แผนพัฒนาท้ องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เสนอต่ อ

สภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
ในคราวประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
(วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้ องถิ่น
วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
ฝ่ ายนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
Subdivision of Policy and Planning
Subdistrict Administrative Organization Korat
โทร ๐-๔๔00-2331 โทรสาร ๐-๔๔00-2331

- ร่าง -

แผนพัฒนาท้ องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เสนอต่ อ
สภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
ในคราวประชุม สภาฯ สมัยวิสามัญ
สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจาปี พ.ศ.๒๕๖๒
(วันศุกร์ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ฝ่ ายนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
Subdivision of Policy and Planning
Subdistrict Administrative Organization Korat
โทร ๐-๔๔00-2331 โทรสาร ๐-๔๔00-2331

- ร่าง -

แผนพัฒนาท้ องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เสนอต่ อ

สภาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้ องถิ่น
เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ฝ่ ายนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
Subdivision of Policy and Planning
Subdistrict Administrative Organization Korat
โทร ๐-๔๔00-2331 โทรสาร ๐-๔๔00-2331

- ร่าง -

แผนพัฒนาสี่ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
เสนอต่ อ

คณะกรรมการพัฒนาองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
ในคราวประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่นตาบลโคราช

เมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ฝ่ ายนโยบายและแผน สานักงานปลัดองค์ การบริหารส่ วนตาบลโคราช
Subdivision of Policy and Planning
Subdistrict Administrative Organization Korat
โทร ๐-๔๔00-2331 โทรสาร ๐-๔๔00-2331

คำนำ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561–2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคราชได้จัดทำขึ้น
เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาโดยการกำหนดแผนงาน/โครงการในระยะเวลาห้ า ปี เป็ น การจั ด ทำแผน
ที่ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยจัดทำตามขั้นตอนการจัดทำ
แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น ของกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ ่ น เพื ่ อ ให้ ก ารพั ฒนาท้ อ งถิ ่ น เป็ น ไปแบบมี ข ั ้ น ตอน
มีเป้าหมายชัดเจนและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (2560-2564) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดนครชัยบุรินทร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอำเภอสูงเนิน วิสัยทัศน์อำเภอสูงเนิน โดยการนำเอาข้อมูลจากการสำรวจปัญหา / ความต้องการของ
ประชาชนในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา นำมาประมวลผลสรุปเป็ นประเด็นนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น เพื่อร่วมกันในการพิจารณากำหนดแนวทาง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส ู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ ่ น สามารถบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ า หมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีทิศทางที่ชัดเจน ลดการซ้ำซ้อนและทำให้สามารถตรวจสอบ ควบคุมการดำเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ให้มีความโปร่งใสและพร้อมที่จะดำเนินการ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยมุ่ง เน้นให้
ตอบสนองความต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนตำบลโคราช
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ฉบับนี้ เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่จะจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดได้หากดำเนินงานไปตามแนวทางที่ก ำหนด
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรมแผนงาน/โครงการที่วางไว้อย่างแท้จริง เพื่อให้ประชาชน สังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการบริหารได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด บนพื้นฐานของการประหยัด แต่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน
ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในการจัดหาข้อมูลและสำรวจความต้องการด้านต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบล
โคราช หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาสี่ปีฉบับนี้ คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด
ความร่วมมือ และสร้างความเข้าใจอันดีในการพัฒนาร่วมกันทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และประชาชนในเขตตำบล
เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ และพัฒนาตำบลโคราช ให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช
(ส.อ.เทวัญ เชาว์วัลลิ์ เรียบเรียง)

สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ ฐาน .................................................................... 1
1. ด้านกายภาพ ................................................................................................................ 5
2. ด้านการเมือง/การปกครอง .......................................................................................... 6
3. ประชากร ...................................................................................................................... 8
4. สภาพทางสังคม ............................................................................................................ 9
5. ระบบบริการพื้นฐาน ...................................................................................................11
7. ระบบเศรษฐกิจ ...........................................................................................................13
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม.......................................................................................36
9. ทรัพยากรธรรมชาติ ....................................................................................................36
10. โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล ..........................................................37

ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................40
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ..........................................................40
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ...............................................................44
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น..................................................................................48

ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ ..................................................50
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน............................................................................51
2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น.......................................................................................54

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล .................................................................... 150
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ................................................................... 150
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ........................................................................ 150
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ........................................................................................ 150
4. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต .......................................... 151

ภาคผนวก

