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ส่วนที ่ 1 

          บทนํา 
 
หลกัการและเหตผุล 

ในปัจจุบันการวางแผนนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างย่ิง 
เน่ืองจากการวางแผนเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต  เป็นการวางกรอบและทิศทางของการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างย่ังยืนและมีระบบ   ซึ่งในการวางแผนจะต้องมี
การระดมความคิดในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและประสานอย่างสอดคล้อง  รวมทั้งเน้นให้มีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  จึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนพัฒนาตําบลเพ่ือให้พัฒนาครอบคลุมทุกๆ  
ด้าน   ทั้ งด้านโครงการสร้างพ้ืนฐาน   ด้านแหล่งนํ้า  ด้านคนและสังคม   ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการเมืองและการบริหาร  และด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  ทั้งน้ีเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร  และเพ่ือเตรียมการพัฒนาในอนาคต
ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในระดับต่างๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณในแต่ละปี  และมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสาม
ปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

1.  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเก่ียวแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการในปี พ.ศ. 
2557-2559 

 2.  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
 3.  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว 

รวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
4.  เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แบ่งการพัฒนาออกเป็น 7 สาขา ดังต่อไปน้ี 

4.1  สาขาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2  สาขาการพัฒนาแหล่งนํ้า 
4.3  สาขาการพัฒนาคนและสังคม 
4.4  สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจ 

                     4.5  สาขาการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.6  สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
4.7  สาขาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี  มีหลักการและ
เหตุผลที่จะต้องจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  ดังน้ี 

1.  เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสาร 
งบประมาณประจําปีและสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 

2.  เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ. 2557-2559)  
ทั้งน้ีเพ่ือสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาตําบล 

3.  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  มีการจัดทําแผนพัฒนาตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 

4.  เพ่ือให้การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสัมฤทธ์ิผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 

5.  เพ่ือเป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ .ศ. 2557-2559) ตามองค์ประกอบของ
แผนพัฒนา 

6.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้น 
7.  เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 

1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลร่วมกับประชาคม  กําหนดแนวทางใน 
การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  รวบรวม 
แนวทางและข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

3.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้ 
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรืออนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับอําเภอ  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาสามปี 

4.  ผู้บริหารนําร่างแผนพัฒนาสามปีเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
5.  ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 

ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
  1.  ทําให้ผู้บริหารมีจุดมุ่งหมายและแนวทางในการพัฒนา 
  2.  เป็นเคร่ืองมือในการบริหารที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.  สามารถกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ  

การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ได้ 
พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเช่ือมโยง
และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์นํามา
ตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินการ และใช้ทรัพยากรบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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ทรพัยากรการบริหาร โดยทัว่ไปประกอบดว้ย 

  เงิน  (Money)  ทั้งเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบลเอง และแหล่งงบประมาณ 
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

  คน (Man)  ซึ่งหมายความรวมต้ังแต่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  พนักงานส่วน 
ตําบลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ตําบลจะต้องนําศักยภาพของกําลังคนเหล่าน้ันมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานให้องค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

  วัสดุอุปกรณ์ (Materials)  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือรวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถ 
นํามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัย
เพ่ือรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

  การบริหารจัดการ (Management)  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการ 
ข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการณ์พัฒนาอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการเป็นทั้ง
ยุทธศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
 
สามารถสรุปรายละเอียดเป็นข้อๆ ได้ต่อไปนี้ 

1.  เป็นเคร่ืองมือที่ช่วยให้ตําบล  สามารถดําเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.  ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินการ 
3.  ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  สามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการท่ี 

เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการดําเนินการ 
4.  ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ สามรถวิเคราะห์หรือศึกษาความ 

เป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งการประเมนิผลโครงการในแต่ละแผนงานได้อย่างชัดเจน   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ที่สําคญั 
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ส่วนที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารส่วนตาํบลกรอกสมบรูณ ์

 
1.  สภาพทั่วไป 
 

1.1  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์    ต้ังอยู่ที่  หมู่ 5  ถนน 304  ฉะเชิงเทรา–
กบินทร์บุรี  ห่างจากที่ว่าการอําเภอศรีมหาโพธิ     ประมาณ    20    กิโลเมตร   

 
1.2  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  มีพ้ืนที่  52  ตารางกิโลเมตร  หรือ 32,500  

ไร่ 
 
1.3  ภูมิประเทศ  พ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  มีลักษณะเป็นที่ราบสูงนํ้าท่วม        

ไม่ถึงมีอาณาเขตติดต่อกับตําบลข้างเคียง  ดังน้ี 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลศรีมหาโพธิ   และตําบลท่าตูม 

ทิศใต้  ติดต่อกับอําเภอสนามชัยเขต   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตําบลลาดตะเคียน  อําเภอกบินทร์บุรี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตําบลศรีมหาโพธิ 
 

1.4  เขตการปกครองและประชากร  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   มีจํานวนหมู่บ้านใน
พ้ืนที่   7  หมู่บ้าน   ได้แก่ 
  หมู่ที่  1  บ้านโคกชัน 

หมู่ที่  2   บ้านวังขอน 
หมู่ที่  3   บ้านวังทะลุ 
หมู่ที่  4   บ้านระเบาะนา  
หมู่ที่  5   บ้านคลองประดู่ 
หมู่ที่  6   บ้านหนองแสง 
หมู่ที่  7   บ้านทุ่งบัวงาม 
 

 1.5  ท้องถ่ินอ่ืนในตําบล   เทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์    ได้ผนวกพ้ืนที่หมู่ที่  1  บางส่วน
ต้ังขึ้นเป็นเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ์  
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1.6  ประชากร  ในเขตพืน้ที่องคก์ารบรหิารส่วนตําบลกรอกสมบรูณ ์
 

หมู่ที ่ จํานวนประชากร จํานวน 
ครัวเรือน 

หมายเหต ุ
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านโคกชัน 92 90 182 54  
2.  บ้านวังขอน 333 348 681 315  
3.  บ้านวังทะลุ 821 791 1,612 953  
4.  บ้านประพาส 980 997 1,977 1,165  
5.  บ้านคลองประดู่ 351 348 699 329  
6.  บ้านหนองแสง 203 209 412 117  
7.  บ้านทุ่งบัวงาม 345 340 685 170  

รวม 3,125 3,123 6,248 3,103  
 
หมายเหต ุ สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน  แยกรายพ้ืนที่  ระดับตําบล   

ข้อมูลตําบลกรอกสมบูรณ์  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
ของเดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2556  จากสํานักบริหารการทะเบียน  อําเภอศรีมหาโพธิ 

 
 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
1.  อาชพี 

  1.1  เกษตรกรรม  ทํานา  ทาํไร่  ทําสวน   
  1.2   เลี้ยงสัตว์ 
  1.3   รับจ้าง 
  1.4   ค้าขาย 

2.  หน่วยงานธุรกิจในเขต 
     2.1  โรงงานอุตสาหกรรม 

บริษัท  ปราจีน  เลอเธอร์   จํากัด    ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
บริษัท  แกรนเดอร์ไฟเบอร์  จํากัด    ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
โรงงานหล่อหลอมทองเหลือง   จํานวน  2  โรง  ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
โรงงานหล่อหลอมอลูมิเนียมและทองเหลือง  2 โรง  ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
บริษัท  ยูนิโก้ คอนซูมเมอร์  จํากัด     ต้ังอยู่หมู่ที่  4 

   บริษัท  เอส  วี  เท็กซ์   จํากัด    ต้ังอยู่หมู่ที่  4      
บริษัท  บอรอน  จํากัด        ต้ังอยู่หมู่ที่  5 
 
 
 
 
 



   -6- 
 

3.  สภาพทางสังคม 
 

1.  การศึกษา 
1.1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่ 

โรงเรียนบ้านวังขอน     ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
         โรงเรียนบ้านวังทะลุ       ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
         โรงเรียนบ้านประพาส     ต้ังอยู่หมู่ที่  4 

 1.2  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  3  แห่ง   ได้แก่ 
           โรงเรียนบ้านวังขอน     ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
        โรงเรียนบ้านวังทะลุ     ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
              โรงเรียนบ้านประพาส     ต้ังอยู่หมู่ที่  4 

      1.3  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จํานวน   3  แห่ง  ได้แก่ 
          โรงเรียนบ้านวังทะลุ     ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
        โรงเรียนบ้านประพาส     ต้ังอยู่หมู่ที่  4 
          โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม    ต้ังอยู่หมู่ที่  7 
   

2.  การศาสนา   
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีวัด  จํานวน  4  แห่ง  

   1.  วัดแสงจันทร์      ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
   2.  วัดใหม่นาบุญ      ต้ั งอ ยู่ ห มู่ ที่  
3 
   3.  วัดสุทธิธรรม      ต้ังอยู่หมู่ที่  4 
   4.  วัดทุ่งประพาส     ต้ังอยู่หมู่ที่  5 
 
 3.  การสาธารณสุข  
    1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลคลองร้ัง          ต้ังอยู่หมู่ที่  5 
      2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกรอกสมบูรณ ์ 
                                                                                  ต้ังอยู่ในเขตเทศบาลตําบลกรอกสมบูรณ ์

3.  คลินิก     1    แห่ง    
1.  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน    2   แห่ง 
2.  อัตราการมีใช้ส้วมราดน้าํ  ร้อยละ   100% 

 4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน  99  คน 
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4.  การบรกิารพื้นฐาน 
 

1.  การคมนาคม 
  1.1  ถนนหลัก   5  สาย  เป็นถนนลาดยางตลอดสาย  ได้แก่ 

                       ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304  (ฉะเชิงเทรา–กบินทร์บุรี) 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3079  (คลองรั้ง–พญาจ่าย) 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023  (วังขอน–หนองแฟบ) 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3023  (ทุ่งประพาส–หนองกระโพก) 
   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 359  (เขาหินซ้อน–สระแก้ว) 

  1.2  ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง  จํานวน  34  สาย   
                       ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    จํานวน   19  สาย 
                        ถนนเช่ือมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นลาดยาง  จํานวน   5  สาย 
        สะพานข้ามคลอง  จํานวน    1      แห่ง 
 
 2.  การโทรคมนาคม 
  ตู้โทรศัพท์สาธารณะประจําหมู่บ้าน  จํานวน   4     แห่ง 
 
 3.  การไฟฟ้า 
  1.1  สํานักงานการไฟฟ้าย่อยอําเภอศรีมหาโพธิ  ต้ังอยู่หมู่ที่ 3  บ้านคลองรั้ง 
  1.2  พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ มีไฟฟ้าครบ  7 หมู่บ้าน 
 
 4.  แหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
  1.1   ลํานํ้า  ลําห้วย  จํานวน  4   สาย  ได้แก่ 
   คลองโคกขวาง  ต้ังอยู่หมู่ที่  1 
   คลองวังขอน  ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
   คลองวังทะลุ  ต้ังอยู่หมู่ที่  3 
   คลองคลองประดู่ ต้ังอยู่หมู่ที่  5 
  1.2   บึง  หนองและอ่ืนๆ  จํานวน  8  แห่ง  ได้แก่ 
   หนองช้างตาย  ต้ังอยู่หมู่ที่  1 (เทศบาลกรอกสมบูรณ์) 
   หนองไผ่ล้อม  ต้ังอยู่หมู่ที่  2 
   หนองไม้แดง  ต้ังอยู่หมู่ที่  1 (เทศบาลกรอกสมบูรณ์) 
   หนองพญาจ่าย  ต้ังอยู่หมู่ที่  7 
   สระน้ําหนองแฟบ ต้ังอยู่หมู่ที่  4 
   สระน้ําระเบาะนา ต้ังอยู่หมู่ที่  4 
   สระน้ําประดู่  ต้ังอยู่หมู่ที่  5                   
   สระน้ําทุ่งประพาส ต้ังอยู่หมู่ที่  5 
 



 
      -8- 
 
 5.  แหล่งน้าํทีส่ร้างขึ้น 
  1.  ฝาย   จํานวน      12     แห่ง   
  2.  บ่อบาดาล จํานวน     18   แห่ง 
  3.  บ่อนํ้าต้ืน จํานวน     35     แห่ง    
  4.  การประปา  มีระบบประปาหมู่บ้านจํานวน  13  แห่ง  ได้แก่ 
   1.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  1  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   2.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   3.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สรา้งโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   4.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   5.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   6.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  3  สร้างโดย  กรมอนามัย 
   7.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   8.   ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  4  สร้างโดย  กรมโยธาธิการ 
   9.   ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมโยธาธิการ 
   10.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   11.  ระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
                  ระบบประปาหมู่บ้านทั้ง 11  แห่ง บริหารงานโดย  คณะกรรมการหมู่บ้าน 
    มีระบบประปา อบต.  จํานวน  3  แห่ง   ได้แก่ 
   1.  ระบบประปาทุ่งประพาส   หมู่ที่  5  สร้างโดย  กรมทรัพยากรธรณี 
   2.  ระบบประปาเขากระท้อน  หมู่ที่  7  ใช้แบบกรมโยธาธิการ 
   3.  ระบบประปาหนองแฟบ-ระเบาะนา  หมู่ 4  ,หมู่ 5  ใช้แบบกรมทรัพยากร
ธรณี 
   ระบบประปาทั้ง  3  แห่งบริหารงานโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
 
5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 

1.  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่   
ดินลูกรังตามธรรมชาติ    ป่าไม้ 

 2.  มวลชนจัดต้ัง 
  ลูกเสือชาวบ้าน    1  รุ่น           จํานวน    35    คน 
  กลุ่มพัฒนาสตรี    1  กลุ่ม จํานวน    50    คน 
  กลุ่ม อสม.ตําบลกรอกสมบูรณ์  7  กลุ่ม   จํานวน  70   คน 
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6.  ศักยภาพในตําบล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
 (1)  จํานวนบุคลากร        จํานวน         42           คน 
  -  คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์   จํานวน     4    คน 
  -  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล          จํานวน   14    คน 
  -  พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง    จํานวน   30    คน 
 

         ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน    11     คน 
  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    จํานวน     1      คน 
           2.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน     1      คน 
  3.  หัวหน้าสํานักงานปลัด     จํานวน     1     คน 
  4.  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   จํานวน     1      คน 
  5.  นิติกร      จํานวน     -      คน 
  6.  นักพัฒนาชุมชน     จํานวน     1  คน 
  7.  เจ้าพนักงานธุรการ     จํานวน     1     คน 
  8.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 
  9.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน     -     คน  
  10.  นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป)   จํานวน     1     คน 
  11.  แม่บ้าน (พนักงานจ้างทั่วไป)    จํานวน     1     คน 
  12.  พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน     2     คน 
 

        ตําแหน่งในกองคลัง    จํานวน     8 คน 
  1.  ผู้อํานวยการกองคลัง     จํานวน     -      คน 
  2.  เจ้าพนักงานพัสดุ     จํานวน     1 คน 
  3.  นักวิชาการเงินและบัญชี    จํานวน     1 คน 
  4.  นักวิชาการจัดเก็บรายได้    จํานวน     1 คน 
  5.  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจํา)  จํานวน     1 คน 
  6.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน     1 คน 
  7.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 
  8.  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 
  9.  พนักงานจดมาตรวัดนํ้า (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน     1     คน 
 

         ตําแหน่งในส่วนโยธา  จํานวน    15 คน 
  1.  หัวหน้าส่วนโยธา     จํานวน     -     คน 
  2.  นายช่างโยธา      จํานวน     1    คน 
  3.  ผู้ช่วยช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1 คน 
  4.  พนักงานขับเคร่ืองจักรขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)จํานวน     1 คน 



      (ขับรถบรรทุกขยะ) 
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5.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)จํานวน  1 คน 
(ขับรถนํ้าอเนกประสงค์)  

6. คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 
7. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 

                     8.  พนักงานผลิตนํ้าประปา (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จํานวน     1 คน 
9.  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  จํานวน     1     คน 
10. คนงานประจํารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน     2      คน 
11.  คนงานประจํารถนํ้า (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน     1 คน 

                     12.  พนักงานผลิตนํ้าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป)  จํานวน     2 คน 
 13.  คนงานทัว่ไป (พนักงานจ้างทั่วไป)   จํานวน     1     คน 
     14.  พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา (พนักงานจ้างทั่วไป) จํานวน     1     คน 
           (รถกระเช้าไฟฟ้า) 
      

  ตําแหน่งในส่วนการศึกษา  จํานวน    8 คน 
 1.  นักวิชาการศึกษา     จํานวน     1    คน 
 2.  ครูผู้ดูแลเด็ก      จํานวน    2     คน 
 3.  ผู้ดูแลเด็ก (พนักงานจ้างตามภารกิจ)   จํานวน     4     คน 
     4.  พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็ก   จํานวน     1     คน  
 

(2)  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ผู้บริหาร 
 -  ปริญญาตรี   จํานวน  1 คน 
 -  ปวส.    จํานวน  1 คน 
 -  มธัยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  - คน 
      

   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
-  ปริญญาตรี   จํานวน  1 คน 
-  มัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  2 คน 
-  มัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน     
-  มัธยมศึกษาปีที่  3  จํานวน  4 คน 
-  ประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  3 คน 
-  ประถมศึกษาปีที่ 4  จํานวน  5 คน 
 

พนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
 -  ปริญญาโท   จํานวน  3 คน 

-  ปริญญาตรี   จํานวน         10 คน 



-  ปวส.    จํานวน  3 คน 
-  ปวช.    จํานวน  2 คน 
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-  มัธยมศึกษาปีที่  6  จํานวน  2 คน 
-  มัธยมศึกษาปีที่  3  จํานวน  3 คน 
-  ประถมศึกษาปีที่ 6  จํานวน  1 คน 
-  ประถมศึกษาปีที่ 4  จํานวน  3 คน 
 

(3)  โครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  และหน้าที่ความรับผิดชอบ 
3.1 สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  รับผิดชอบงาน 

(1)  งานบริหารทั่วไป       
 -  งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล     ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ 
เลือกต้ังและทะเบียนข้อมูล  ข้อมูลข่าวสาร  งานสวัสดิการและสังคม  งานส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ  
   

(2)  งานนโยบายและแผน   
-  นโยบายและแผนพัฒนา   งานวิชาการ   งานงบประมาณ   เลือกต้ังและ
ทะเบียนข้อมูล 
 

(3)   งานกฎหมายและคดี     
-  กฎหมายและคดี   ร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์   ข้อบัญญัติและระเบียบต่างๆ   

สารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
 

(4)  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
- อํานวยการ  ป้องกัน  ฟ้ืนฟู  กู้ภัย 

     
3.2   ส่วนการคลัง  รับผิดชอบ 
 (1)  งานการเงิน            

-  การเงิน  รับเงินเบิกจ่ายเงิน   จัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน  
(2)  งานบัญชี              

-  การบัญชี    ทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน   งบการเงินและงบทดลอง 
แสดงฐานะทางการเงิน 

(3)  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้     
-  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   พัฒนารายได้  ควบคุมกิจการค้าและ 

   ค่าปรับ  ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 
(4)  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

-  ทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี   พัสดุ  ทะเบียน  เบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์   
จัดซื้อจัดจ้าง 
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3.3  ส่วนโยธา  รับผิดชอบ 
      (1)  งานก่อสร้าง        

   
-  ก่อสร้างและบูรระถนน   งานข้อมูลก่อสร้าง   งานบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ 

   ยานพาหนะ  งานระบบข้อมูลและแผนที่  งานสํารวจข้อมูล 
     (2)  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    

-  ประเมินราคา   ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  ออกแบบและบริการข้อมูล   
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์  

     (3)   งานประสานสาธารณูปโภค    
-  งานระบายนํ้า    ไฟฟ้าสาธารณะ  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ 

   ประปา  งานสํารวจข้อมูล 
 

3.4  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รับผิดชอบ   
       (1)  งานบริหารด้านการศึกษา 
       (2)  งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

(4)  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์ 
 

 
ประเภทรายได ้

รายได้ (บาท) หมายเหต ุ
ปี  2554 ปี 2555 ปี 2556  

รายได้ที่  อบต.  จัดเก็บเอง 3,625,024.88 2,925,000.00 3,654,000.00  
รายได้ที่ ส่วนราชการต่างๆ 
เก็บให้ 

16,507,110.58 13,304,000.00 16,605,000.00  

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 8,079,743.00 7,800,000.00 8,100,000.00  
รวม 18,963,695.21 24,029,000.00 28,359,000.00  

 
ข.  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ 
    (1)  การรวมกลุ่มของประชาชน 
 อํานวยกลุ่มทุกประเภท  10 กลุ่ม 
 แยกประเภทกลุ่ม 
 -  กลุ่มอาชีพ   17 กลุ่ม 
    (2)  จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตําบล) 
 - เป็นพ้ืนที่ราบสูงเอ้ืออํานวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอย่างย่ิง  
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่  3 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

ในปทีี่ผา่นมา 
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ส่วนที่  3 
สรปุผลการพฒันาท้องถ่ินในปทีีผ่่านมา 

      
1.  ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารสว่นตําบล 
 1.1  การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
   - 
 1.2  การดําเนินการด้านสังคม 

-  จัดกิจกรรมโครงการ  อบต.สัญจร ให้บริการข้อมูล  ข่าวสารทางราชการ และอ่ืนๆ
ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  เปิดเวทีประชาคมเพ่ือซักถามข้อสงสยั ตลอดจน
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา 

  -  จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด 
  -  จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนกลุ่มเด็ก  สตร ี ผูสู้งอายุ  และผู้ด้อยโอกาส 

เช่น  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ    กิจกรรมกลุม่สตรี  
 1.3  การดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  -  ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามหมู่บ้านต่างๆ 
  -  ซ่อมแซม   ปรับปรุง และก่อสร้างถนนลูกรังสายต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน 
 1.4  การดําเนินงานด้านแหล่งนํ้า 
  -  บริการให้รถนํ้าของอบต.ไปส่งนํ้าให้ประชาชนในพ้ืนที่     
 1.5  การดําเนินงานด้านสาธารณสุข 

-  จัดพ่นหมอกควัน ให้บริการเพ่ือการป้องกันไข้เลือดออก 
  -  จัดซื้อทรายอเบท แจกจ่ายให้บริการเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก 
  -  จัดให้บริการข้อมูล  ข่าวสารด้านสาธารณสุข 
 1.6  การดําเนินงานด้านการเมือง  การบริหาร 

- สนับสนุนส่งเสริมการเกิดการรวมกลุ่มในรปูของประชาคมหมู่บ้าน  ประชาคมตําบล 
-  จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมสมาชิกและกรรมการบริหาร  ให้เขา้ใจบทบาท  
อํานาจหน้าที่เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบรหิาร 
-  จัดงบประมาณในการศึกษาให้กับพนักงาน  คณะผู้บรหิารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

1.7  การดําเนินการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
-  จัดทําโครงการสนับสนุนคณุภาพชีวิตแก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน  เช่น    โครงการจัดซื้อ
อาหารเสริม(นม) สําหรับศูนย์เด็กอนุบาล 3 ขวบและโครงการอาหารกลางวันสําหรับศูนย์
เด็กอนุบาล 3  ขวบ 
-  จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 



-  จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  ได้แก่ประเพณีสงกรานต์  ประเพณี
วันลอยกระทง 
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-  สนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช  ทรงครองราชย์ ครบ  80  ปี 
-  ร่วมกิจกรรมและสนับสนุนอําเภอ  จังหวัด  ในการจัดกิจกรรมประเพณีประจําท้องถิ่น
ต่างๆ 

1.8  การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  จัดกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติร่วมกับอําเภอ 
-  จัดกิจกรรมบํารุง  รักษาป่า  ในวันสําคญั  เช่น  วันเฉลมิพระชนมพรรษา ฯ 

1.9  การดําเนินงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  เพ่ือเตรียมการรับสถานการณ ์นํ้าท่วม 
-  จัดทําแผนป้องกันและระงบอัคคีภัย 
-  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  องค์การบริหารส่วนตําบลกรอก
สมบูรณ ์
-  จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแลง้  และวาตภัย  โดยการจัดทําแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยดังกล่าวข้างต้น  ได้จัดสรรงบประมาณในการใช้จ่ายไว้ในหมวดงบกลาง     

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่  4 
ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาในช่วงสามป ี
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               ส่วนที่  4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามป ี
 

วิสัยทัศนก์ารพฒันาตาํบล 
 กรอกสมบูรณตํ์าบลน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  นําการศึกษา  มุ่งพัฒนาเกษตรกรรม  นําการกีฬาก้าว
ไกล  ห่างไกลยาเสพติด 
 
ยุทธศาสตร์การพฒันาตําบล 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารข้ันพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขความยากจนและส่งเสริมรายได้ 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
แนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้วางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้ต้ังไว้  โดยวางแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้าน  ได้แก่  ด้านเศรษฐกิจ  ด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านแหล่งนํ้า ด้านการพัฒนาคนและสงัคม  ด้านการเมืองการบริหาร  ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และได้วางแนวทางการพัฒนา
ไว้ดังน้ี 
 1.  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและบริการสาธารณะที่ครบครัน  ทันสมัย  มรีะบบการคมนาคมท่ี
สะดวก  รวดเร็วและเช่ือมโยง  มีการสื่อสารที่ครอบคลุม  โดยการก่อสร้างถนน  ปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  
ก่อสร้างสะพาน  ขยายเขตไฟฟ้า  ติดต้ังแซ่อมแซมระบบแสงสว่างสาธารณะ  ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะและจัด
ให้มีการวางผังเมือง 
 2.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและเสริมรายได้ให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ  โดยการส่งเสริมอาชีพ  
กลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน  พร้อมทั้งส่งเสริมจัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
 3.  พัฒนาการสาธรณสุข  เน้นการสร้างสุขภาพที่ดี  โดยการส่งเสริมการสาธารณสุข  ป้องกันกําจัด
โรคติดต่อภายในชุมชน  พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 4.  พัฒนาการด้านการเมืองการบริหาร  โดยการจัดอบรม  ผู้บริหาร  พนักงาน  รวมทัง้การศึกษาดู
งาน  พัฒนาทรัพยากรบริหารต่างๆ  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สํานักงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 5.  จัดหาแหลง่นํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ  โดยก่อสร้าง
ท่อแหล่งนํ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค  และเพ่ือการเกษตร  ก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายนํ้า  ท่อระบายนํ้าและร่อง
ระบายนํ้า  ซ่อมแซมและปรับปรุงท่อระบายนํ้า  ท่อเหลี่ยมระบายนํ้าและร่องระบายนํ้า   



 6.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  โดยการสร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนมี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษา  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
 
      -16- 
 
 7.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาอัคคีภัย  
อุทกภัยและภัยแล้ง  จัดหาเคร่ืองอุปโภค  บริโภค  เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท  จดัสรร
งบประมาณให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุก่อสร้างและอ่ืนๆ สําหรับผู้ประสบปัญหาวาตภัยจัดให้มีการฝกึอบรม
พนักงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ  เพ่ือให้มีความรู้ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
 8.  ส่งเสริมความรู้ให้กับสมาชิกชุมชนโดยการเพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในชุมชน 
 9.  เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของเยาวชน  โดยการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
 10.  ส่งเสริมการกีฬา  โดยการจัดหาสถานที่และอุปกรณ์กีฬาให้ครอบคลุมทั่วถึงทกุชุมชน 
 11.  ขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการรณรงค์สร้าง
จติสํานึกให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
 
นโยบายการพฒันาจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
 “เปน็ผู้นาํการแพทย์แผนไทย  ก้าวไกลสู่มาตรฐานเกษตรและอุตสาหกรรม” 
 
 เป้าประสงค์ของจังหวัด (Goals) 
  1.  เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนแพทย์แผนไทยในระดับต่างๆ 
  2.  เป็นศูนย์กลางการบริการการแพทย์แผนไทยานทั้งทางด้านป้องกัน  รักษาและฟ้ืนฟู 
  3.  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรระดับชาติ 
  4.  มีระบบผลติทางการเกษตรที่ดีและได้ผลผลิตทีม่ีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  อันนําไปสู่
ระบบอุตสาหกรรมการเกษตรที่เข้มแข็ง 
  5.  การลงทุนและการประกอบการมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด  (Strategic  Issues) 
  1.  อนุรักษ์  พัฒนาและคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย 
  2.  พัฒนาภาคเกษตรสู่การเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่เข้มแข็ง 
  3.  เสรมิสร้างศักยภาพการลงทุนและอุตสาหกรรม 
 
 ยุทธศาสตร์/กลยุทธข์องจังหวัด  (Strategies) 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  อนุรักษ์พัฒนาและคุ้มครองภูมปัิญญาแพทย์แผนไทย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาภาคเกษตรสู่การเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่เข้มแขง็ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  เสริมสร้างศักยภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 
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นโยบายการพฒันาอําเภอ 
 วิสัยทัศน์  ภารกิจ  และวัตถุประสงคก์ารพฒันาอําเภอ 
 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาอําเภอ 
 จากการวิเคราะห์ศักยภาพทั่วไปของอําเภอศรีมหาโพธิ  ในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบจาก
ภายนอกภายในการศึกษา  สาขาการผลิตเพ่ือแสดงภาวการณ์ประกอบอาชีพหรือการใช้ทรัพยากรของ  
ประชาชนในอนาคต  ได้นํามากําหนดวิสัยทัศน์เพ่ือเป็นเป้าหมายของการพัฒนา  ได้แก่การสร้างอําเภอศรี
มหาโพธิให้เป็นเมืองงน่าอยู่  โดยองค์ประกอบดังน้ี 
 

 1.  อําเภอศรีมหาโพธิมีสภาพแวดล้อมงดงามตามธรรมชาติ  โดยมีการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมีระบบ  รวมทั้งสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
โดยคํานึงถึงการพัฒนาที่สมดุล 
 2.  อําเภอศรีมหาโพธิ  มีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง  โดยมีความหลากหลายและความผสมผสาน
กลมกลืนที่เก้ือหนุนกันในการประกอบอาชีพต่างๆ ของประชาชน 
 3.  อําเภอศรีมหาโพธิ  มีประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตและคุณธรรม  มีส่วนร่วมในการพัฒนาสร้างความ
เจริญรุ่งเรืองและความสงบสุขให้กับชุมชน 
 วิสัยทัศน์อําเภอศรีมหาโพธิ 2  ทศวรรษหน้าสามารถกระทําได้โดยให้เกิดการบูรณาการของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม  ได้แก่  การเกษตร  การอุตสาหกรรมการเกษตร  อุตสาหกรรมและการบริการ  
การกําหนดทิศทางการพัฒนาของอําเภอประกอบด้วย 
  -  การลําดับการพัฒนา   
  -  การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่การประกอบกิจกรรม 
    -  การคํานึงถึงความสามารถในการรองรับการพัฒนาของสภาพแวดล้อม 
       
ยุทธศาสตร์การพฒันาอําเภอ/แนวทางการพฒันาอําเภอ 
 

 1.  สร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์สิง่แวดล้อม  รวมกลุ่มเกษตรกรวางแผนการผลิตอย่างมีระบบคํานึงถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ต้ังโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเท่าน้ัน  โรงงานระบบบําบัด
นํ้าเสียถูกวิธีก่อน 
 2.  ให้ทุนการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษามากขึ้น  โดยเฉพาะเด็กด้อยโอกาส  ปลกูฝังศีลธรรมจริยธรรม
แก่เด็ก  ให้ความรู้คุณธรรมในโรงเรียน  สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในการจัดการศึกษาประเมิน
คุณภาพครูผู้สอน  สรา้งคุณภาพการศึกษาภาครัฐและเอกชนทัดเทียมกัน   เน้นการสอนเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
 3.  ให้ความรู้แก่ชุมชนรู้จักดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้าง  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ
สุขภาพ 
 4.  จัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนทุกหมู่บ้าน  ส่งเสริมการคา้แบบครัวเรือนเกษตรกร  รวมกลุ่มสร้าง
อาชีพ  ต่อรองราคา  พัฒนาคุณภาพผลผลติ  รัฐให้ความรู้ทางเกษตร  จัดทําโซนน่ิงพืชเศรษฐกิจกระจาย



ข่าวสาร  ข้อมลูการค้า  การตลาดทั่วถึง  เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวส่งเสริมใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น  
การปลูกสมุนไพรเป็นวัตถุดิบเองแทนการนําเข้า 
 5.  ตํารวจต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  จริงจัง  เข้มงวดอย่างสม่ําเสมอ  ปราบปรามยาเสพ
ติดอย่างจริงจัง  จัดกีฬาต้านยาเสพติด 
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 6.  สร้างสํานึกให้ข้าราชการลึกซึ้งเรื่องบาปบุญคุณโทษ  สร้างสาํนึกให้ประชาชนรู้จักหน้าที่พลเมืองดี  
ส่งเสริมความเข้าใจแก่นแท้การเลือกต้ังแก่เด็ก  ยกตัวอย่างพวกโกงกินให้รู้จักกันทั่ว  มีบทลงโทษข้าราชการ
หรือนักการเมืองฉ้อฉล  นักธุรกิจไม่ควรเข้ารับการเลือกต้ัง 
 7.  ร่วมรักษาทั้งผู้ดูแลและทอ่งเที่ยว  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนให้เป็นที่รู้จัก 
 
นโยบายการพฒันาของผูบ้รหิารท้องถ่ิน 
 

 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  ได้วางนโยบายในการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาตําบล  โดยยึดหลกัการพัฒนาทุกๆด้าน  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  การ
บริหารงานจะยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  อันประกอบด้วย 
 1.  หลกันิติธรรม  ได้แก่  การตรากฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับต่างๆ  ให้ทันสมัยและเป็นธรรมเป็นที่
ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอมพร้อมใจกันปฏิบัติตามกฎหมาย  ในการจัดทําแผนพัฒนานั้น  องค์การ
บริหารส่วนตําบลได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ข้อ 34  กล่าวคือ  ให้คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาให้ความเห็น  และใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นให้ความ
เห็นชอบในขั้นตอนสุดท้าย  ขณะเดียวกันเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนด้วย 
 2.  หลกัคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าทียึ่ดหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนสังคม  รวมทั้งสง่เสริมสนับสนุนใหป้ระชาชนในท้องถิ่นพัฒนาตนเองไปพร้อมๆกัน 
 3.  หลกัความโปร่งใส   มีการทํางานที่สามารถเปิดเผยได้  ตรวจสอบได้และมีความโปร่งใส มีการ
ปฏิบัติตาม  พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร  โดยมีการเปิดเผยข้อมูลในแผนพัฒนาประกาศให้ประชาชนท้องถิ่นได้ทราบ
โดยทั่วกัน  ตลอดจนมีความโปร่งใสในขั้นตอนการนําแผนไปปฏิบัติ 
 4.  มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมเสนอปัญหา  ความต้องการของชุมชน  ร่วมตัดสินใจใน
การจัดทําแผนพัฒนา  โดยการนําแผนชุมชนที่ชุมชนร่วมกันคิดมาเป็นข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนา 
 5.  หลกัความรับผิดชอบ  ตระหนักในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม  โดยผูบ้ริหารท้องถิ่น
จะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนในท้องถิ่นที่เลือกตนเข้ามาเป็นผู้บริหาร  มีความกระตือรือร้นที่จะรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ร่วมงาน  ได้แก่  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและรับฟังปัญหา  ความต้องการจากชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ  ในองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6.  หลกัความคุ้มค่า  มีการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาได้คํานึงถึงการจัดทําแผนพัฒนา/ โครงการที่
สามารถบํารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากแผนงาน/โครงการน้ันในระยะยาวและคุ้มค่าต่อการดําเนินการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่  5 
บญัชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           
 
 
 

ส่วนที่  6 
การนําแผนพัฒนาสามป ี
ไปสู่การปฏิบตัิและตดิตาม

ประเมินผล 
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ส่วนที่ 6 
การนําแผนพฒันาสามปีไปสู่การปฏบิตัแิละตดิตามประเมินผล 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548  กําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ตามความเหมาะสม 
  เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําแผนพัฒนาในปีต่อไป และเป็นการสร้างการมีส่วน
ร่วมในท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขึ้นจํานวนหน่ึงคณะ  ดังน้ี 
  (1)  นางสาวนงค์พราว    ศิลาวงษ์  ตําแหน่ง  ประธานสภาฯ  ประธานกรรมการ 
  (2)  นายระยอง            แย้มกลิ่น  ตําแหน่ง  สมาชิก  อบต. 
 กรรมการ 
  (3)  นายสมพงษ์          ช่างเก็บ  ตําแหน่ง  สมาชิก  อบต.  กรรมการ 
  (4)  นายสมบูรณ์          มีเชาว์  ตําแหน่ง  ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
  (5)  นายสุรศักด์ิ           พิทักษ์ราษฎร์   ตําแหน่ง  ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
  (6)  นายปัญญา           ธวัชชัยพรพงษ์   ตําแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน  กรรมการ 
  (7)  นายทองหล่อ         ลิ้มเส็ง     ตําแหน่ง  ผู้แทนหน่วยงาน กรรมการ 
  (8)  สิบเอกสรนัย          ไชยมูล  ตําแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา กรรมการ 
  (9)  นางวิลัยรัตน์          มากล้น  ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (10)  นายไพรวงษ์         คําดํา  ตําแหน่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  (11)  นายทัยเทพ          ธูปทอง           ตําแหน่ง ปลัด อบต.     กรรมการ/เลขานุการ 
 
  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลกรอกสมบูรณ์
มีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 
  (1)  กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 


