แหง
แหง
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา
ขนาดความจุน้ํา

129,600
12,000
48,000
129,000
120,000
78,200
139,200
96,000

แหง
แหง
แหง

5. ขอมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- ปาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ บานทาเยี่ยม หมูที่ 2 จํานวนพื้นที่ 1,300 ไร
- ปาสาธารณะ บานกุดโบสถ หมูที่ 1 จํานวนพื้นที่ 22 ไร
- ปาสาธารณะ บานโคกเตาเหล็ก หมูที่ 4 จํานวนพื้นที่ 40 ไร
- ปาสาธารณะ บานหนองสนวน หมูที่ 5 จํานวนพื้นที่ 19 ไร
- ปาสาธารณะ บานสมบัติเจริญ หมูที่ 6 จํานวนพื้นที่ 35 ไร

ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
ลูกบาศกเมตร
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6. กระบวนการบริหารงานบุคคล
ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(1) สมาชิกสภา อบต.
1. นางกําไร
หมั่นนางรอง
2. นายกวี
อังกระโทก
3. นางสมหมาย
อังกระโทก
4. นายสมพงษ
ปะเว
5. นายตุน
กรงกระโทก
6. นายสุดทาย
มณฑลจังหรีด
7. นายเปยก
วิเศษ
8. นางสาวนพรัตน
เลิศกระโทก
9. นายจันดี
นามประสพ
10. นางสวรรยา
แสงแกว
11. นายโสธร
แววดี
12. นายวิฑูรย
เจริญศิริ
13. นางวรนคร
ประตังถาเน
14. นายวิเชียร
ชัยวิชา
15. นายสวัสดิ์
จักรสาน
16. นายชรินทร
หลอดกระโทก
17. นางอาภรณ
เลยกระโทก
18. นางลั่นทม
ไลกระโทก
19. นางสมสมัคร
กงแกว
20. นางสันตนา
เสภา
21. นายสลับ
แกวมีศรี
22. นายประหยัด
บุญหลั่ง
23. นายธวัช
เลยกระโทก
24. นายดําหริ
วงคสุวรรณ
25. นายจําป
กันยามา
26. นายสําเรียน
ธิราชรัมย
27. นายไพฑูล
สิงหธานี

สมาชิก อบต. หมูที่ 1
สมาชิก อบต. หมูที่ 1
สมาชิก อบต. หมูที่ 2
สมาชิก อบต. หมูที่ 2
ส.อบต. หมู 3 (รองประธานสภาฯ)
สมาชิก อบต. หมูที่ 3
สมาชิก อบต. หมูที่ 4
สมาชิก อบต. หมูที่ 4
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
สมาชิก อบต. หมูที่ 5
ส.อบต.หมู 6 (ประธานสภาฯ)
สมาชิก อบต. หมูที่ 6
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
สมาชิก อบต. หมูที่ 7
ส. อบต. หมู 8 (เลขานุการสภาฯ)
สมาชิก อบต. หมูที่ 8
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
สมาชิก อบต. หมูที่ 9
สมาชิก อบต. หมูที่ 10
สมาชิก อบต. หมูที่ 10
สมาชิก อบต. หมูที่ 11
สมาชิก อบต. หมูที่ 11
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
สมาชิก อบต. หมูที่ 12
สมาชิก อบต. หมูที่ 13
สมาชิก อบต. หมูที่ 13
สมาชิก อบต. หมูที่ 14
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28. นายวัชระ
สมจิตร
สมาชิก อบต. หมูที่ 14
29. นายผดุงศักดิ์
ฟอพิมาย
สมาชิก อบต. หมูที่ 15
30. นายอุทัย
ลองกระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 15
31. นายประยูร
หมั่นนางรอง
สมาชิก อบต. หมูที่ 16
32. นายสาม
คุตรสูตร
สมาชิก อบต. หมูที่ 16
33. นางนวลจันทร
ทินโนรส
สมาชิก อบต. หมูที่ 17
34. นายรัตน
สมแกว
สมาชิก อบต. หมูที่ 17
35. นายวันเพ็ญ
เศียรกระโทก
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
36. นายอนิรุทธ
แพงคํา
สมาชิก อบต. หมูที่ 18
(2) จํานวนบุคลากร พนักงานสวนตําบลและลูกจางปจจุบัน มีจํานวน 25 คน และสวนราชการ
จํานวน 4 สวน ดังนี้
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน
1. นางสาววิไล แคเขวา
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(นักบริหารงาน อบต. 7)
2. นางสาวนุชนารถ หวานจิตร
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ 5
3. นายมนตรี ทินโนรส
บุคลากร ระดับ 5
4. นายนิรุจน นวลศรี
นักวิชาการเกษตร ระดับ 5
5. นางนวพรรษ ถูกหมาย
เจาพนักงานสงเสริมสุขภาพ ระดับ 4
6. นางจิรวดี ออนนางรอง
ลูกจางประจํา
7. นายพิชิตชัย พรมศรี
พนักงานจางตามภารกิจ
8. นายนรินทร แพไธสง
พนักงานจางตามภารกิจ (พนักงานขับรถยนต)
9. นายประยูร รวบกระโทก
นักการภารโรง
ตําแหนงในสวนการคลัง
จํานวน 5 คน
1. นางอุบล พิมพศรี
หัวหนาสวนการคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับ 7)
2. นางสาวศิริพร พานิช
เจาพนักงานพัสดุ ระดับ 4
3. นางสาวจิรวรรณ เนตรภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3
4. นายวุฒิวัฒน พลชัย
เจาหนาที่จัดเก็บรายได ระดับ 2
5. นางสาวสมพิศ ดอมกลาง
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยเจาหนาที่พัสดุ)
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ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน 2 คน
1. นายถนัดการณ โพเทพา
นายชางโยธา ระดับ 4
2. นายวัฒนา นามประสพ
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูชวยชางโยธา)
ตําแหนงในสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. นางสาวจันทรญี มีภักดิ์
2. นางสาวญาณกร ดีสาหาง
3. นางเดือนเพ็ญ แหลกระโทก
4. นางกัญญา ปุรา
5. นางโสภา แพไธสง
6. นางสาวธยานี วิภาหัสน
7. นางหัทยา สุทธิสาร
8. นางสาวนงครัก โพธิจักร
9. นางสาวประทุมทิพย กลั่นจังหรีด

จํานวน 9 คน
นักวิชาการศึกษา ระดับ 5
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานจางทั่วไป

หนวยตรวจสอบภายใน
จํานวน 1 คน
1. นางสาวศุภิสร นิตจังหรีด
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ระดับ 3
(3) ระดับการศึกษาของบุคลากร
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน 12 คน
จํานวน 13 คน
จํานวน 1 คน

(4) รายไดขององคการบริหารสวนตําบล
ประจําปงบประมาณ 2552 เปนจํานวน
รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง
รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให
เงินอุดหนุนรัฐบาล

31,291,078.88
1,042,281.51
14,205,285.26
16,043,512.11

บาท
บาท
บาท
บาท

บัญชีสรุปยอดผูมาใชสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
นายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
วันที่ 24 สิงหาคม 2551
หนวยเลือกตั้ง ผูมีสิทธิเลือกนายกฯ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
รวม

764
552
618
377
552
521
529
586
791
467
448
227
477
578
490
446
378
509
9,310

ผูมีสิทธิเลือก ส.อบต.
761
550
616
375
552
521
525
581
787
464
448
215
476
577
409
445
378
508
9,269

ยอดผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
ชาย
หญิง
รวม
279
314
593
204
209
413
220
247
467
144
145
289
189
184
373
186
228
414
193
205
398
238
235
473
242
348
590
172
182
354
167
169
336
95
91
186
197
184
381
254
215
469
200
190
390
165
188
353
147
156
303
186
179
365
3,478
3,669
7,147

หมายเหตุ

ขอมูลความจําเปนพื้นฐานของครัวเรือน (จปฐ 1) ป 2553
30 (4) รายไดเฉลี่ยของคนในครัวเรือน
ผลสรุปขอ 30 คนในครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวาคน 23,000 ตอป
จ.นครราชสีมา อ.เสิงสาง
ต.กุดโบสถ
ม.1 กุดโบสถ
ม.2 ทาเยี่ยม
ม.3 หนองลุมปุก
ม.4 โคกเตาเหล็ก
ม.5 หนองสนวน
ม.6 สมบัตเิ จริญ
ม.7 หนองแดง
ม.8 โคกโจด
ม.9 ดอนโบสถ
ม.10 หนองรังกา
ม.11 ใหมโนนทอง
ม.12 ดอนไร
ม.13 สมบัติพัฒนา
ม.14 หนองบัวแดง
ม.15 เตาเหล็กทาชาง
ม.16 ดอนโบสถพัฒนา
ม.17 หนองสนวนพัฒนา
ม.18 ทาเยี่ยมพัฒนา

(2) จํานวนคนใน
ครัวเรือนทั้งหมด (คน)
10,379
854
567
704
395
520
657
603
706
889
533
547
221
540
664
546
535
446
452
10,379

(4) รายไดเฉลี่ย
บาทตอคน/ป
51,357.45
49,219.29
39,946.74
66,520.23
50,732.91
53,801.15
55,360.90
58,067.25
47,343.79
38,594.83
60,881.62
67,775.32
84,181.36
34,643.52
60,453.99
38,668.68
49,750.60
47,856.46
47,856.46
51,357.45

รายไดเมื่อเทียบ 23,000 บาท / คน / ป
ไมต่ํากวา (คร.)
ต่ํากวา (คร.)
ต่ํากวารอยละ
2,683
223
134
186
109
142
165
147
183
227
132
150
60
136
175
139
129
122
124
2,683
-
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ประเภทการ
เลือกตั้ง
1. นายก อบต.
2. ส.อบต.

เขตเลือกตัง้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายงานจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
9,310
761
550
616
375
552
521
525
581
787
464
448
215
476
577
490

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
7,155
76.85
593
77.92
413
75.09
467
75.81
289
77.07
373
67.57
414
79.46
398
75.81
473
81.41
590
74.97
354
76.29
336
75.00
186
86.51
381
80.04
469
81.28
390
79.59

จํานวน
4,358
570
400
458
278
364
403
386
456
573
340
326
179
365
458
381

บัตรดี

รอยละ
46.81
96.12
96.85
98.07
96.19
97.59
97.34
96.98
96.41
97.12
96.05
97.02
96.24
95.80
97.65
97.69

จํานวน
1,633
16
9
9
10
6
10
9
16
16
7
10
7
15
7
7

บัตรเสีย

รอยละ
17.54
2.70
2.18
1.93
3.46
1.61
2.42
2.26
3.38
2.71
1.98
2.98
3.76
3.94
1.49
1.79

บัตรไมประสงคลงคะแนน
จํานวน
รอยละ
1,164
12.50
7
1.18
4
0.97
0
0.00
1
0.35
3
0.80
1
0.24
3
0.75
1
0.21
1
0.17
7
1.98
0
0.00
0
0.00
1
0.26
4
0.85
2
0.51

ประเภทการ
เลือกตั้ง

รวม ส.อบต.

ประเภทการ
เลือกตั้ง
ส.อบต.

เขตเลือกตัง้
16
17
18

เขตเลือกตัง้
14

รายงานจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง
เมื่อวันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
445
378
508
9,269

ผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง
594

ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
353
79.33
303
80.16
365
71.85
7,147
77.11

จํานวน
341
295
358
6,931

บัตรดี

รอยละ
96.60
97.36
98.08
96.98

จํานวน
10
8
6
178

บัตรเสีย

รอยละ
2.83
2.64
1.64
2.49

บัตรไมประสงคลงคะแนน
จํานวน
รอยละ
2
0.57
0
0.00
1
0.27
38
0.53

รอยละ
4

บัตรไมประสงคลงคะแนน
จํานวน
รอยละ
19
5

รายงานจํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง บัตรดี บัตรเสีย และบัตรไมประสงคลงคะแนน
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ อําเภอเสิงสาง
(การเลือกตั้งซอม) เมื่อวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
ผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวน
รอยละ
406
68

จํานวน
370

บัตรดี

รอยละ
91

จํานวน
17

บัตรเสีย

บทที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับการจัดตั้งตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2545 จากผล
ของการปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545
(ฉบับที่ 5) และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดแยกภารกิจการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นของกรมการปกครองมาจัดตั้งเปนกรมขึ้น
โดยตองปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจให
สอดคลองกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะแลว นอกจากนี้ยังมี
สถานการณที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอบทบาทและภารกิจหนาที่ ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอีก
หลายประการ ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดกําหนดใหรัฐกระจายอํานาจใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
พึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของทองถิ่นมีสวนในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ และเปนหนวยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจแกไขปญหาในพื้นที่รวมถึงมีอิสระในการกําหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยอมไดรับการสงเสริมและสนับสนุนใหมีความเขมแข็งในการบริหารงานไดโดยอิสระและ
ตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการ
คลังทองถิ่นใหจัดบริการสาธารณะไดโดยครบถวนตามอํานาจหนาที่
เพื่อใหเกิดความคุมคาเปน
ประโยชน และใหบริการประชาชนอยางทั่วถึง
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง สวน
ทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหรัฐตองถายโอนภารกิจในการบริการสาธารณะที่รัฐ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 4 ป และตองจัดสรรภาษีเงินอุดหนุนและรายไดอื่นแกทองถิ่น เพื่อให
สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยาง
เหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายได
เพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอย
กวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรรสัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและคํานึงถึง
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
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การเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิของรัฐบาลตามวรรค
หนึ่ง ใหเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนิน
กิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใด
เงินอุดหนุนที่จัดสรรใหตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการ
จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่ตองดําเนินการมาก
ขึ้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมสนับสนุนให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีศักยภาพและพรอมที่จะรองรับการถายโอนภารกิจและดําเนินกิจการ
บริการสาธารณะและสามารถบริหารจัดการงบประมาณที่ไดรับไดอยางมีประสิทธิภาพ และโปรงใส
3. การประกาศใชพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มีผลทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 3 รูปแบบเปลี่ยนแปลง
ที่มาของผูบริหาร โดยกฎหมายใหมกําหนดใหมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งไดมี
การปรับปรุงแกไขบทบัญญัติในเรื่องความสัมพันธระหวางสภาทองถิ่นกับผูบริหารทองถิ่น
และ
กําหนดแนวทางการบริหารงานของทองถิ่นแตกตางไปจากเดิมหลายประการ ทําใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นตองกําหนดแนวทางเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดเปด
โอกาสใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมในกิจการของทองถิ่นไดโดยตรง ทั้งการสมัครรับเลือกตั้งและ
การลงคะแนนเสียง
4. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
เปนกฎหมายที่มีจุดมุงหมายที่สวนราชการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
คือประโยชนสุขของ
ประชาชน สัมฤทธิผลตอภารกิจของรัฐความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา ซึ่งกําหนดใหสวน
ราชการตองปฏิบัติ และกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
และบานเมืองที่ดีตามแนวพระราชกฤษฎีกานี้
โดยเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยและใหความ
ชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑดังกลาว
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2547
โดยที่มาตรา 13 และ 14 แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัดทําใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปน
กรอบและแนวทางในการจัดทําแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติราชการเพื่อใชในการบริหารราชการ
แผนดินตลอดระยะเวลาสี่ป โดยมีความสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ไดแถลงไวกับกับรัฐสภา
รวมทั้งมีความตอเนื่องกับนโยบายและแผนงานของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินและในระเบียบ
ไดกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป จึงเปนหนาที่ที่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะตองแปลงแผนการบริหารราชการแผนดินออกมาเปนแผนปฏิบัติ
ราชการสี่ป
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6. คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 และไดจัดทํา
แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 – 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2552 และไดประกาศใชบังคับในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2552 โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดินไว 8 นโยบาย คือ
ยุทธศาสตรที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก
ยุทธศาสตรที่ 2 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
ยุทธศาสตรที่ 3 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 4 นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ 5 นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 7 นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7.กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดนโยบายของกระทรวงสอดคลองกับแนวทางการบริหาร
ราชการแผนดิน ดังนี้
1. การปกปองสถาบันสําคัญของชาติ
2. การยึดถือประชาชนเปนศูนยกลางของการทํางานหรือเปนหัวใจของการปฏิบัติงาน
3. การดําเนินโครงการในระดับหมูบาน
4. การเปนหนวยงานหลักในการปองกันภัยพิบัติทางเศรษฐกิจของประเทศ
5. การสงเสริมอาชีพผลิตสินคา OTOP
6. การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินใหแกประชาชน
7. การปราบปราบยาเสพติดและผูมีอิทธิพล
8. การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
9. การบริหารประชาชน
๏ การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มีลักษณะที่ตั้งสวนใหญเปนชุมชนชนบทมีประชาชนอาศัย
ยังไมหนาแนน เนื่องจากสวนใหญประชาชนบทในพื้นที่ประกอบอาชีพดานการเกษตรทํานา ทําไรมัน
สําปะหลัง และมีที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ คาดวาจะมีสัดสวนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้นและจะมี
ปญหาดานอื่น ๆ ตามมา จึงไดริเริ่มกําหนดนโยบายในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
โดยการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานในการดํารงชีวิตและการใหบริการอื่นและกําหนดนโยบายเริ่มตนให
ชุมชนสงบนาอยู โดยเฉพาะปญหาสิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการสงเสริมการศึกษาให
คนที่ความรูมีคุณภาพและใหชุมชนนาอยูอาศัย โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
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๏ ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผานมา
การพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบล ในแผนพัฒนาประจําป พ.ศ. 2552 และที่กําลัง
ดําเนินการภายใตกรอบแผนพัฒนาตําบลประจําป พ.ศ. 2553 ตามแนวทางแผนพัฒนาตําบล 5 ป (พ.ศ.
2551 – 2555) ที่ผานมาเนนการสรางความเจริญใหทองถิ่น ทั้งในดานความจําเปนพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ดวยการกระจายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟา และทอระบายน้ํา
และสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ถึงแมวาที่ผานมามีสัดสวนในดานการพัฒนาเนนดาน
โครงสรางพื้นฐานมากกวาดานคุณภาพชีวิตก็ตามแตเปนไปตามความตองการของประชาชนภายใน
ทองถิ่น
จากผลการดํา เนินการพัฒนาทองถิ่นขององคก ารบริหารสวนตํา บลกุ ดโบสถ ไดส รา งความ
เจริญเติบโต และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ไดผลเปนที่นาพอใจ สังเกตไดจากการ
สอบถามจากประชาชนภายในทองถิ่น และการไมมีขอรองเรียนปญหาความเดือดรอนของประชาชน ซึ่ง
แนวทางพัฒนาขึ้นตอไปควรที่จะกําหนดสัดสวนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานคุณภาพชีวิตและ
ดานสิ่งแวดลอม ควบคูกันในสัดสวนที่เหมาะสม
๏ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
- ผลวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถรวมกับคณะทํางานโครงการบูรณาการชุมชนระดับตําบล
พ.ศ. 2554 – 2556 ไดดําเนินการจัดทําประชาคมเพื่อจัดทําแผนบูรณาการชุมชนระดับตําบล พ.ศ. 2554 –
2556 โดยไดแบงกลุมวิเคราะหปญหา 7 เรื่องดวยกัน คือ
1. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. ปญหาสุขภาพอนามัย
3. ปญหาการวางงาน , การพนันและยาเสพติด
4. ความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร
5. ปญหาสาธารณภัย (ภัยแลง การระบาดของศัตรูพืช และอุทกภัยในบางป)
6. การศึกษาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน องคความรู
7. ความแตกตางดานความคิด ผลสืบเนื่องจากปญหาทางการเมืองระดับชาติ
ที่ประชุมมีความเห็นรวมกันวิเคราะหปญหาโดยใชหลัก SWOT analysis และจัดลําดับความสําคัญ
ของปญหา โดยใชวิธีการ Rating Scales มีเกณฑที่จะใชสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ ปริมาณปญหา
ขนาดของกลุ ม คนที่ ไ ด รั บ ประโยชน ความร า ยแรงและความเร ง ด ว น โดยเฉพาะป ญ หาด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เหตุรําคาญ จากฝุน กลิ่น น้ําเนาเสียจากลานมัน) , ปญหาสา
ธารณภัย (ภัยแลง การระบาดของศัตรูพืช และอุทกภัยในบางป) , ความผันผวนของราคาพืชผลทาง
การเกษตร, ปญหาการวางงานการพนันและยาเสพติด , ปญหาสุขภาพอนามัย , ความผันผวนของ
ราคาพืชผลทางการเกษตร , การศึก ษาทองถิ่น ภูมิปญญาชาวบาน องคค วามรู และความแตกตา ง
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ทางด า นความคิ ด ผลสื บ เนื่ อ งจากป ญ หาทางการเมื อ งระดั บ ชาติ ตามลํ า ดั บ โดยมี เ ป า หมาย
วัตถุประสงคตองการให “สังคมอยูกันอยางสงบสุข”
- ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้
(1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- มีโครงสรางในการบริหารงานที่ชัดเจน (ฝายบริหาร , ฝายสภาฯ , ฝายขาราชการ
ประจํา ซึ่งมีการแบงสวน งานที่ชัดเจน เพื่อประโยชนในการติดตอประสานงาน)
- การบริหาราชการโดยยึดหลักธรรมภิบาล การมีสวนรวมของประชาชน โดย
มุงเนนประโยชนสุขของประชาชน ในพื้นที่
- มีการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานราชการและการใหบริการประชาชน
- การประสานความรวมมือระหวางสวนราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(2) จุดออน (W : Weakness)
- ขอจํากัดดานงบประมาณในการบริหารจัดการแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีเขตพื้นในการรับผิดชอบจํานวนมาก
- การขาดบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะดานในการปฏิบัติหนาที่
(เชน ดานกฎหมาย , การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย)
- ขาดวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการประชาชนในพื้นที่ เชน
รถบรรทุกน้ํา รถบรรทุกขยะ วัสดุอุปกรณในการชวยเหลือชีวิตเบื้องตนตลอดจน
รถกูชีพ กูภัย ฯลฯ
(3) โอกาส (O : Opportunity)
- การออกเอกสารสิทธิที่ดิน ทําใหประชาชนสามารถแปลงสินทรัพยเปนทุนได
- มีตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตรเพราะอยูในเขตสงเสริมการลงทุนดาน
อุตสาหกรรมมันสําปะหลังมีโรงงานแปรรูปมันสําปะหลัง และโรงงงาน
อุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาตอยูในพื้นที่
- โครงการพลังงานทดแทน ผลผลิตดานการเกษตรถือเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต
เอทานอล สงผลใหชองทางการจําหนายสินคาการเกษตรในอนาคตดียิ่งขึ้น
- องคกรภาครัฐ เอกชน และประชาชน มีความเขมแข็ง
- ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรับการสงเคราะหเบี้ยยังชีพตามนโยบายของรัฐบาล
- นโยบายการเรียนฟรี 15 ขอรัฐบาล ทําใหเด็กไดรับโอกาสทางการศึกษาที่ดี
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(4) ขอจํากัด (T : Threat)
- ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นําลูกหลานไปศึกษาสถาบัน
การศึกษานอกพื้นที่
- ประชาชนในพื้นที่ ยังพึ่งพารายไดจากการเกษตรเปนหลัก
- กลุมอาชีพขาดการรวมกลุมที่เหนียวแนน ทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนา
- ความผันผวนของราคาพืชผลทางการเกษตร
- ไมมีพื้นที่สาธารณะที่จัดพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอนใจ
ของตําบล
- มลภาวะสิ่งแวดลอมจากโรงงาน ลานตาก ยังการขาดการควบคุมที่ดี
ทําให เกิดปญหา (เหตุรําคาญ จากฝุน กลิ่น น้ําเนาเสียจากลานมัน)
- ขาดเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิต ความรูทางการผลิตในโลกของการเกษตร
มีความ กาวหนาอยางไมหยุดยั้ง ทําใหเกษตรกรยังตามไมไดเทาที่ควร
- ปญหาโรคระบาดในพืช ทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมไดผลเทาที่ควร
- ปญหาดานเสถียรภาพทางการเมือง ความแตกแยกทางสังคม การแบง
กลุมแบงฝาย

บทที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
4.1 วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเปนสภาพการณ
ในอุดมคติซึ่งเปนจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบล
กุดโบสถเปนตําบลขนาดใหญที่มีประชากรมากที่สุดในอําเภอเสิงสาง และคาดการณวาในอนาคตตอง
เปนชุมชนที่สงบสุขนาอยูอาศัยและสิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นใน
อนาคตดังนี้

“ กุดโบสถกาวหนา ดวยการบริหารจัดการที่ดี ”

4.2 พันธกิจ (MISSION)
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยเนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
3. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูและมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
4. พัฒนาระบบการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น
5. สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน ควบคูไปกับการถายทอดความรูและเทคโนโลยี
สมัยใหม

4.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีและการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
2. ดําเนินการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานที่ความสะดวก
และมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
3. ดําเนินการเพื่อใหชุมชนเกิดความนาอยูและมีความเขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
4. ยกระดับคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น
5. ดําเนินการใหประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น

บทที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ มียุทธศาสตร
หลักที่จะดําเนินการใหประสบความสําเร็จรวม 6 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบลกุดโบสถ จํานวน 22 แนวทาง ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดในบรรลุ
เปาประสงค ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย
เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมี
ความสะดวกและไดมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ดานคมนาคมขนสง ดานไฟฟาใหแสงสวางในชุมชน น้ําเพื่ออุปโภค – บริโภคอยางเพียงพอ
การผังเมืองที่ดีและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงจะไดรับ
แนวทางการพัฒนา
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําให
เปนไปดวยความสะดวก
2. ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
3. กอสรางและขยายเขตประปา
4. การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด
ตัวชี้วัด
1. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ํา
2. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะใหครบทุกครัวเรือน
3. จํานวนปริมาณการขยายเขตประปาใหครบทุกครัวเรือน
4. พื้นที่ที่มีการวางผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองของจังหวัด
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
เปาหมาย
เพื่อเสริมสรางทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางดานรางกาย และดานจิตใจ ดาน
การศึ กษาและศาสนา ดานสุข ภาพอนามัย ดานสวัสดิการและสังคม ดานกีฬ า มีการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / การลดอุบัติเหตุบนทองถนน การปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (2550-2554)
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แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
2. การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
4. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
5. การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
6. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
7. การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติดและการสรางชุมชนให
เขมแข็งอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
1. จํานวนชุมชนที่มีความสงบสุขและอยูรวมกันอยางมีความสุข
2. จํานวนประชาชนที่ไดรับการศึกษาควบคูการพัฒนาดานจิตใจเพิ่มขึ้น
3. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตที่ดี
4. จํานวนประชากรที่ไดรับสวัสดิการที่ดีขึ้น
5. จํานวนสนามกีฬาและผูเขารวมกิจกรรมกีฬา
6. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน อุบัติเหตุลดลง
7. ปญหายาเสพติดไมมีและชุมชนเขมแข็ง
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชนทองถิ่น การพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่ ขยายเขตไฟฟาเพื่อ
การเกษตร เพื่อเปนการสงเสริมใหชุมชนมีรายไดตามยุทธศาสตรเสริมสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ
และบรรเทาปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
1. เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
3. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
ตัวชี้วัด
1. จํานวนโครงการตามแนวพระราชดําริที่ไดรับการสงเสริม
2. จํานวนประชาชน และกลุมอาชีพที่ไดรับการพัฒนาสงเสริม
3. จํานวนการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
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4. ยุทธศาสตรการดานพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกันไมใหมีปญหาภายใน
ชุมชนและการรณรงคใหประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
รวมกันประหยัดพลังงาน ซึ่งเปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด
แนวทางการพัฒนา
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
ตัวชี้วัด
1. พื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณ และมีการใชประโยชนอยางสูงสุดจากทรัพยากร
ธรรมชาติ
2. ประชาชนรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และรูจักประหยัด
พลังงาน
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
เปาหมาย
เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางานของภาครัฐและใหบรรจุแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตรการ
บริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนขององคกรทุกสวนในการพัฒนาทองถิ่น
2. การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
4. สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
ตัวชี้วัด
1. จํานวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมและทองถิ่น
2. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการฝกอบรม เพิ่มทักษะการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
3. สงเสริมการจัดการบริการประชาชนสูมาตรฐาน
4. การบริหารงานของทองถิ่นเปนไปตามหลักบริหารจัดการที่ดี
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6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
เปาหมาย
เพื่อจัดใหมีแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค – บริโภค อยางเพียงพอ ตามยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด ในเรื่องยุทธศาสตรน้ําแกจน
แนวทางการพัฒนา
1. จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง , บํารุงรักษาแหลงน้ํา )
ตัวชี้วัด
1. จํานวนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
2. จํานวนแหลงน้ําที่ไดรับการปรับปรุง บํารุงรักษา ลุมน้ําที่ไดรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรการพัฒนา / แนวทางการพัฒนา / โครงการ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทาง
เทาทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก

1. กอสรางถนน
- กอสรางถนน คสล.
- กอสรางถนนลาดยาง
- กอสรางถนนลูกรัง
2. ปรับปรุง / ซอมแซมถนน
3. กอสรางรางระบายน้ํา

1.2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ

1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
2. ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
3. ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ

1.3 กอสรางและขยายเขตประปา

1.4 การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด

1. ขยายเขตการบริการประปา
2. ปรับปรุง/ซอมแซมระบบประปา

1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการผังเมือง
(ชุมชนเสิงสาง)
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

2.1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น

1.
2.
3.
4.

งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
งานประเพณีสงกรานต
สงเสริมประเพณีทองถิน่ งานบุญบั้งไฟ
วันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
ฯลฯ

2.2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

1. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
2. วันแมแหงชาติประจําป
3. บัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. กุดโบสถ
4. ทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวาง ผูปกครองเด็กกอนวัย
เรียนกับเด็ก ศพด.
5. อุดหนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.ในเขต อบต.กุดโบสถ)
6. อาหารเสริม (นม) (ร.ร.ในเขต อบต.กุดโบสถ)
7. จัดทําอาหารกลางวัน (ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ
8. อาหารเสริม (นม) (ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ
9. วัสดุการศึกษา (ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ
10. ครุภัณฑการศึกษา (ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ
11. มดนอยผูพทิ ักษโลก
ฯลฯ
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(ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

2.3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย

1. รณรงคควบคุมปองกันโรคติดตอ - ไมติดตอ
2. สรางสุขภาพผูสูงอายุ
3. ชุมชนรูทันปองกันโรคเอดส
4. เยี่ยมบานหลังคลอด
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่น
อบต.กุดโบสถ
ฯลฯ

2.4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. เบี้ยยังชีพคนพิการ
3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
4. กอสราง / ซอมแซมที่อยูอาศัยใหผูยากไร บานคนจน
5. อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวย
ติดเชื้อ H.I.V.
ฯลฯ
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(ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

1. กอสราง / ปรับปรุงภูมทิ ัศนสวนสาธารณะและ
สวนสุขภาพภายในหมูบาน ตําบล
2. สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา
ฯลฯ
1. รวมรณรงคลดอุบัตเิ หตุบนทองถนนในชวงเทศกาล
2.6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุ
2. ชวยเหลือฟนฟูผูประสบสาธารณภัย
จราจรทางบก
3. สรางเครือขายอาสาปองกันบรรเทาสาธารณภัยฝายพล
เรือน (อปพร.)
ฯลฯ
2.7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด 1. ตามกิจกรรมหมูบานนาอยู
และการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
3. อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรูแกผูประสาน
พลังแผนดิน
4. อุดหนุนโครงการรณรงคประชาชนสัมพันธตอตานยา
เสพติด
ฯลฯ
2.5 การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางการพัฒนา
3.1 เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ

3.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่

3.3 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

โครงการ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (เศรษฐกิจพอเพียง)
2. หมูบานพัฒนานาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตนแบบ
ฯลฯ
1. เพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพดานการบริหารจัดการ
การผลิต การตลาด และการจัดการทุน
2. ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
ฯลฯ

1. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

แนวทางการพัฒนา
4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

4.2 การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิน่
รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
การประหยัดพลังงาน

โครงการ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและพระราชเสาวนีย
ของพระบาทสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
(ปลูกหญาแฝก ปลูกเสริมปา การอนุรักษน้ําและดิน)
2. จัดทําแนวปองกันไฟปาและปองกันการรุกปา
ฯลฯ

1. การรณรงคให ประชาชน เห็นคุณคาและเกิดจิตสํานึก
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. กอตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
3. เผยแพรประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงาน
ฯลฯ

35

ยุทธศาสตรการพัฒนา
5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารบานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

5.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคกรทุก
ภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น

1. การจัดทําเวทีประชาคม/ประชาวิจารณ
2. กอสราง / ปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม
3. กอสรางหอกระจายขาว ประจําหมูบาน
4. ฝกอบรมประชาธิปไตย
5. การจัดเลือกตั้งผูบ ริหารตําบลและสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบล (แทนตําแหนงวาง)
6. ปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อเสริมสรางความ
สมานฉันท
ฯลฯ

5.2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขดี
ความสามารถในการพัฒนา

1. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนาความรู
ผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากรทองถิ่น
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และ
พนักงานสวนตําบล (ศึกษาดูงาน)
ฯลฯ
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(ตอ)
ยุทธศาสตรการพัฒนา
5 ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

5.3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐาน

1. อบต. สัญจร พบประชาชน
2. จัดกิจกรรม 5 ส.
3. จัดเก็บขอมูล จปฐ. และคาบันทึกขอมูล จปฐ.
ฯลฯ

5.4 สงเสริมศักยภาพของทองถิน่ ในทุกๆ ดานตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี

1. จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผลการ
ปฏิบตั ิงาน
2. คาปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
3. รองรับการถายโอนภารกิจสูทอ งถิ่น
ฯลฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนา
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

6.1 จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค และน้ําเพื่อ
การเกษตร

1. ขุดลอกคลองธรรมชาติในเขตพื้นที่ อบต.กุดโบสถ
ฯลฯ

6.2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง บํารุงแหลงน้ํา)

1. โครงการพัฒนาลุมน้ํา

ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเทา ทอและรางระบายน้ําใหเปนไปดวยความสะดวก
โครงการ
1. กอสรางถนน
- กอสรางถนน คสล.
- กอสรางถนนลาดยาง
- กอสรางถนนลูกรัง
2. ปรับปรุง / ซอมแซมถนน
3. กอสรางรางระบายน้ํา

ตัวชี้วัด
พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง
พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง
พื้นที่ผิวถนนที่กอสราง
จํานวนถนนที่ไดรบั การปรับปรุง / ซอมแซม
จํานวนรางระบายน้ําที่ไดรบั การกอสราง

ป 54 - 58

ป 54

50,000 ตร.ม.
100,000 ตร.ม.
500,000 ตร.ม.
25 สาย
5 แหง

10,000
20,000
100,000
5
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
10,000
20,000
100,000
5
1

10,000
20,000
100,000
5
1

ป 57

ป 58

10,000
20,000
100,000
5
1

10,000
20,000
100,000
5
1

ป 57
99 %
90 %

ป 58
100 %
100 %

2

2

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 2 ขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ
โครงการ
1. ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
2. ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ
3. ซอมแซมระบบไฟฟาสาธารณะ

ตัวชี้วัด
รอยละของครัวเรือนที่มีไฟฟาใชอยางทั่วถึง
รอยละของครัวเรือนที่ไดรบั แสงสวางจากไฟฟา
สาธารณะ
จํานวนครัง้ ในการซอมแซมไฟฟาสาธารณะ

ป 54 - 58
100 %
100 %

ป 54
96 %
60 %

10 ครั้ง

2

เปาหมาย
ป 55
ป 56
97 %
98 %
70 %
80 %
2

2

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 3 กอสรางและขยายเขตประปา
โครงการ
1. ขยายเขตการบริการประปา
2. ปรับปรุง / ซอมแซมระบบประปา

ตัวชี้วัด
รอยละของครัวเรือนที่ไดรบั บริการประปาอยาง
ทั่วถึง
ระบบประปาที่ไดรบั การปรับปรุงซอมแซม

ป 54 - 58
100 %

ป 54
96 %

5 แหง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
97 %
98 %
1

1

ป 57
99 %

ป 58
100 %

1

1

ป 57
1

ป 58
1

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางที่ 4 การผังเมืองของทองถิ่น และผังเมืองรวมของจังหวัด
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการผังเมือง
(ชุมชนเสิงสาง)

จํานวนหมูบ านเปาหมายที่ไดรับการศึกษาความ
เปนไปไดในการจัดการผังเมือง

ป 54 - 58
5 หมูบาน

ป 54
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 1 สงเสริมงานประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
1.
2.
3.
4.

โครงการ

ตัวชี้วัด

งานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
งานประเพณีสงกรานต
วันฉลองชัยชนะทาวสุรนารี
สงเสริมประเพณีทองถิน่ งานบุญบั้งไฟ

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
จํานวนหมูบ านทีเ่ ขารวมกิจกรรม (ม. 5 ,10,17)

ป 54 - 58
3,500 คน
3,500 คน
3,500 คน
3 หมูบาน

ป 54
500
500
500
3

เปาหมาย
ป 55
600
600
600
3

ป 56
700
700
700
3

ป 57
800
800
800
3

ป 58
900
900
900
3

ผูรับผิดชอบ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
โครงการ
1. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
2. วันแมแหงชาติประจําป
3. บัณฑิตนอยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กุดโบสถ
4. มดนอยผูพิทักษโลก
5. ทัศนศึกษาสานสัมพันธระหวาง ผูปกครอง
เด็กกอนวัยเรียนกับเด็ก ศพด.
6. อุดหนุนอาหารกลางวัน (ร.ร.ในเขต อบต.
กุดโบสถ)
7. อาหารเสริม (นม) (ร.ร.ในเขต อบต.
กุดโบสถ)
8. จัดทําอาหารกลางวัน (ศพด.) ของ อบต.
กุดโบสถ
9. อาหารเสริม (นม) (ศพด.) ของ อบต.
กุดโบสถ
10. วัสดุการศึกษา (ศพด.) ของ อบต.กุดโบสถ
11. ครุภัณฑการศึกษา (ศพด.) ของ อบต.
กุดโบสถ

ป 54 - 58
7,500 คน
800 คน
450 คน

ป 54
1,500
150
80

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1,500
1,500
155
160
85
90

80 %
1,500 คน

60 %
300

65 %
300

70 %
300

75 %
300

80 %
300

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการอุดหนุน

7 แหง

7

7

7

7

7

สวนการศึกษา

จํานวนโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริม

7 แหง

7

7

7

7

7

สวนการศึกษา

จํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่ไดรับประทานอาหาร
กลางวัน
จํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่ไดดื่มนม

800 คน

150

155

160

165

170

สวนการศึกษา

800 คน

150

155

160

165

170

สวนการศึกษา

จํานวนครัง้ ในการจัดหา
จํานวนครัง้ ในการจัดหา

20 ครั้ง
15 ครัง้

4
3

4
3

4
3

4
3

4
3

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ตัวชี้วัด
จํานวนเด็กที่เขารวมกิจกรรม
จํานวนเด็กกอนวัยเรียนทีเ่ ขารวมกิจกรรม
จํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่สําเร็จการศึกษาจาก
ศพด. อบต. กุดโบสถ
รอยละความสําเร็จของโครงการ
จํานวนเด็กและผูปกครองที่เขารวมโครงการ

ผูรับผิดชอบ

ป 57
1,500
165
95

ป 58
1,500
170
100

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
โครงการ
1. รณรงคควบคุมปองกันโรคติดตอ - ไมติดตอ
2. สรางสุขภาพผูสูงอายุ
3. ชุมชนรูทันปองกันโรคเอดส
4. เยี่ยมบานหลังคลอด
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่น อบต.กุดโบสถ

ตัวชี้วัด
จํานวนครัง้ ที่ดําเนินการ
จํานวนผูสูงอายุทเี่ ขารวมโครงการ
จํานวนครัง้ ในการฝกอบรม
จํานวนหญิงหลังคลอดที่ไดรับการดูแล
จํานวนครัง้ ในการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่น อบต.กุดโบสถ

ป 54 - 58
20 ครั้ง
500 คน
5 ครั้ง
250 คน
5 ครั้ง

ป 54
4
100
1
50
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
4
4
100
100
1
1
50
50
1
1

ป 57
4
100
1
50
1

ป 58
4
100
1
50
1

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

43

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
โครงการ

ตัวชี้วัด

ป 54
575

เปาหมาย
ป 55
ป 56
575
575

ป 57
575

ป 58
575

ผูรับผิดชอบ

1. เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

ป 54 - 58
575 คน

2. เบี้ยยังชีพคนพิการ

จํานวนคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ

95 คน

95

95

95

95

95

สํานักปลัด

3. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
4. กอสราง / ซอมแซมที่อยูอาศัยใหผูยากไร
บานคนจน

จํานวนผูป วยเอดสที่ไดรบั เบี้ยยังชีพ
จํานวนบานคนจนที่ไดรับการกอสราง /
ซอมแซม

20 คน
10 ครั้ง

20
2

20
2

20
2

20
2

20
2

สํานักปลัด
สํานักปลัด

5. อุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือ
ผูปวยติดเชื้อ H.I.V.

จํานวนครัง้ ในการอุดหนุน

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 5 การพัฒนาสงเสริมดานกีฬาและนันทนาการ
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. กอสราง / ปรับปรุงภูมทิ ัศนสวนสาธารณะ
และสวนสุขภาพภายในหมูบาน ตําบล

จํานวนสวนสาธารณะ และสวนสุขภาพใน
หมูบาน ตําบล ที่กอสราง / ปรับปรุง

2. สงเสริมความเปนเลิศทางดานกีฬา

จํานวนครัง้ ในการสงเสริมดานกีฬา

ป 54 - 58
5 แหง

ป 54
1

5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

1

1

ป 57
1

ป 58
1

1

1

ป 57
2

ป 58
2

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด,
สวนโยธา
สวนการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 6 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
โครงการ
1. รวมรณรงคลดอุบัตเิ หตุบนทองถนนในชวง
เทศกาล
2. ชวยเหลือฟนฟูผูประสบสาธารณภัย

ตัวชี้วัด
จํานวนครัง้ ในการรณรงคลดอุบตั เิ หตุบนทอง
ถนนในชวงเทศกาล
ระดับความพึงพอใจของผูป ระสบภัยที่ได

3. สรางเครือขายอาสาปองกันบรรเทาสาธารณ จํานวนเครือขายอาสาปองกันบรรเทาสาธารณภัย
ภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

ป 54 - 58
10 ครั้ง

ป 54
2

เปาหมาย
ป 55
ป 56
2
2

90 %

60 %

70 %

80 %

85 %

90 %

สํานักปลัด

250 คน

50

50

50

50

50

สํานักปลัด

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 7 การปองกันและแกไขการแพรระบาดปญหายาเสพติด และการสรางชุมชนใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
โครงการ
1. โครงการตามกิจกรรมหมูบ านนาอยู
2. ปองกันและแกไขปญหาเกี่ยวกับยาเสพติด
3. อุดหนุนโครงการอบรมเพิ่มพูนความรูแก
ประสานพลังแผนดิน
4. อุดหนุนโครงการรณรงคประชาสัมพันธ
ตอตานยาเสพติด

ตัวชี้วัด
จํานวนผูเขารวมโครงการ
จํานวนหมูบ านเปาหมายทีเ่ ขารวมโครงการฯ
จํานวนครัง้ ในการอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ
จํานวนครัง้ ในการอุดหนุนเพื่อดําเนินกิจกรรม
ตามโครงการ

ป 54 - 58
6,500 คน
18 หมูบาน
5 ครั้ง

ป 54
1,100
18
1

5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1,200
1,300
18
18
1
1
1

1

ป 57
1,400
18
1

ป 58
1,500
18
1

1

1

ป 57
1

ป 58
1

4

5

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1 เสริมสรางเศรษฐกิจตามแนวพระราชดําริ
โครงการ
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
2. หมูบานพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตนแบบ

ตัวชี้วัด
จํานวนครัง้ ในการดําเนินกิจกรรม

ป 54 - 58
5 ครั้ง

ป 54
1

จํานวนหมูบ านทีเ่ ขารวมโครงการ

18 หมูบาน

3

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1
3

3

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชนในพื้นที่
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. เพิ่มประสิทธิภาพกลุมอาชีพดานการบริหาร จํานวนหมูบ านทีเ่ ขารวมโครงการ
จัดการ การผลิต การตลาด และการจัดการทุน
2. ฝกอบรมและศึกษาดูงานกลุมอาชีพ
จํานวนครัง้ ในการฝกอบรม

ป 54 - 58
18 หมูบาน

ป 54
3

5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
3
3
1

1

ป 57
4

ป 58
5

1

1

ป 57
500

ป 58
500

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 3 ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร
โครงการ
1. ขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

ตัวชี้วัด
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟาเพื่อการเกษตร

ป 54 - 58
2,5000 เมตร

ป 54
500

เปาหมาย
ป 55
ป 56
500
500

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
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ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 1 การบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิ ลอดุลยเดช
และพระราชเสาวนียของพระบาทสมเด็จพระ
นางเจาพระบรมราชินีนาถ (ปลูกหญาแฝก ,
ปลูกเสริมปา , การอนุรักษน้ําและดิน ฯลฯ)
2. จัดทําแนวปองกันไฟปาและปองกันการบุก
รุกปา

จํานวนครัง้ ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ

จํานวนครัง้ ในการดําเนินการ

ป 54 - 58
5 ครั้ง

ป 54
1

5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ป 57
1

ป 58
1

1

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ป 57
1

ป 58
1

1

1

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา

สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 การรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนในทองถิ่น รวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงาน
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. การรณรงคให ประชาชน เห็นคุณคาและ
จํานวนครัง้ ทีจ่ ัดกิจกรรม
เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
3. กอตั้งเครือขายอาสาสมัครพิทักษ
จํานวนเครือขายอาสาสมัครพิทักษสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. เผยแพรประชาสัมพันธมาตรการประหยัดพลังงาน จํานวนครัง้ ทีจ่ ัดกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

ป 54 - 58
5 ครั้ง

ป 54
1

550 คน

90

100

110

120

130

สํานักปลัด

5 ครั้ง

1

1

1

1

1

สํานักปลัด

สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน องคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทองถิ่น
โครงการ
1. การจัดทําเวทีประชาคม /ประชาวิจารณ
2. กอสราง / ปรับปรุงซอมแซมศาลาประชาคม
3. กอสรางหอกระจายขาว ประจําหมูบาน
4. ฝกอบรมประชาธิปไตย
5. การจัดเลือกตั้งผูบ ริหารตําบลและสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนตําบล (แทนตําแหนงวาง)
6. ปกปองสถาบันสําคัญของชาติเพื่อ
เสริมสรางความสมานฉันท

ตัวชี้วัด
จํานวนครัง้ ทีจ่ ัดเวทีประชาคม
จํานวนศาลาที่กอสราง/ปรับปรุง
จํานวนหอกระจายขาวที่กอสราง
จํานวนครัง้ ในการฝกอบรม
จํานวนครัง้ ในการจัดการเลือกตั้งซอม

ป 54 - 58
10 ครั้ง
5 หลัง
5 หลัง
5 ครั้ง
2 ครั้ง

ป 54
2
1
1
1
1

20 ครั้ง

4

จํานวนครัง้ ในการจัดกิจกรรม

เปาหมาย
ป 55
ป 56
2
2
1
1
1
1
1
1
1
4

4

ป 57
2
1
1
1
-

ป 58
2
1
1
1
-

4

4

ป 57
60

ป 58
66

1

1

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สวนโยธา
สวนโยธา
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 2 การเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถการปฏิบัติหนาที่
โครงการ
1. สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมพัฒนา
ความรูผูบริหาร สมาชิกสภาฯ และบุคลากร
ทองถิ่น
2. ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูบริหาร สมาชิก
สภาฯ และพนักงานสวนตําบล (ศึกษาดูงาน)

ตัวชี้วัด
จํานวนบุคลากรที่ไดรบั การฝกอบรม

จํานวนครัง้ ในการฝกอบรม

ป 54 - 58
66
ครั้ง/คน/ป

ป 54
30

5 ครั้ง

1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
40
50

1

1

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด

สํานักปลัด

49

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐาน
โครงการ
1. อบต. สัญจร พบประชาชน
2. จัดกิจกรรม 5 ส.
3. จัดเก็บขอมูล จปฐ. และคาบันทึกขอมูล
จปฐ.

ตัวชี้วัด
จํานวนครัง้ ในการดําเนินการ
จํานวนครัง้ ทีจ่ ัดกิจกรรม
จํานวนครัง้ ในการดําเนินการ

ป 54
1
1
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1
1
1
1
1

ป 57
1
1
1

ป 58
1
1
1

ป 54 - 58
5 ครั้ง

ป 54
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ป 57
1

ป 58
1

5 ครั้ง

1

1

1

ป 54 - 58
5 ครั้ง
5 ครั้ง
5 ครั้ง

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 สงเสริมศักยภาพของทองถิ่นในทุกๆ ดานตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
โครงการ

ตัวชี้วัด

1. จัดทําวารสารและแผนพิมพรายงานแสดงผล จํานวนครัง้ ในการดําเนินการ
การปฏิบัตงิ าน
2. คาปรับปรุงเว็บไซตขององคการบริหารสวน จํานวนครัง้ ในการดําเนินการ
ตําบล

1

1

ผูรับผิดชอบ
สํานักปลัด
สํานักปลัด
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ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 1 จัดใหมีแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค และเพื่อการเกษตร
โครงการ
1. ขุดลอกคลองธรรมชาติในเขตพื้นที่ อบต.
กุดโบสถ

ตัวชี้วัด
จํานวนแหลงน้ําที่ไดรบั การขุดลอก

ป 54 - 58
5 แหง

ป 54
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ป 57
1

ป 58
1

ป 54
1

เปาหมาย
ป 55
ป 56
1
1

ป 57
1

ป 58
1

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา
แนวทางที่ 2 การพัฒนาแหลงน้ํา (ปรับปรุง , บํารุงรักษาแหลงน้ํา)
โครงการ
1. โครงการพัฒนาลุมน้ํา

ตัวชี้วัด
จํานวนลุมน้ําที่ไดรับการพัฒนา

ป 54 - 58
5 ลุมน้ํา

ผูรับผิดชอบ
สวนโยธา
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บทที่ 6
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ และการติดตาม ประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น
ซึ่งจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความตองการและ
ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณา
การและแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของ
รัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทาง ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
นําไปจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 3 ป แลวองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุจุดประสงคของแผนงานโครงการ
2. การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น หรือองคกร
เอกชนเปนผูดําเนินงาน ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบล ไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ
และมีหนวยงานหรือองคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการ
ดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบ
หุนสวนสหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดโบสถ
โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
ทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัด
นครราชสีมาตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับ
ดูแลของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร ดังนี้
(1) สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(2) สวนการคลัง
(3) สวนโยธา
(4) สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
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การติดตามประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
(1) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
(2) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
(4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
(5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ
อีกหนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

-----------------------------------------

