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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลบ้านโคก 

 ข้อมูลทั่วไป 
 สถานที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง 

 เทศบาลต าบลบ้านโคกตั้งอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอโคกโพธิ์ไชย  จังหวัดขอนแก่น   ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น
ประมาณ 77 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 10.14 ตารางกิโลเมตรหรือ 6,337.50 ไร่ ซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้ 
ด้านทิศเหนือ         ติดเขตเทศบาลภูผาแดงและเขตเทศบาลต าบลนาแพง 
ด้านทิศตะวันออก       ติดเขตเทศบาลต าบลนาแพง 
ด้านทิศใต ้                ติดเขตเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
ด้านทิศตะวันตก         ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลซับสมบูรณ์ 

 ลักษณะภูมิประเทศและลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิประเทศ  

เป็นที่ราบมีริมน้ าด้านทิศตะวันออกและทิศใต้  ทิศเหนือและทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นลูกคลื่นต่อเนื่อง
แล้วลาดลงทิศตะวันออกและทิศใต้ 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ประกอบด้วย 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว  มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 2,010 มิลลิลิตร/ปี   
อุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38 องศาเซลเซียส   

 ประชากร  ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน มีจ านวน 



1,330 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น  4,141 คน แยกเป็นชาย  2,019 คน หญิง 2,122 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 
408 คน/ตร.กม. โดยสามารถแยกจ านวนประชากรตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี ้
 

ตารางแสดงจ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 
ที ่ หมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน) จ านวนครัวเรือน

(หลัง) 
1 บ้านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูท่ี ่1 333 335 668 200 
2 บ้านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูท่ี ่2 438 482 920 293 
3 บ้านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมู่ที ่3 281 282 563 168 
4 บ้านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมูท่ี ่7 364 405 769 246 
5 บ้านโคกสง่า (ชุมชนสามัคคี) หมู่ที ่8 334 347 681 283 
6 บ้านนาวิลัย (ชุมชนนาวิลัยร่วมใจพัฒนา) หมูท่ี ่11 253 259 512 139 
7 บ้านโคก หมู่ที่ 0 16 12 28 1 
 รวม 2,019 2,122 4,141 1,330 

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558) 
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 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 การคมนาคมและการขนส่ง 

  1)  เส้นทางคมนาคม  ชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคกมีการคมนาคมสะดวกโดยเส้นทางรถยนต์  ดังนี้ 
  -  ทางหลวงหมายเลข 229 เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 ถึงอ าเภอแก้งคร้อ 
จังหวัดชัยภูมิ โดยผ่านอ าเภอบ้านไผ่ อ าเภอชนบท อ าเภอมัญจาคีรีและอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2131 ที่แยกจากทางหลวงหมายเลข 2 ไปบ้านเหล่านาดี อ าเภอ
พระยืนบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2062 ไปเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229  เข้าเขตเทศบาล
ต าบลบ้านโคก 
  -  ถนนรพช.ขก. 1011  ที่แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229  เชื่อมระหว่าง                 
อ าเภอโคกโพธิ์ไชยกับอ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ  เริ่มจากต าบลบ้านโคกผ่านต าบลโพธิ์ไชยไปอ าเภอคอน
สวรรค์ 
           2)  เส้นทางคมนาคมในชุมชน 
   -  ถนนที่ใช้สัญจรไปมาในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนที่ใช้ติดต่อระหว่าง          
ต าบลเป็นถนนลาดยาง ส่วนถนนที่ใช้ติดต่อระหว่างหมู่บ้านอ่ืนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง สภาพพ้ืนผิวถนนจราจร
ของถนนในชุมชนอยู่ในสภาพดี มีบางเส้นทางที่มีขนาดคับแคบ   
  3)  การจราจร 
   -  การจราจรในพ้ืนที่ชุมชนแยกจากถนนสายหลักและมีปริมาณการจราจรไม่คับคั่ง                 
การขนส่งผู้โดยสารในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก   ใช้รถโดยสารประจ าทาง 1 สาย คือ รถโดยสารประจ าทางสาย
ขอนแก่น-ชัยภูมิ และ ขอนแก่น-นครสวรรค์ 
  4)  การสาธารณูปโภค 
   -  การประปา  การประปาภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ใช้น้ าประปาจากการประปาส่วน
ภูมิภาค (อ าเภอชนบท) มีผู้ใช้น้ าจ านวน 1,320 ครัวเรือน  



   -  การไฟฟ้า  การไฟฟ้าภายในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก ได้ใช้ไฟฟ้าจากสถานีบริการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (อ าเภอมัญจาคีรี) มีผู้ใช้ไฟฟ้าจ านวน 1,325 ครัวเรือน 
   -  การสื่อสาร   มีที่ท าการไปรษณีย์รับอนุญาตของเอกชน 1 แห่ง ส่วนโทรศัพท์มีการติดตั้ง
โทรศัพท์ย่านชุมชนต่างๆ  และมีคู่สายในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก  จ านวน 256  คู่สาย                        
เปิดใช้ 206 หมายเลข และโทรศัพท์สาธารณะ 3 ตู้  

 ด้านเศรษฐกิจ 
 

 (1)  โครงสร้างทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากร 
   ประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นชุมชนเกษตรกรรมโดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  คือ ข้าว
และอ้อยและมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
 
 

2 
 

(2)  การเกษตรกรรม 
เทศบาลต าบลบ้านโคกมีพ้ืนที่ด้านการเกษตรเพาะปลูกประมาณ 7,299 ไร่ โดยปลูกข้าว อ้อย  มัน

ส าปะหลังตามล าดับ   มีครอบครัวที่ประกอบ อาชีพเกษตรเพาะปลูกประมาณ  667 ครัวเรือน  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
ปลูกข้าวเป็นที่นาประมาณ 6,901 ไร่ ท าไร่ 398 ไร่ สวนผลไม้ 27 ไร่ ที่สาธารณประโยชน์หรือหนองน้ าสาธารณะ
มีพ้ืนที่ประมาณ 1,716.50 ไร่ 

(3)  การอุตสาหกรรม  ด้านอุตสาหกรรมในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กใช้
แรงงานน้อย  ได้แก่ 

อุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก) จ านวน (โรงงาน) 
1. โรงสีข้าว 
2. โรงงานผลิตที่นอน 
3. โรงงานผลิตน้ าแข็ง 
4.ร้านจ าหน่าย  - ซ่อม อุปกรณ์เครื่อง มือ สื่อสาร 
(โทรศัพท์มือถือ) 
5. ร้านอินเตอร์เน็ต (INTERNET)และเกมส์ 
6. โรงงานผลิตน้ าดื่ม  
7. โรงแรม (รีสอร์ท) 
8. โรงเลี้ยงไก่พันธุ์ 
9. โรงเลี้ยงไก่ไข่ 

9 
2 
- 
1 
 
6 
1 
3 
2 
1 

รวม 25 
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 (4)  การพาณิชยกรรมและการบริการ  
  การค้าและบริการในชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก  ประกอบด้วย  
          ร้านจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  ดังนี้ 

ประเภท (ร้านค้า) จ านวน (ร้าน) 
1. ร้านขายของช า 
2. ร้านขายอาหาร 
3. ร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง 
4. ร้านบริการเสริมสวยและตัดผม 
5. ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า - วิทยุ 
6. ปั๊มน้ ามัน 
7. ร้านขายอุปกรณ-์วัสดุก่อสร้าง 
8. บ้านให้เช่า 
9. ร้านเชื่อมโลหะ 
10. ร้านล้างอัดฉีดรถยนต์ (คาร์แคร์)  
11. ร้านซ่อมแอร์ 
12. ร้านซ่อมรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ 
13. ให้เช่าสถานีติดตั้งตู้กดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
14. ให้เช่าสถานที่ติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ (4 เครือข่าย) 

36 
15 
5 
6 
2 
2 
3 
18 
4 
3 
1 
6 
3 
4 

รวม 108 
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                        (5)  การท่องเที่ยว 
  ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคก  ไม่ปรากฏสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  

(6)  การปศุสัตว์ 
ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคก  การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงสัตว์ไว้ใช้งานและบริโภคใน

ครัวเรือน  สัตว์ที่เลี้ยงในชุมชนได้แก่  โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ด ฯลฯ 
 (7)  การใช้ที่ดิน 
  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคก มีพื้นท่ีทั้งหมด 6 ,337.50 ไร่ สามารถจ าแนกการใช้ประโยชน์จาก        
ที่ดินประเภทต่างๆ ดังนี้ 

ประเภท จ านวน (ไร่) 
1.  ที่อยู่อาศัย 
2.  พาณิชยกรรม 
3.  อุตสาหกรรม 
4.  ชนบทและเกษตรกรรม 
5.  ที่โล่งเพ่ือนันทนาการและการบ ารุงรักษา 
6.  สถาบันการศึกษา 
7.  สถาบันศาสนา 
8.  สถาบันราชการ  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
9.  ห้วย หนอง คลอง บึง 
10. ทีส่าธารณประโยชน์รกร้าง 
11. ถนน 

375 
35 
80 

3,180 
139 

65.50 
82 
400 

169.50 
1,716.50 

95 
รวม 6,337.50 

 ด้านสังคม 
- ชุมชน 

  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคกมี 6 ชุมชน  จ านวน 1, 330 ครัวเรือน มีจ านวนประชากร            
ในชุมชน รวม 4,141 คน 
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 ด้านการศึกษา 
      ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคกมีสถานศึกษาจ านวน 5 แห่ง  ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน สังกัด ระดับชั้น จ านวนครู (คน) จ านวนนักเรียน (คน) 



1.  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ ์
     เทศบาลต าบลบ้านโคก 
2.  โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 
3.  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 
 
4.  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 
 
5.  โรงเรียนอนุบาลอรุณโรจน์ 

กระทรวงมหาดไทย 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
  เอกชน 

อนุบาล 
 

ม.1-ม.6 
อ.1-อ.3 
ป.1-ป.6 
อ.1-อ.2 
ป.1-ป.6 

เตรียมอนุบาล 
อ.1-อ.3 
ป.1-ป.6 

2 
 

42 
4 
10 
1 
7 
2 
2 
9 

24 
 

711 
32 
118 
34 
92 
10 
93 
166 

รวม 79 1,280 
  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558) 
 และมี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน เปิดสอนระดับชั้น ป.1- ป.6  และ ม.1- ม.6  มีนักเรียน                             
ทั้งสิ้น 2,400 คน จ านวนครู ศรช.ทั้งสิ้น 10 คน (ครูประจ ากลุ่ม 13 คน , ครูอาสาฯ 1 คน ครูปวช. 9 คน ,  
ครูบรรณารักษ์ 1 คน , ครูกศน.ต าบล 9 คน , ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 1 คน)  

 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
      ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตชุมชนจ านวน 4 วัด คือ  วัดจัน ทรสิรินทราวาส                  
วัดอัมพาผล วัดโพธิ์ศรี และวัดป่าหนองคูสุวรรณาราม 
 ประเพณีท่ีสร้างชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ได้ คือ ประเพณีบุญบั้งไฟและประเพณีต่างๆ  ใน
ภาคอีสาน เช่น ประเพณีบุญมหาชาติ วันมหาสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง ฯลฯ 

 ด้านสาธารณสุข 
      ในเขตชุมชนเทศบาลต าบลบ้านโคกมีสถานพยาบาล  ดังนี้ 
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 ด้านการดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย 
               เทศบาลต าบลบ้านโคกมีรถดับเพลิงจ านวน 1 คัน รถบรรทุกน้ าดับเพลิงจ านวน 1 คัน และถังดับเพลิง
เคมีจ านวน 78 ถัง 

 ด้านการตลาด 
               มีตลาดสดเทศบาล 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านโคกสง่า 

 ด้านการระบายน้ า 
       มีระบบรวบรวมน้ าเสียจากครัวเรือน 

 ด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 

สถานพยาบาล ที่ตั้ง จ านวนบุคลากร (คน) 
1. โรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านโคก 
3. ศศิธรพยาบาล (คลินิกใกล้ใจ) 
4. หฤทัยการพยาบาล 
5. คลีนิคโนนสมบูรณ์ 

ม.8 
         

 ม.11 
ม.7 
ม.3 
ม.7 

15 
 
9 
1 
1 
1 

รวม - 27 



      ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคกไม่มีสถานสงเคราะห์  แต่มีสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับประชากรใน
ชุมชน เช่น เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค  เป็นต้น 
        ผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกแยกตามหมู่บ้าน  ได้ดังนี ้

หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) 
1.  บ้านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูท่ี ่1 37 62 
2.  บ้านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูท่ี ่2 52 72 
3.  บ้านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมูท่ี ่3 29 53 
4.  บ้านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมู่ที ่7 54 71 
5.  บ้านโคกสง่า (ชุมชนสามัคคี) หมูท่ี ่8 33 68 
6.  บ้านนาวิลัย (ชุมชนนาวิลัยร่วมใจพัฒนา) หมู่ที ่11 30 37 

รวม 235 363 
        (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558) 
 
        คนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกมีทั้งสิ้น 80 คน โดยสามารถแยกคนพิการตามหมู่บ้าน  ดังนี้   

หมู่บ้าน จ านวน (คน) 
1. บ้านโคก (ชุมชนบ้านโคกพัฒนา) หมูท่ี ่1 9 
2. บ้านโสกนาดี (ชุมชนโสกนาดี) หมูท่ี ่2 20 
3. บ้านโคก (ชุมชนรวมพลัง) หมู่ที ่3 11 
4. บ้านโคก (ชุมชนโคกนคร 2000) หมู่ที ่7 19 
5. บ้านโคกสง่า (ชุมชนสามัคคี) หมูท่ี ่8 10 
6. บ้านนาวิลัย (ชุมชนนาวิลัยร่วมใจพัฒนา) หมู่ที ่11 11 

รวม 80 
                (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2558) 
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 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  สถานีต ารวจภูธรโคกโพธิ์ไชย จ านวน 1 แห่ง      
 ในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคกมีคดีที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2558  ดังนี้   

ประเภทคด ี จ านวน (คดี) 
1.  คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 
2.  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายและเพศ 
3.  คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 
4.  รัฐเป็นผู้เสียหาย       
                             - จ าหน่ายยาบ้า 
                             - เสพยาบ้า 
                             - สารระเหย 
                             - ขับรถขณะเมาสุรา 
                             - ครอบครองยาเสพติด 

0 
0 
0 
 
2 
7 
0 
2 
3 



                             - เสพกัญชา 
                             - การพนัน 

1 
2 

รวม 17 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (1) ทรัพยากรน้ า  มีแหล่งน้ าผิวดินที่ส าคัญ คือ ล าห้วยทราย ไหลผ่านด้านทิศตะวันออก ล าห้วยบ่า ไหล
ผ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้  ส่วนแหล่งน้ าใต้ดินที่เจาะได้ส่วนใหญ่จะมีคุณภาพต่ าใช้บริโภคไม่ได้ 
 (2) ทรัพยากรธรณี  สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย  มีการระบายน้ าค่อนข้างเร็วมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่ า 
 (3) ทรัพยากรป่าไม้  ในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลบ้านโคกไม่มีป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่  
       - สภาพแวดล้อม 
 การก าจัดขยะมูลฝอยมีรถขยะมูลฝอยขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 2 คัน   ใช้ขนขยะเพ่ือน าไป
ก าจัดโดยใช้วิธีตากแห้งแล้วเผาในบริเวณท่ีสาธารณะหมู่ที่ 7 บ้านโคก 
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 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น 
 

            การเมืองการปกครอง 
            ด้านการเมือง/การปกครอง 
            เทศบาลต าบลบ้านโคกมี คณะผู้บริหาร – สมาชิกสภา เทศบาลทั้งสิ้นจ านวน 17 คน  
ประกอบด้วย  
                        ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 
5 

นายสุรัตน์   เหล่าคนค้า        
นายบรรพต   พงษ์โพธิ์ชัย 
นายลอง   ไชไข  
นายเสวียน   พงษ์โพธิ์ไชย 
นายสมพงษ์   เคนโพธิ์ 

นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
เลขานุการนายกเทศมนตรี 

 
                          ฝ่ายนิติบัญญัต ิ ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 
2 
3 

นายนงค์   เหล่าคนค้า    
นายเสถียร   วงษ์ลคร   
นายธรรมะ   ชูสอน           

ประธานสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 



4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

นายสุเทพ   บุญกอบ  
นายงาม   หมื่นวงษา   
นางสุภา   ภูมิคอนสาร  
นายสันติ   แก้วพินิจ  
นางบุญสาน   ยอดสง่า   
นางอุบล   เสริมนา           
นางมนทาวะดี   หมื่นฤทธิ์           
นายเพ่ิมสิน   สุริโย            
นายละอองศิลป์   สิงห์วราภรณ์  
นายยศพล   เถื่อนมูล 

สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาล/รองปลัด 
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             กลุ่มอาชีพ/กลุ่มอาสาสมัครในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 
กลุ่มอาชีพ จ านวน (กลุ่ม) หมูท่ี่ 

1.  กลุ่มอุตสาหกรรมเย็บผ้า 
2.  กลุ่มสมุนไพร 
3.  กลุ่มสหกรณ์ตู้น้ ามันหยอดเหรียญ 
4.  กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพร 
5.  กลุ่มเย็บผ้า 
6.  กลุ่มสมุนไพร 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

1 
2 
3 
3 
7 
11 

   
รวม 6 - 
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โครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการบริหาร 
 

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

 ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 8) 

 

   

   

     

ส านักปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานทั่วไป 7) 

กองคลัง 
(ผู้อ านวยการกองคลัง 7) 

กองช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่าง 7) 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุข 7) 

 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 

  
 
 

ฝ่ายการโยธา 

 

 
 
 
 

 
1.  งานธุรการ 
2.  งานการเจ้าหน้าที่ 
3.  งานทะเบียนราษฎร์ 
4.  งานป้องกันและบรรเทา 
     สาธารณภัย 
5.  งานแผนและ                    
     งบประมาณ 
6.  งานการศึกษา 

1.  งานการเงินและบัญชี 
2.  งานพัสดุและ 
     ทรัพย์สิน 
3.  งานจัดเก็บรายได้ 
 

1.  งานสาธารณูปโภค 
2.  งานสวนสาธารณะ 
3.  งานจัดสถานที่และ 
     ไฟฟ้าสาธารณะ 
4.  งานธุรการ 

1.  งานสาธารณสุขและ 
     สิ่งแวดล้อม 
2.  งานก าจัดขยะมูลฝอย 
     และสิ่งปฏิกูล 
3.  งานรักษาความสะอาด 
4.  งานธุรการ 

รองปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานเทศบาล 7) 



7.  งานพัฒนาชุมชน 
8.  งานนิติกร 
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อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลบ้านโคกเป็นเทศบาล ขนาดกลาง  มีอัตราก าลังพนักงานทั้งสิ้น 49 คน ข้าราชการ  20 คน  

ลูกจ้างประจ า 4 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 17 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 8 คน  แบ่งได้ดังนี้ 
กอง ข้าราชการ (คน) ลูกจ้างประจ า(คน) พนักงานจ้างตาม

ภารกิจ (คน) 
พนักงานจ้าง
ทั่วไป (คน) 

1.  ส านักปลัด 
2.  กองคลัง 
3.  กองช่าง 
4.  กองสาธารณสุขฯ 
5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

12 
2 
4 
2 
- 

4 
- 
- 
- 
- 

10 
3 
2 
2 
- 

- 
- 
- 
8 
- 

รวม 20 4 17 8 
การก าหนดส่วนราชการของเทศบาล  แบ่งได้ดังนี้ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล   มีหัวหน้าส านักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป 7 )เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงาน
และลูกจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่
ของกองหรือส่วนราชการใดในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ   รวมทั้งก ากับและเร่งรัดการปฏิบัติส่วนราชการในเทศบาล
ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลประกอบด้วยส่วนงานภายใน  ดังนี้ 

1.1  งานธุรการ                         1.2  งานการเจ้าหน้าที่ 
1.3  งานทะเบียนราษฎร              1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
1.5  งานแผนและงบประมาณ        1.6  งานการศึกษา   
1.7  งานนิติกร                          1.8  งานพัฒนาชุมชน    1.9  งานประชาสัมพันธ์ 

2.  กองคลัง  มีผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างเทศบาล  โดยมีหน้าที่ 
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย/การรับ การน าส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การ
ตรวจสอบใบส าคัญรับเงินฎีกา งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบ าเหน็จบ านาญ เงินอื่นๆ 
งานเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท าบัญชีทุกประเภท  
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท างบทดรองประจ าเดือน/ประจ าปี  
งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

2.1  งานการเงิน         2.2  งานบัญชี         2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 
3.  กองช่าง  มีผู้อ านวยการกองช่างเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาล  โดยมีหน้าที่

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส ารวจ การออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานการควบคุม
จราจรตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมแซม
บ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติ งานเครื่องจักรกล
และยานพาหนะ  
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งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง งานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย 

(1)  งานสาธารณูปโภค 
   (2)  งานสวนสาธารณะ 

(3)  งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ 
(4)  งานธุรการ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(นักบริหารงานสาธารณสุข 
6)เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างเทศบาล  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ื นๆ ที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

(1)  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(2)  งานก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(3)  งานรักษาความสะอาด 
(4)  งานธุรการ 

5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน  ผู้อ านวยการกองคลังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบ
บัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน การเก็บรักษาหลักฐาน
การบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการท าประโยชน์จากทรัพย์สิน  

สถานะทางการคลังเทศบาลต าบลบ้านโคก 
รายรับของเทศบาลต าบลบ้านโคก ย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ รายรับจริงย้อนหลัง  3 ป ี
2555 2556 2557 

1. ภาษีอากร 
2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 
3. รายได้จากทรัพย์สิน 
4. รายได้เบ็ดเตล็ด 
5. รายได้จากทุน 
6. รัฐบาลจัดสรรให ้
7. อุดหนุนทั่วไป 

149,275 
334,244 

 
172,175 
349,274 
30,000 

20,146,845 
9,001,756 

84 
- 
 

47 
- 
- 

54 
- 

198,122 
437,340 

 
336,343 
155,027 
3,746 

23,108,188 
9,788,156 

31 
40 
 

70 
- 
- 

57 
- 

213,213 
276,251 

 
554,192 
112,413 
5,300 

23,808,316 
10,896,415 

58 
- 
 

36 
- 
- 

12 
- 

รวม 30,183,570 85 34,026,923 98 35,866,101 06 
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  รายจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านโคก ย้อนหลัง 3 ปี 
รายการ รายจ่ายจริงย้อนหลัง 3 ป ี

2555 2556 2557 
1.  เงินเดือน 
2.  ค่าจ้างประจ า 
3.  ค่าจ้างชั่วคราว 

4,108,558 
2,896,440 
875,582 

- 
- 
- 

4,338,784 
3,078,846 
958,935 

- 
- 
- 

5,615,404 
3,296,181 
969,959 

- 
- 
- 



4.  ค่าตอบแทน  
5.  ค่าใช้สอย 
6.  ค่าวัสดุ 
7.  ค่าสาธารณูปโภค 
8.  เงินอุดหนุน 
9.  รายจ่ายงบกลาง 
10.  ค่าครุภัณฑ์ 
11.  ค่าท่ีดินละสิ่งก่อสร้าง 
12.  รายจ่ายอื่น 

3,690,468 
3,348,688 
1,032,891 
408,301 

2,095,297 
1,331,551 
315,169 

3,277,035 
0.00 

- 
04 
63 
03 
02 
83 
 

07 

3,475,086 
3,155,238 
1,162,569 
415,060 

1,824,115 
1,504,361 
155,990 

3,447,000 
0.00 

- 
93 
38 
34 
71 
15 
- 
- 
- 

2,769,943 
  4,706,908 

979,497 
    386,449 
 769,699 
2,329,396 
2,330,200 
2,681,000 
634,250 

- 
97 
80 
77 
66 
61 
- 
- 
- 

รวม 23,379,981 62 23,515,986 51  27,468,889 81 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนา 
      แนวคิดในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พ.ศ.255 9 – 2561 
ยึดหลักการพัฒนาท่ีสนองต่อนโยบายรัฐบาลและสอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์ หรือกลุ่ม“ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไชเพิ่มเติมฉบับท่ี  2 พ.ศ.2549  
โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถิ่นและจังหวัด รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีซึ่งกรอบแนวคิดที่น ามาใช้ในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2559 - 2561  ที่ส าคัญดังนี ้
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559)  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11  (พ.ศ.2555 - 2559) อยู่ระหว่างด าเนินการโดยส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งการพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่าง ๆ ใน 
4 ด้าน  ได้แก่  1. ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ  2. ภูมิคุ้มกันด้านสังคม 3. ภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อมและ 4. ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมให้แก่
ครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  โดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 10 โดยทิศทางแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ยังคงยึดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา สร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.2570 ที่ก าหนดไว้ว่า  
“ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและ 



หลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีดี 
เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทาง
เศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามรถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” 

 ยุทธศาสตร์หลักที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  
มีทั้งหมด 9 ด้าน 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต ให้

ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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            ก าหนดคา่นยิมหลกัของคนไทยใหช้ัดเจน เพือ่สรา้งสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ ดงันี้ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. มีความเข้าใจ เรียนรู้การประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10.  รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัชของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่ายและ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11.  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอายเกรง
กลัวต่อบาปตามหลักของศาสนาพุทธ 

12.  ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
                                                           

 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
                        วิสัยทัศน ์(Visions)    
                                   “ เป็นแหล่งผลิต พืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนที่ได้คุณภาพ 
                                            มาตรฐานและสร้างรายไดใ้ห้เกษตรกรอยา่งมัน่คง ” 
                        พนัธกจิ (Missions)   

(1) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ให้ได้มาตรฐานเพื่อการ 



 บริโภคและส่งออก  
(2) ส่งเสริมสถาบันการเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรที่พ่ึงพาตนเองได้ เกษตรกรมี  

 รายได้ท่ีมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีและผาสุกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีปัจจัยการผลิตการเกษตรและรักษา

สภาพแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
(4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตทางการเกษตร                                  

      ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรและ 
                                   ความมัน่คงดา้นอาหาร  
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
               ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
               ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิถาคลุ่มน้ าโขง 
               ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 นโยบายพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
                            วิสัยทัศน ์ “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการบริการ        
                                               ของกลุม่ประเทศอนภุูมิภาคลุม่น้ าโขง ” 
                             พนัธกจิ  :  (1) เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความผาสุก  
                                             (2) พัฒนาให้เป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

                                          (3) พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคท้ังด้านเศรษฐกิจ การคมนาคมและ                                               
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

                 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมภาคการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพิ่มขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสังคมและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที ่4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 สร้างความปรองดอง สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่5  การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค  
                              ลุม่น้ าโขง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 เพิ่มคุณภาพภาคการบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง(GMS)/นานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 ส่งเสริมการบริหาร การจัดการแบบมีส่วนร่วม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 เพิ่มขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
                              

 นโยบายการพัฒนาอ าเภอโคกโพธิ์ไชย 
                            วิสัยทัศน์ “ เป็นอ าเภอคุณภาพชีวิตดี  ในปี พ.ศ.2560 ”     
                              
                            พันธกิจ :  (1) สร้างเศรษฐกิจอ าเภอให้มีความมั่นคง 
                                    (2) สร้างสังคมให้สมดุล ปลอดภัยและสันติสุข 
                                    (3) สร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้เข้มแข็ง 
                                    (4) สร้างเสริมระบบนิเวศให้สมดุล  
                                    (5) สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานในอ าเภอ    
 
                      ค าขวัญอ าเภอโคกโพธิไ์ชย    
                                    พระเจ้าใหญ่ไชยวาน  ตระการตาภูผาแดง 
                                 แหลง่ทอ่งเทีย่วล าน้ าช ี มากมอีตุสาหกรรมครวัเรอืน 
                                                 ผูม้าเยอืนประทบัใจ 
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 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก 
              คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านโคก  ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาเทศบาล
ต าบลบ้านโคก  ดังนี้ 

1. พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
1.1 พัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มี
มาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนด้านศึกษาให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นก าลังส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านโคก อีกทั้งจะ
พัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถ
สนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
และชุมชนให้มากที่สุด 
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้        
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการท างานฝ่ายนิติบัญญัติ 
ได้แก่ สภาเทศบาลต าบลบ้านโคก สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านโคกและการมีประชาธิปไตยใน
ระดับชุมชน       

                   1.3 ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ      
ส่งเสริมการท างานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชน ประชาชนชุมชนและเทศบาลท างานอย่างสมานฉันท์ไม่
แตกแยก รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กรอย่างยั่งยืน 
                   1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในชุมชน  เพ่ือสนับสนุ นการท างานของ
คณะกรรมการชุมชนไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอ่ืนๆ โดยสนับสนุนให้มีการท างานร่วมกับเทศบาลต าบล บ้านโคก 
ภาครัฐ ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ภาคเอกชน  เปิดโอกาสให้มีบทบาทในท างาน เช่น การตรวจสอบการด าเนินงาน 
และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการท างานของพนักงาน
เทศบาล 

1.5  สนับสนุนและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย  ตอบสนองต่อการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

               2.  พัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
                    2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมของ
ชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน 

 2.2 ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  

 2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ  คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 
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               3.  พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 



 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทาง การศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบล บ้านโคก  ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีความพร้อมสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมี
คุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬาและการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับ
โรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุนวัสดุ สื่อการเรียนการสอนที่
เพียงพอ รวมถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวันให้เพียงพอกับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลบ้านโคก  

 3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวัน ที่ 5 ธันวามหาราช  วันที่ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยมหาราช 
ประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุประจ าปี ประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษา 
และงานประเพณีอ่ืนๆ ของท้องถิ่น 
                      3.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน ผู้บริหาร 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
               4.  พัฒนาด้านการสาธารณสุข 

 4.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรคและการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนเขตเมือง(อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ และงบประมาณ
ของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแลสุขภาพของชุมชน ควบคุมป้องกันการ
เผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน 

               5.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นในปัจจุบัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ในท้องถิ่นของตนเอง สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนใน

ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเองและชุมชน  

 5.3 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร 
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               6.  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                    6.1 ด าเนินการสร้างและปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า คลองระบายน้ า ขยายเขต
น้ าประปาและไฟฟ้า ตลอดจนสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่ 
                    6.2 จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะซึ่งส่องแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอย ทางเดินเท้า สวนสาธารณะและ
ลานกีฬาอย่างทั่วถึง 
                    6.3 ด าเนินการสร้างระบบระบายน้ าตามถนนในเขตเทศบาล 



                    6.4 จัดท าผังเมืองเฉพาะ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองมีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นระบบ 
               7.  พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                         7.1 รณรงค์สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนทางด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก
ขยะหรือน าขยะมาใช้ใหม่ 

 7.2 ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้คุณค่าของพลังงานใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูก
วิธีเพ่ือลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกท่ีดีให้กับชุมชน  ให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดย
การจัดท าโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้กับเด็กและเยาวชนรู้วิธีการช่วยประหยัดพลังงานและใช้
ประโยชน์จากพลังงานให้คุ้มค่ามากที่สุด ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การ
ลดสภาวะโลกร้อน 

 7.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล สวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้มีความร่มรื่นเหมาะแก่ออก
ก าลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ 
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ส่วนที่ 3 



การวิเคราะห์ศักยภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลบ้านโคก 

 

3.1  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

           3.1.1   บริบทการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  การเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิโลกท าให้เกิดภาวะโลก
ร้อน ส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศในโลก ก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่
รุนแรงและยาวนานมากข้ึน เช่น น้ าท่วมและภัยแล้ง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของประชาชน 
โดยเฉพาะปริมาณผลการผลิตภาคเกษตรที่ลดลง เกิดความยากจนและย้ายถิ่นรวมถึงการบุกรุกป่าเพ่ิมข้ึน การ
พัฒนาจะต้องเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
แก่ชุมชนและองค์กรเครือข่าย เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้สมบูรณ์และคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ  
 3.1.2  การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม  สังคมไทยมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงจากสังคมเครือญาติสู่สังคม
ปัจเจก ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเริ่มหมดไปสังคมไทยเริ่มมี
พฤติกรรมเป็นปัจเจกหรือเป็นส่วนตัวมากขึ้น เช่น มีการด าเนินชีวิตเป็นส่วนตัว มีค่านิยมส่วนตัว มีวิถีชีวิตลักษณะ
ต่างคนต่างอยู่ การพัฒนาจึงต้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวด้วยการส่งเสริมจัดกิจกรรมระหว่าง
ครอบครัวและให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุ ในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่ลูกหลานและเยาวชน  



 3.1.3  ประเด็นปัญหาส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านโคก ประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจ าทุกปี เช่น 
ภัยแล้งและน้ าท่วม ซึ่งส่งผลกระทบกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร นอกจากนี้ยังมีปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ไม่ถูกหลักวิชาการ เช่น การจัดการขยะมูลฝอยไม่ถูก
หลักสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
3.2  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 
  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของเทศบาลต าบลบ้านโคก ด้วยเทคนิค(SWOT Analysis)  มีดังนี ้

 จุดแข็ง (Strength) 
      1.เป็นองค์กรที่สามารถก าหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นได้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของประชาชน 
      2.เป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้  
      3.มีบุคลากรเพียงพอและมีอุปกรณ์การปฏิบัติงานครบถ้วน 
      4.มีการใช้โปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยท าให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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 จุดอ่อน (Weakness) 
       1.การบริหารงบประมาณไม่มีการกระจายงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุม
การพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
       2.ขาดจิตส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนจึงก่อเกิดปัญหาการท าลายสิ่งแวดล้อมในชุมชน  
       3.บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ทักษะความรู้ 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามาเก่ียวข้อง 
       4.โครงสร้างการบริหารงานภายในเทศบาลมีความซ้ าซ้อน 

 โอกาส (Opportunity)   
        1.นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น โดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การก ากับดูแลและความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น  
        2.นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น
เพ่ิมข้ึน 
        3.นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์(OTOP) ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        4.กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสนับสนุนให้พัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็นเมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจกิจการคมนาคมและการบริการ  

 ภัยคุกคาม (Threats) 
        1.ปัญหาโลกร้อนท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อการด ารงชีพและการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรกรรมที่พ่ึงพาธรรมชาติ 
        2.เสถียรภาพของรัฐบาลกลางไม่มั่นคงและนโยบายรัฐบาลไม่ต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
        3.ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ กฎหมายส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถด าเนินการได้  



 
 
 
        

 
 

 
 
 

 
23 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
หลักการและแนวคิด 

ในการวางแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

 

 



 
 
 
 
 
 

หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายบนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับศักยภาพ  ปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนเพื่อให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ  บรรลุตามเป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหา
และสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกด้าน เทศบาลต าบลบ้านโคกจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขึ้น 
 

 วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านโคก 
 

“ เทศบาลต าบลบ้านโคกเป็นเมืองน่าอยู ่ รอบรู้การศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต ” 
 

 พันธกิจ 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข 

                2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนา 
                3. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ คมนาคมขนส่ง บริการสาธารณะ ระบบป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
                4. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
                5. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลและ
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที ่1  การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานให้เกิดความมั่นคง   
 แนวทางที ่1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน การบริการการเงินและการคมนาคม 
 แนวทางที่ 2 การจัดท าผังเมือง 
 แนวทางที ่3 พัฒนาด้านการเกษตรแบบยั่งยืน 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาด้านเศรษฐกิจในชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์ 
 
 ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาคุณภาพคน สังคมและการศึกษา 
 แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางที่ 3 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท้องถิ่น 
 แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมและครอบครัวเข้มแข็ง 
 แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย์ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางที่ 1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดิน 
 แนวทางที่ 2 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณทรัพยากรน้ า ระบบการกระจายน้ าและ  
 จัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินและความมั่นคง   
 แนวทางที ่1 ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากสาธารณภัย 
 แนวทางที่ 2 บริหารจัดการด้านการป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ  
 แนวทางที่ 3 ป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
 แนวทางที ่4 รกัษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 แนวทางที่ 1 บริหารจัดการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 แนวทางที ่2 พัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
 แนวทางที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แนวทางที่ 4 พัฒนาการบริการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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ส่วนที่ 5 

บัญชีโครงการพฒันา



 
ส่วนที่ 6 

การน าแผนพฒันาสามปี
ไปสู่การปฏิบัตแิละการ
ติดตามประเมินผล 

 
 

 
 

 
 



 
ส่วนที่ 6 

การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

    การติดตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 และการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ต้องก าหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้อง
ก าหนดแนวทางการพัฒนา ให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้าน
โคก รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่นแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการน าแผนไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถแบ่งเป็น 4 แนวทางดังนี้ 
 1. เทศบาลต าบลบ้านโคกด าเนินการเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนาสามปี ไป
จัดท าแผนงานงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจ าปี เพื่อปฏิบัติให้บรรลุจุดประสงค์ของ
แผนงานโครงการ 
 2. การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืน องค์กรเอกชนเป็นผู้ด าเนินงาน ในกรณีที่
เทศบาลต าบลบ้านโคกไม่มีความพร้อมหรือศักยภาพเพียงพอ ให้หน่วยงานหรือองค์กรอื่นทีม่ีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะ
ด าเนินงานมากกว่า 
 3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์กรเอกชนในการด าเนินงาน  ในกรณีที่
ปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร  โดยอาจด าเนินงานในรูปแบบคณะท างานหรือคณะกรรมการ 
 4. การประสาน งานกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน องค์กรเอกชนเป็นผู้จัดสรรงบประมาณและ
ด าเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปีและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
เทศบาลต าบลบ้านโคก  โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารและคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนา
และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตามล าดับ 
 
                             หน่วยงานด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
               ก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยการก ากับดูแลของ
ปลัดเทศบาลต าบลบ้านโคกและผู้บริหารท้องถิ่น ดังนี้ 

1. ส านักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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การติดตามประเมินผล 
   การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 



3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
 
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได ้
1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร  

ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 
************************************* 
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ภาคผนวก 
 
 
 


