
ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา 

 
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค  

จุดแข็ง (strength) 
        1.   การทอผ้าไหมเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นต าบลโคกกุง 
        2.   ต าบลโคกกุงมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

        3.   ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมีความหลากหลาย  เช่น  ข้าว ข้าวโพด โคเนื้อ ไก่ สุกร และปลา 
มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตอาหาร 

        4.  มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก  และมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ให้เป็นเพื่อการสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

       5.   กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ  ในการจัดเวทีประชาคม  
             การท าประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  และข้อบัญญัติต่าง ๆ มีความเขม้แข็งขึ้น  
 
จุดอ่อน ( Weakness) 

1. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ทันสมัย ขาดการ
พัฒนาด้านคุณภาพ และการตลาด 

2. การผลิตในภาคเกษตรกรรม การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพ มีผลิตภาพการผลิต
ต่ า  ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต  
กระบวนการผลิตไม่สามารถผลิตสินค้าให้ทันต่อความต้องการ 

3. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการ
ประกอบธุรกิจชุมชน 

4. ในด้านสาธารณสุข ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
5. คุณภาพการศึกษาของประชาชนไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้ทันต่อ

การ 
เปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยาการสมัยใหม่ 

6. หลังฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนจ านวนมากมีการอพยพออกจากหมู่บ้านละทิ้งถิ่นฐานเพื่อไป
ท างาน 
ที่อื่น 

 
 



โอกาส (Opportunity) 
1. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบ

ธุรกิจชุมชนในหลายรูปแบบ 
2. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มากขึ้น 
 

3. มีกฎหมายปฏิรูปการศึกษา และสาธารณสุขให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  รวมทั้งมีการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ  

4. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาคม 

       การพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  การคุ้มครองสิทธิเด็ก  สตรีและผู้ด้อยโอกาส  รวมถึงการอนุรักษ์  
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตวัให้สอดคล้อง
กับ 
       กระแสหลักดังกล่าว 
 
อุปสรรค  (Threat)   

1. ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ  ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับจ านวน
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่
ต้องรับผิดชอบอีกประการหนึ่ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจาย
อ านาจอย่างแท้จริง ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

2. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น  ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 

3. แรงงานที่มีการศึกษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถ นิยมไปท างานที่อ่ืน   ที่
ได้รับค่าจ้างผลตอบแทนสูงกว่าในพื้นที่ 

4. แหล่งการจ้างงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากและท าให้เกิดความมั่นคงในการมีรายได้
ประจ ามีจ านวนไม่มาก  เช่น  สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ  

 
 
 
 
 
 



3.2    สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท่ีผ่านมา 
  ในรอบปีงบประมาณ    2552   ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง  ได้ด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาต าบล     3     ปี  โดยการต้ังงบประมาณเพื่อด าเนินการตามโครงการต่างๆ  โดยแยกตามสาขา
การพัฒนาและแผนหลัก    ดังต่อไปนี้ 
 1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 2.     ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
                         - ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ     (หมู่บ้านละ 100,000.- บาท) 
   

               3.     ด้านการสาธารณสุข 

          -  อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยโคกกุง โครงการส่งเสริมการออก 

ก าลังกายของสถานีอนามัยโคกกุง   งบประมาณ   9,000.-  บาท  

                            -  อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยโคกกุง  โครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการสวมถุงยางอนามัยห่างไกลเอดส์  งบประมาณ         10,000.-  บาท 

                            -  อุดหนุนกิจกรรมสาธารณสุขให้แก่สถานีอนามัยนาแกโครงการส่งเสริมสนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  งบประมาณ  15,000 .- บาท 

   

 4.   ด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  -  อุดหนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นส าหรับการจัดงานบุญงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ 
จ านวน  6 วัด หมู่  1,2,4,5,6,8   วัดๆ ละ  3,000.-  บาท   งบประมาณ  18,000.-  บาท 

                            -  อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ 6,15  เป็นค่าจัดงานส าคัญในวัน  
5 ธันวามหาราช   งบประมาณ  5,000.-  บาท 
                            -  อุดหนุนกีฬานันทนาการให้แก่โรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ อบต. โคกกุง  หมู่ 
1,2,4,5,6,8 รวม  6  โรงเรียน ๆ ละ 10,000.- บาท  งบประมาณ  60,000.- บาท 
                            -  อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง  เพื่อจัดกีฬาภายในกลุ่ม
โรงเรียนทั้งหมด    งบประมาณ   12,000.-  บาท 
                            -  อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกุง   จ านวน  6  โรงเรียน ใน
หมู่  1,2,4,5,6,8  เพื่อจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด  
งบประมาณ 12,000.- บาท 
 
 
 
 



 5.   ด้านสังคม 

  - โครงการเบี้ยยังชีพคนชราที่มีฐานะยากจนของศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  
ประจ าปี  2549  จ านวน   35  ราย  โดยเป็นการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตลอดชีวิต  เป็นเงินงบประมาณปีละ  
42,000.-  บาท    

 

 6.  ด้านการพัฒนาการเมือง  การบริการ 
6.1 แผนงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. 

 - ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลทุกโครงการ / กิจกรรม  

 -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น 
การเลือกตั้ง การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การทุจริตและอิทธิพล 

                      6.2 แผนงานพัฒนาบุคคล 

 - จัดส่งพนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เข้ารับอบรมในหลักสูตร และโครงการ
ต่างๆ เช่น การจัดท าแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 - จัดท าทะเบียนควบคุมภาษี ประเภทต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและติดตาม  

   

          6.3 แผนงานปรับปรุงพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 - จัดซื้อครุภัณฑ์ประเภทต่างๆ ที่จ าเป็น อาทิ  

 1. จัดซื้อ ครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นค่าจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกการ (Pocket PC) จ านวน  
1  เคร่ือง  งบประมาณ  12,000.-  บาท 
 2. จัดซื้อวัสดุส านักงาน    งบประมาณ           30,000.-  บาท  

             3.  จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว          งบประมาณ   12,800.-  บาท 

             4.  จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อหลื่น       งบประมาณ     60,000.- บาท 

             5.  จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์           งบประมาณ    20,000.-  บาท 

             6.  ประเภทค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ      งบประมาณ    80,000.-  บาท 

             7.  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                      งบประมาณ   40,000.-  บาท 

         8.  บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน                           งบประมาณ   80,000.-  บาท 
 

                          6.4 แผนงานป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 
 - จัดเวรยามประจ าหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 - จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ( อปพร.)  

 

 

 



7.ด้านสิ่งแวดล้อม  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.1  แผนงานบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- โครงการบ ารุงรักษาต้นไม้ตามโครงการพระราชเสาวนีย์  สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง
ส าหรับปลูกในสถานที่ราชการในพื้นที่ต าบลโคกกุง  สนับสนุนพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองส าหรับ
ปลูกตามครัวเรือนในพื้นที่ต าบลโคกกุง  
 

 7.2  แผนงานสร้างจิตส านึก  และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
- โครงการฝึกอบรมและรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันและลักลอบตัดไม้ 
       ท าลายป่าตามกระบวนการประชาคม   

 


