แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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บทที่ ๓
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.๒๕๕๗)
หลักและแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๗)
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อานาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๗ และ ๖๘ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้ใช้จ่ายงบประมาณตามระเบียบ ฯ
เพื่อพัฒนาตาบลในด้านต่าง ๆ อันเป็นการพัฒนาเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยสามารถแยกเป็น ด้าน และแผนงาน
ที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด ดังนี้
๑. ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
งบประมาณ
๘,๘๘๙,๖๒๐.๐๐ บาท
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานการศึกษา งบประมาณ ๒,๑๖๖,๐๘๐.๐๐
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณ ๒๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท
- แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณ
๓,๒๑๗,๑๔๐.๐๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณ ๓๐๕,๐๐๐.๐๐
- แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.๐๐
๓. ด้านการเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร

งบประมาณ

๔. ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง งบประมาณ

๗๒๐,๑๖๐.๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
บาท

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.๒ การวิเคราะห์ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ในแผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ตาม
แนวทางแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น ทั้งในด้านความ
จาเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะ ถนน ไฟฟ้า และ
ท่อระบายน้า และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้าน
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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จากผลการดาเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้สร้างความ เจริญเติบโต และ
ความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะ ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชนภายใน
ท้องถิ่น และการไม่มีข้อร้องเรียน ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ซึ่งแนวทางพัฒนา ควรที่จะกาหนดสัดส่วน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคุณภาพชีวิต และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปในสัดส่วนที่เหมาะสม
สรุปแผนงาน / โครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)

ลาดับ

สาขาการพัฒนา/แผนงาน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อสร้างถนนดิน / คันดิน
๑.๑ โครงการก่อสร้างถนนดิน ห้วยฝาย - ทาง
รถไฟ บ้านหนองหว้า
๑.๒ โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนหุ่ง
๑.๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
สายบ้านหนองหว้า - แยกบ้านน้าท่วม
๑.๔ โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สาย
ภายในบ้านอีลอก - ทุ่งนา
๑.๕ โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรังสายซอย
ตรงข้ามวัดบ้านโนนกอง
๑.๖ โครงการก่อสร้างถนนดิน สายแยกหนอง
สองห้อง - แยกหนองบักดอ
๑.๗ โครงการก่อสร้างถนนดินแยกนากานัน
ไพบูลย์ - สุสานบ่อนไก่
๑.๘ โครงการก่อสร้างถนนดินลงลูกรัง สาย กม.
ศูนย์ แม่น้ามูล - สุสาน
ก่อสร้างถนน คสล.
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๙ บ้านโนนหุ่ง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
๑.๑๐ โนนจาน
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน
๑.๑๑ โพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี

๑

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

๑

๙๙,๙๐๐.๐๐

๑
๑

๖๔,๐๐๐.๐๐
๗๘,๗๐๐.๐๐

๑

๖๐,๕๐๐.๐๐

๑

๑๒๓,๐๐๐.๐๐

๑

๙๒,๕๐๐.๐๐

๑

๙๘,๕๐๐.๐๐

๑

๑๒๓,๙๐๐.๐๐

๑

๙๙,๙๐๐.๐๐

๑

๙๖,๐๐๐.๐๐

๑

๑๓๗,๐๐๐.๐๐

ร้อยละ
(%)
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ลาดับ

๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕
๑.๑๖
๑.๑๗
๑.๑๘
๑.๑๙
๑.๒๐
๑.๒๑
๑.๒๒

๑.๒๓
๑.๒๔
๑.๒๕
๑.๒๖

จานวน
จานวน
โครงการ
สาขาการพัฒนา/แผนงาน
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านผู้ช่วย
๑
๑๐๐,๔๐๐.๐๐
พลอย ม.๑
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านผู้ใหญ่
๑
๙๐,๐๐๐.๐๐
แดง
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สามแยกหน้า
๑
๒๐๐,๘๐๐.๐๐
วัดบ้านโพธิ์ - แยกหน้าเมรุ
ก่อสร้างท่อระบายน้า
โครงการวางท่อระบายน้าบ้านหนองหว้า
๑
๕๖,๐๐๐.๐๐
โครงการวางท่อระบายน้าบ้านโนนกอง
๑
๕๕,๐๐๐.๐๐
โครงการวางท่อระบายน้าบ้านโนนจาน
๑
๑๑๓,๐๐๐.๐๐
ก่อสร้างร่องระบายน้า
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าภายใน
๑
๙๙,๙๐๐.๐๐
หมู่บ้าน อีลอก
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าภายใน
๑
๙๗,๕๐๐.๐๐
หมู่บ้าน โนนกอง
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าพร้อมฝา
๑
๑๕๕,๐๐๐.๐๐
ตะแกรงสายบ้านยายกอน - นายสด ทาเวศ
โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้า คสล. สาม
๑
๘๒,๐๐๐.๐๐
แยกบ้านกานันเก่า - แยกกานันใหม่
โครงการก่อสร้างร่องระบายน้าตัววีสาย
๑
๑๐๒,๐๐๐.๐๐
บ้าน อบต.สุพิศ
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน / หินคลุก /
ลูกรัง
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
๑
๙๙,๙๐๐.๐๐
บ้านโพธิ์
โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านโนนจาน
๑
๙๙,๙๐๐.๐๐
โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายรอบ
๑
๒๗๕,๗๐๐.๐๐
โนนชาด
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
๑
๒๖๐,๕๐๐.๐๐
สายบ่อนไก่ - หนองหว้า

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

ร้อยละ
(%)
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ลาดับ

สาขาการพัฒนา/แผนงาน

๑.๒๖ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
สายบ่อนไก่ - หนองหว้า
๑.๒๗ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
สายถนน คสล. แยกคลองส่งน้า
๑.๒๘ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยลงหินคลุก
สายบ้านหนองหว้า
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายรอบโนน
๑.๒๙
ชาด
๑.๓๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายแยก คสล.
บ้านน้าท่วม - หนองหล่ม
๑.๓๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโนนยาง
๑.๓๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังช่วงเป็นหลุม
เป็นบ่อสายลาดยาง - ว.เฉลิมกาญจนา
๑.๓๓ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกสามแยกสภาเก่า - สุสานเคียวเต็ก
๑.๓๔ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหิน
คลุกหลังบ้านนายกบ - คลองส่งน้า
ก่อสร้างสะพาน
๑.๓๕ โครงการก่อสร้างสะพานสายห้วยฝาย –
ทางรถไฟ
ปรับปรุง/ต่อเติม/อาคารสานักงาน อาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓๖ ค่าต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
๑.๓๗ โครงการทางลาด
๑.๓๘ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม
การพัฒนาระบบบริหารและจัดการด้าน
๒ สาธารณสุข
๒.๑ พัฒนาคุณภาพของศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี
๑
๒๖๐,๕๐๐.๐๐

๓๘

๑

๑๕๔,๕๐๐.๐๐

๑

๗๑,๑๐๐.๐๐

๑

๙๓,๒๐๐.๐๐

๑

๑๗๔,๕๐๐.๐๐

๑
๑

๔๓,๖๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐

๑

๙๔,๐๐๐.๐๐

๑

๗๗,๐๐๐.๐๐

๑

๑๘๔,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑
๓๘
๑

ร้อยละ
(%)

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๙,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๔,๑๐๒,๔๐๐.๐๐ ๓๖.๑๙%
๖๐,๐๐๐.๐๐
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ลาดับ

สาขาการพัฒนา/แผนงาน

๒.๒

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตาบล
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้โทษ
โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
รวม
การเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน เพื่อ
ยกระดับรายได้ของประชาชน
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
โครงการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว
โครงการไถกลบตอซัง
โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวนาปรัง
รวม
การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม
โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการเปิดทางน้าเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
สายแยกหนองสองห้อง
โครงการติดไฟฟ้าลานกีฬา
รวม
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา และ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
โครงการข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชน
โครงการจัดกิจกรรมสาหรับเด็กและ
เยาวชน

๒.๓
๒.๔
๒.๕
๓
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๔
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๕
๕.๑
๕.๒

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี
๑
๔๐,๐๐๐.๐๐

๖

๕

๙

๑

๓๐,๐๐๐.๐๐

๑

๔๐,๐๐๐.๐๐

ร้อยละ
(%)

๑
๕

๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔.๗๖%

๑

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑
๕

๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๑๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑

๑๒,๐๐๐.๐๐
๗๒๖,๐๐๐.๐๐
๒,๕๑๐,๔๐๐.๐๐

๑

๗๔,๖๐๐.๐๐

๑
๕

๕๐,๐๐๐.๐๐
๓,๓๗๓,๐๐๐.๐๐

๑

๕,๐๐๐.๐๐

๑

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๔.๗๖%

๔.๗๖%
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สาขาการพัฒนา/แผนงาน

๕.๓

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๔ ( ๒ แห่ง)
ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโพธิ์โนน
๕.๕ จานอีลอก
๕.๖ ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านโนนหุ่ง
หนองหว้าอีลอก
๕.๗ โครงการค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง)
๕.๘ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
๕.๙ เงินอุดหนุนสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวันโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้า
ท่วม
๕.๑๐ อุดหนุนโรงเรียนบ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
- โครงการเข้าค่าพัฒนาเด็กและเยาวชน
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
การเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯ
อุดหนุนโรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้า
๕.๑๑ ท่วม
- โครงการธนาคารขยะ
- โครงการปลูกฝังทักษะงานจักสานงาน
อาชีพ
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
- โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา
รวม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี
๑
๗๐,๐๐๐.๐๐

๑๕

๑

๖๓๓,๙๕๐.๐๐

๑

๑๖๒,๖๔๐.๐๐

๑

๑๑๕,๓๖๐.๐๐

๑

๑๔๑,๙๖๐.๐๐

๑

๒๒๔,๙๐๐.๐๐

๑

๑๖๑,๒๐๐.๐๐

๑
๑

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑

๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐

๑

๒๐,๐๐๐.๐๐

๑

๑๐,๐๐๐.๐๐

๑๕

ร้อยละ
(%)

๑,๗๓๕,๐๑๐.๐๐ ๑๔.๒๙%
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๖
๖.๑
๖.๒
๖.๓
๖.๔
๖.๕
๗
๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๘
๘.๑
๘.๒

๙
๙.๑
๙.๒

สาขาการพัฒนา/แผนงาน
การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ชุมชน
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม
โครงการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
รวม
การพัฒนาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีท้องถิ่น
- ประเพณีลอยกระทง,ประเพณีบุญบั้งไฟ
การจัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
โครงการัฐพิธี
รวม
การพัฒนาและส่งเสริมความมั่นคง และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการสนับสนุนกิจการ อปพร.
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสาคัญ
รวม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักษ์สีเขียว
จัดซื้อถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ
รวม

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี

ร้อยละ
(%)

๑

๑๒,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑
๑
๕

๑๕,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๗,๐๐๐.๐๐

๒

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑
๑
๕

๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๘๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑

๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๕,๐๐๐.๐๐

๒

๒

๑๓๕,๐๐๐.๐๐

๑.๙๐%

๔

๑
๑
๒

๕๐,๐๐๐.๐๐
๙๐,๐๐๐.๐๐
๑๔๐,๐๐๐.๐๐

๑.๙๐%

๕

๖

๔.๗๖%

๔.๗๖%
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๑๐
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕
๑๐.๖
๑๐.๘
๑๐.๙
๑๐.๑๐
๑๐.๑๑
๑๐.๑๒

สาขาการพัฒนา/แผนงาน
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและ
การบริการประชาชนสู่ธรรมาภิบาล
โครงการพัฒนาบุคลากรของ อบต.โพธิ์
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ อบต.
อุดหนุนข้อมูลข่าวสารระดับอาเภอ
จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ อบต.
ให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ
ในช่วงพักเที่ยง
ค่าธรรมเนียม หรือค่าลงทะเบียนในการ
ฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ
มุมข้อมูลข่าวสาร และมุมากาแฟเพื่อ
ประชาชน
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.อบต. และ
นายก อบต.
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มาใช้บริการของเจ้าหน้าที่
รวม
รวมโครงการทั้งสิ้น

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

จานวน
จานวน
โครงการ
โครงการที่ วงเงินงบประมาณ
ตามแผน
ดาเนินการได้
สามปี

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
-

๑

๒๓๐,๐๐๐.๐๐

๑

-

๑

๖๐,๐๐๐.๐๐

๑
๑

๔๒,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐.๐๐

๑๕

๑๒

๗๐๗,๐๐๐.๐๐

๑๐๕

๙๔

ร้อยละ
(%)

๑๑.๔๓%

๑๑,๔๖๙,๔๑๐.๐๐ ๘๙.๕๒%

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตตาบลโพธิ์
สภาพปัญหา
การพัฒนาท้องถิ่น ในระยะที่ผ่านมาได้พัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค เพื่อตอบ
สนองความต้องการของประชาชนในตาบลโพธิ์ และสามารถพัฒนาความเจริญมาสู่ตาบลโพธิ์ ได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็
ยังไม่ประสบผลสาเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีปัญหาที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ ปัญหาประชาชนใน
ชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ ประชาชนขาดทุนทรัพย์
ในการประกอบอาชีพหรือขาดความรู้และทักษะในการผลิตสินค้า เพื่อจาหน่ายเป็นรายได้ และส่งผลให้มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตของชุมชนส่งผลให้เกิด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทางสังคม นอกจากนี้การเติบโตของเมืองและชุมชนยังเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบไร้ทิศทาง
ก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ปัญหาชุมชนแออัด และปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน แม้จะประสบผลสาเร็จในภาพรวมของการขยายตัว แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาการไม่
สมดุลในการพัฒนาของเมืองกับชนบท มีความเหลื่อมล้าในเรื่องรายได้ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
เศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการอพยพเคลื่อนย้ายแรงงานจากชนบทสู่เมือง
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคเอดส์ และปัญหาอื่น ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาว จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในเขตตาบลโพธิ์ มีปัญหาต่าง ๆ
ดังนี้
ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ ปัญหาถนน /ซอย ปัญหาน้าประปา ปัญหาท่อระบาย น้าตัน ปัญหา
คนว่างงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาขยะ ปัญหาการศึกษาไม่ทั่วถึง ปัญหาหนี้สิน ปัญหาไม่มีสถานที่เล่นกีฬา
ปัญหายาเสพติด ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น วาตภัย อุทกภัย และ
ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาขาดอาชีพที่มั่นคง ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ ปัญหาคน
พิการ ปัญหาน้าดื่มยังไม่ได้คุณภาพ
การพัฒนาท้องถิ่นในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในด้าน โครงข่ายถนน
แหล่งน้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และการสื่อสารโทรคมนาคมอื่น ๆ ให้มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งการจัดการด้านการจราจรขนส่ง การจัดระเบียบในชุมชน และการแก้ไขปัญหาของชุมชน
ตลอดจนการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน
ต่อไป
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก
SWOT Analysis และจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหา โดยใช้วิธีการ Rating Soales มีเกณฑ์ที่จะใช้สาหรับการจัดลาดับความสาคัญ ปริมาณปัญหา ขนาดของกลุ่ม
คนที่ได้รับประโยชน์ ความร้ายแรงและความเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
ปัญหายาเสพติด ปัญหาสุขภาพ ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ปัญหาการศึกษา ตามลาดับ โดยมี
เป้าหมายวัตถุประสงค์ต้องการให้ “ สังคมอยู่กันอย่างสงบสุขภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี ”
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

๑. จุดแข็ง ( S : Strength)
๑. ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ
คุณภาพชีวิต
๒. ตาบลโพธิ์ได้เป็นตาบลต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ
ได้เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการน้าเพื่อการ
เกษตร
๓. มีอิสระในการบริหารงานตามความต้องการของประชาชน
๔. ผู้นาชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมงานกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
๕. องค์การบริหารส่วนตาบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
๖. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลกับส่วนราชการในพื้นที่
๒. จุดอ่อน ( W : Weakness)
๑. ประชาชนในพื้นที่มีฐานะยากจน มีหนี้สินมาก
๒. ขาดแหล่งเงินทุน กองทุน ดอกเบี้ยต่า
๓. อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล ไม่ทันสมัย
๔. ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกาหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
๕. มีที่สาธารณประโยชน์จานวนมากที่ยังไม่ได้กั้นแนวเขต
๖. ประชาชนที่อาศัยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
๓. โอกาส ( O : Opportunity)
๑. จังหวัดศรีสะเกษ สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (การกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น)
๒. ระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) และตาบลโพธิ์ ได้รับเลือกให้เป็น “ศรีสะเกษ โมเดล”
จึงได้รับการสนับสนุนและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการระดับภูมิภาค
๓. ประชาชน องค์กร ชุมชนสนใจให้ความร่วมมือให้ข้อเสนอแนะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๔. รัฐบาลให้การส่งเสริมด้านการศึกษา
๕. มีทุนทางสังคมมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย
๖. พื้นที่ในตาบลมีที่ดินและแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการเกษตรกรรม
๗. องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นจากห้างสรรพสินค้าในพื้นที่
๔. ข้อจากัด (T : Threat)
๑. ภาวะเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
๒. ปัญหาความยากจนของประชาชน และภาระหนี้สิน
๓. ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชน

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
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