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ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผน 3 ปี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. 2550 ได้บัญญัติหลักการ
ปกครองท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครองการ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาค
ประชาชนและในการพัฒนาท้องถิ่น กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ตามความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เพื่อเป็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสาเร็จ
ตามเปูาหมาย จึงต้องกาหนดให้มีการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้
แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตาบลใช้
แผนพัฒนา 3 ปีเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
(1) แผนพัฒนา 3 ปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
(2) เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(3) เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนา 3 ปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(4) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
(5) เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(6) เพื่อเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุเอกสารใน
งบประมาณประจาปี และนาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

3. ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
3.1 การเตรียมการจัดทาแผน
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบในการจัดทาแผนเสนอโครงการเพือ่ ให้ผู้บริหารท้องถิน่ อนุมัติ และแจ้ง
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3.2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนา เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนาที่สมควรนามาใช้ในแผนพัฒนาสามปี
- เวทีการประชาคมร่วมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมจัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม
บรรจุในแผนพัฒนาสามปี

-23.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่จาเป็น นามาวิเคราะห์ SWOT
- การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา
2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา
3) การจัดลาดับความสาคัญของแนวทางการพัฒนา
4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี
3.4 การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
- ที่ประชุมร่วมพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดทาเป็น
วัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี โดยนาวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทาเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
3.5 การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี มาจัดทารายละเอียดโครงการ ในด้านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบและตัวชี้วัดความสาเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถนาไปจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
3.6 การจัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาตาบล จัดทาร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมีเค้า
โครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ส่วนที่ 5 การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล จัดเวทีประชาคมซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปี รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ แล้วนาไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไปและนาร่าง
แผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา
3.7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
- คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอคณะกรรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือเสนอคณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อาเภอในกรณีที่มีการมอบอานาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
- ผู้บริหารท้องถิ่นนาแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือคณะอนุกรรมการประสานแผน ท้องถิ่นระดับอาเภอ ในกรณีที่มีการมอบอานาจเสนอ
ขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น

-3- เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาสามปีแล้ว สภาท้องถิ่นจะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและนาไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

4. ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนา 3 ปี
การจัดทาแผนพัฒนา 3 ปีเป็นเครื่องมือทีจ่ ะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิง
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
และใช้ทรัพยากรการบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด
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ส่วนที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
องค์ประกอบ ประกอบด้วยสภาพทั่วไป ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหาร ดังนี้
ตอนที่ 1
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอขามทะเล
สอ อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอขามทะเลสอ ประมาณ 16 กิโลเมตร ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.1
ทิศเหนือ
ติดกับตาบลด่านใน อาเภอด่านขุนทด
ทิศใต้
ติดกับตาบลบึงอ้อ อาเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันออก ติดกับตาบลพันดุง อาเภอขามทะเลสอ
ทิศตะวันตก ติดกับตาบลด่านใน อาเภอด่านขุนทด
1.2 เนื้อที่ ประมาณ 44.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.4 ของเนื้อ
ที่ทั้งหมดของอาเภอขามทะเลสอ (อาเภอขามทะเลสอมีพื้นที่ประมาณ 200 ตารางกิโลเมตร) หรือประมาณ
ร้อยละ 0.219 ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ 20,493.9 ตาราง
กิโลเมตร)
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแบบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยกึ่งที่ราบ ในระดับความสูงจากน้าทะเล 210
เมตร, 200 เมตร , 190 เมตร และ 182 เมตร จากด้านตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2
ผ่านไปด้านตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 ตามลาดับ ส่วนบริเวณดอนระดับความสูง 200
เมตร สภาพพื้นที่จึงเหมาะสมสาหรับทาไร่มันสาปะหลัง ส่วนบริเวณที่ราบปัจจุบันใช้ประโยชน์ในการทานา
1.4 การปกครอง องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ 1 จานวนหมู่บ้านในตาบลหนองสรวง
ชื่อหมู่บ้าน
ผู้นาท้องถิ่น
บ้านหนองสรวง
นายทิม
โนมขุนทด
บ้านดอนตานาด
นายสงวน
เขพันดุง
บ้านหนองตะครอง
นายบุญมี
พวงสันเทียะ
บ้านหนองกก
นายปฐมพร ฉวีวรรณ
บ้านหนองสรวงพัฒนา
นายสนิท
เจิมขุนทด
บ้านหนองสรวงสามัคคี
นายชัยรัตน์ เจิมขุนทด
บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
นางสุพันธ์
แนมขุนทด
บ้านโคกพัฒนา
นายไมล์
หวนสันเทียะ
บ้านหนองสรวงสันติสุข
นายสนิท
บูรณะปิยะสกุล

ตาแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
กานันตาบล

-51.5 ประชากร
ในปี พ.ศ. 2557 ตาบลหนองสรวง มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 5,908 คน แยกเป็นชาย
2,930 คน หญิง 2,978 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 132 คน/ตารางกิโลเมตร จานวนครัวเรือนทั้งตาบล
มีประมาณ 1,596 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ย 3.72 คน / ครัวเรือน ขนาดสมาชิกโดยเฉลี่ยหนึ่ง
ครัวเรือนประมาณ 4 - 5 คน
ตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรจาแนกตามหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชื่อบ้าน
จานวน
ประชากร
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
1 บ้านหนองสรวง
247
429
468
2 บ้านดอนตานาด
207
379
373
3 บ้านหนองตะครอง
249
509
470
4 บ้านหนองกก
126
239
265
5 บ้านหนองสรวงพัฒนา
170
333
358
6 บ้านหนองสรวงสามัคคี
193
317
308
7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
198
308
309
8 บ้านโคกพัฒนา
41
82
78
9 บ้านหนองสรวงสันติสุข
165
334
349
รวม
1596
2,930
2,978

รวม
897
752
979
504
691
625
617
160
683
5,908

ที่มา : ข้อมูลสานักบริหารการทะเบียน อาเภอขามทะเลสอ กรมการปกครอง อาเภอขามทะเลสอ
ณ เมษายน พ.ศ. 2557
แผนภูมิที่

สถิติประชากรแยกชาย หญิง

3000
2964
2960

2978

2939
2912

2933

2920

2881
2880

2930

2933

2895

2870

2840

2800
เมษายน

เมษายน

เมษายน

มีนาคม

เมษายน

-6ตารางที่ 3 จานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

หมู่บ้าน
บ้านหนองสรวง
บ้านดอนตานาด
บ้านหนองตะครอง
บ้านหนองกก
บ้านหนองสรวงพัฒนา
บ้านหนองสรวงสามัคคี
บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
บ้านโคกพัฒนา
บ้านหนองสรวงสันติสุข
ยอดรวม

ชาย
56
45
48
16
47
27
19
5
45
308

ผู้สูงอายุ
หญิง
56
43
47
28
61
41
58
11
43
388

รวม ชาย
112 7
88 11
95
8
44
7
108 10
68
6
77 10
16
2
88
4
696 65

ผู้พิการ
หญิง
8
6
6
7
8
3
8
1
4
51

ผู้ป่วยเอดส์
รวม ชาย หญิง รวม
15
17
14
14
18
1
1
9
18
3
8
116
1
1

ที่มา : ข้อมูลผู้สูงอายุ อบต.หนองสรวง (ข้อมูล ณ มิถุนายน พ.ศ. 2557)
แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
2960
2939
2933

2940
2920

2912

2900

2895

2880
2860
2840
2820

2881
2870

-72. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ
จานวนครัวเรือนตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน ระดับตาบล ปี 2557 มีจานวน 1,290
ครัวเรือน ประชาชนตาบลหนองสรวง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตร เป็นหลัก คือ
 ทาการเกษตร จานวน 1,051 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร 23,916 ไร่
o พื้นที่ไร่ จานวน 10,722 ไร่
o พื้นที่การทานา จานวน 12,696 ไร่
o พื้นที่ทาการเกษตรอื่นๆ จานวน 498 ไร่
 รับจ้าง จานวน
134 ครัวเรือน
 ค้าขาย จานวน
58 ครัวเรือน
 อื่นๆ จานวน
47 ครัวเรือน
ตารางที่ 4 รายรับ – รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน ตามข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานระดับตาบล ปี 2557
พื้นที่

จานวน
ครัวเรือน
หมู่ที่ 1 บ้านหนองสรวง
176
หมู่ที่ 2 บ้านดอนตานาด
171
หมู่ที่ 3 บ้านหนองตะครอง
214
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกก
102
หมู่ที่ 5 บ้านหนองสรวงพัฒนา
155
หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี 152
หมู่ที่ 7 บ้านหนองสรวงรุ่งเรือง
144
หมู่ที่ 8 บ้านโคกพัฒนา
33
หมู่ที่ 9 บ้านหนองสรวงสันติสุข 143
เฉลี่ยทุกพื้นที่
1,290

รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี)
243,451
206,070
245,616
181,122
256,544
212,266
234,330
222,338
206,739
226,198

รายได้บุคคล
เฉลี่ย (บาท/ปี)
57,746
57,391
68,979
48,489
69,518
58,239
60,149
73,372
51,415
60,028

รายจ่ายครัวเรือน
เฉลี่ย (บาท/ปี)
126,588
135,574
140,510
151,271
222,324
160,773
188,333
126,970
175,660
159,929

การชาระหนี้สิน
(บาท/ปี)
32,149
34,035
44,194
23,480
74,897
30,895
38,549
36,367
40,294
40,425

(ข้อมูลจปฐ. ปี 2557 และแผนชุมชน หมู่ที่ 1 – 9 ประจาปี 2557 )
แผนภูมิที่ 3 แสดงรายได้ – รายจ่าย และหนี้สิน ครัวเรือนเฉลี่ยต่อปี

-83. สภาพสังคม
3.1 สถาบันและองค์การทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3.2.1 ประชาชนในตาบลหนองสรวงส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
3.2.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัดในพุทธศาสนา
จานวน 3 แห่ง ได้แก่
1. วัดบ้านหนองสรวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
2. วัดบ้านหนองตะครอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
3. วัดบ้านหนองกก ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
3.2.3 ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ประชาชนตาบลหนองสรวง ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัด (ศาสนสถาน)เป็น
ศูนย์รวมในการประกอบงานบุญตามประเพณี และวันสาคัญทางศาสนา
3.2 การสาธารณสุข
3.3.1 การให้บริการทางด้านสาธารณสุข มีสถานบริการดังนี้
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)
จานวน 9 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานโรงเรียน(ศสมร.) จานวน
3 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานวัด (ศสมว.)
จานวน 3 แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100
3.3.2 จานวนบุคลากรทางสาธารณสุข
- เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (พยาบาล , ผดุงครรภ์)
จานวน 7 คน
- แพทย์ประจาตาบลหนองสรวง จานวน 1 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 131 คน
- อาสาสมัครสุขาภิบาลอาหาร จานวน 54 คน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อส.ผส.)
จานวน
5 คน
3.3 การศึกษา
ตาบลหนองสรวงมีสถานศึกษา จานวน 5 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านหนองสรวง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
2. โรงเรียนบ้านหนองกก เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึง ระดับชั้นปฐมศึกษา ปีที่ 6
3. โรงเรียนบ้านหนองตะครอง เป็นโรงเรียนปฐมศึกษา มีการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล ถึง ระดับชั้นปฐมศึกษา ปีที่ 6
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
มีการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
มีการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ อายุ 2 ขวบครึ่ง ถึง 4 ขวบครึ่ง

-9ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลการศึกษา
สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองสรวง
โรงเรียนบ้านหนองกก
โรงเรียนบ้านหนองตะครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองสรวง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองกก

ประเภท
สถานศึกษา
โรงเรียนขยาย
โอกาส
โรงเรียน
ประถมศึกษา
โรงเรียน
ประถมศึกษา
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

รวม

ปี 2555
นักเรียน ครู
456
23

ปี 2556
นักเรียน ครู
401
22

ปี 2557
นักเรียน ครู
384
21

59

6

57

5

68

4

91

6

77

5

75

5

59

2

67

3

70

3

32

2

49

2

42

2

697

39

651
37
639
35
(ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2557)

แผนภูมิที่ 4 แสดงข้อมูลการศึกษา
500
450
400

456
401

384

350

300
250
ปี

200
150

100
50

91 77 75

59 57 68

59 67 70

ปี
32

49 42

ปี

0

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตาบล หนองสรวง มีสถานีตารวจภูธร 1 แห่ง อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานี
ตารวจภูธรหนองสรวง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6 บ้านหนองสรวงสามัคคี ตาบลหนองสรวง อาเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา

-104. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
การคมนาคมในตาบลหนองสรวง ในปัจจุบันมีถนนเข้าถึงทุกหมู่บ้าน
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 65
สาย ความยาวรวม 9,859.50 เมตร
- ถนนลาดยาง
4
สาย ความยาวรวม
5,000.00 เมตร
- ถนนลูกรัง
8
สาย ความยาวรวม 23,741.00 เมตร
- ถนนหินคลุก
21
สาย ความยาวรวม 21,943.00 เมตร
- ถนน
คันดินเสริมลูกรัง 3
สาย ความยาวรวม 6,680.00 เมตร
- รถประจาทางระหว่างด่านขุนทด - นครราชสีมา
- รถประจาทางระหว่างหนองสรวง - นครราชสีมา
4.2 การโทรคมนาคม
 มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตตาบล จานวน 1 แห่ง
 มีหอกระจายข่าว จานวน 9 แห่ง
 โทรศัพท์ตาบลหนองสรวง มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จานวน 13 ตู้ สาหรับติดตั้ง
ตามบ้านเรือนราษฎรนั้นมีปริมาณที่น้อย และมีติดตั้งเฉพาะหน่วยงานราชการ เพราะการวางคู่สายโทรศัพท์ยัง
ไม่ได้ขยายเขตมาถึงตาบลหนองสรวง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
 ไปรษณีย์ตาบลหนองสรวง มีที่ทาการไปรษณีย์อนุญาตประจาตาบล อยู่ที่หมู่ที่ 1
บ้านหนองสรวง ตาบลหนองสรวง และที่ทาการไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตาบลขามทะเลสอ
4.3 การไฟฟ้า
 ทุกหมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟูาใช้ 95 %
4.4 ระบบประปา
 มีระบบประปาหมู่บ้านที่ใช้ร่วมกัน 6 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1, 2, 5, 6, 7 และ 9
 ประปาหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 , 4 และ 8
 มีครัวเรือนที่ใช้น้าประปา จานวน 1,309 ครัวเรือน
4.5 แหล่งน้า
แหล่งน้าในตาบลหนองสรวง จานวน 15 แห่ง
 อ่างน้า จานวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างหนองสรวง หมู่ที่ 1
 สระน้า จานวน 7 แห่ง ได้แก่ สระน้าค้าง หมู่ที่ 2 , สระหนองกก หมู่ที่ 4 , สระ
ยายเล หมู่ที่ 8 , สระบ้านเจียบ หมู่ที่ 3 , สระน้าปุาช้าสาธารณะ หมู่ที่ 9 , สระน้า
บ้านหนองวงศ์ หมู่ที่ 3 , สระน้าดอนตะแบง หมู่ที่ 3
 หนองน้า จานวน 5 แห่ง ได้แก่ หนองขาม หมู่ที่ 1 , หนองบัวน้อย หมู่ที่ 5 ,
หนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 5 , หนองกระฉิม หมู่ที่ 7 , หนองขอน หมู่ที่ 5
 บึง , คลอง จานวน 2 แห่ง ได้แก่ บึงหนองตะครอง หมู่ที่ 3 , คลองโกรกกระ
สังข์ หมู่ที่ 5

-115. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ เกลือสินเธาว์
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
4 รุ่น
จานวน 355 คน
- ไทยอาสาปูองกันชาติ
1 รุ่น
จานวน 100 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคง 1 รุ่น
จานวน 80 คน
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จานวน 131 คน
- หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน
จานวน 9 แห่ง
- อาสาปูองกันภัยฝุายพลเรือน จานวน 3
3 คน
- อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อส.ผส.) จานวน
5 คน
- อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จานวน
9 คน
- อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พช.) จานวน
20 คน
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
1) การรวมกลุ่มของประชาชน
แยกประเภทกลุ่ม
- กลุ่มอาชีพ
18 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์
6 กลุ่ม
- กลุ่มสตรีสหกรณ์
2 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 9 กลุ่ม
2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตาบล ) เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟูา แหล่งน้า
และทรัพยากรด้านต่างๆ ที่เหมาะสม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า
ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอ ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความโอบอ้อมอารี ไม่มี
ปัญหาด้านมวลชน สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม

-122. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการ
บริหารงานบุคคล งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
การจัดโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดาเนินงาน และอานาจหน้าที่ที่สาคัญขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองสรวง เป็นไปตาม พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้จัดองค์การในการดาเนินงาน เป็น 4 ส่วนราชการ ได้แก่
(1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล การจัดทาร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทาทะเบียนผู้บริหาร สมาชิก
อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม การให้คาปรึกษาหน้าที่ และความรับผิดชอบ การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตาบลและพนักงาน
จ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด การดาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้องแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย คือ
1.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป
1.2 ฝุายนโยบายและแผน
1.3 ฝุายปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ส่วนการคลัง มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชี และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท งาน
เกี่ยวกับ การเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติ
เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ การหักภาษีและนาส่งเงิน รายงานเงิน
คงเหลือประจาวัน การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์
จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัด และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสาคัญและ
เงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออก
ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น
4 ฝุาย คือ
2.1 ฝุายการเงิน
2.2 ฝุายบัญชี
2.3 ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
2.4 ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
(3) กองช่าง มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการสารวจออกแบบ และจัดทาโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.
การอนุมัติเพื่อดาเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบารุง ซ่อม และจัดทาทะเบียน
สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทาโครงการ และการ
ออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซม
วัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ฝุาย คือ
3.1 ฝุายก่อสร้าง
3.2 ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร
3.3 ฝุายประสานสาธารณูปโภค
3.4 ฝุายผังเมือง

-13(4) ส่วนการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษาเกี่ยวกับ
การวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตาราเรียน การวางแผน
การศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา การ
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติการศึกษา เพื่อ
นาไปประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่
การศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งงานในส่วนราชการภายในออกเป็น 3 ฝุาย คือ
4.1 ฝุายบริหารงานการศึกษา
4.2 ฝุายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.3 ฝุายกิจการโรงเรียน
2.2 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง มีอานาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552
2.2.1 มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจหน้าที่ในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
2.2.2 มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล
(3) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ
(4) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(5) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(6) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม
ความจาเป็นและสมควร
2.2.3 มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขต
องค์การบริหาร ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(1) ให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) ให้มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(3) ให้มีและบารุงรักษาทางระบายน้า
(4) ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(5) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
(6) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
(7) บารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(9) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตาบล
(10) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
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(12) การท่องเที่ยว
(13) การผังเมือง
2.3 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2554 หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการ สาธารณะมาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้
2.3.1 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.3.2 การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
2.3.3 การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
2.3.4 การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
2.3.5 การสาธารณูปการ
2.3.6 การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
2.3.7 การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
2.3.8 การส่งเสริมการท่องเที่ยว
2.3.9 การจัดการศึกษา
2.3.10 การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
2.3.11 การบารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นดีของ
ท้องถิ่น
2.3.12 การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
2.3.13 การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
2.3.14 การส่งเสริมกีฬา
2.3.15 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
2.3.16 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
2.3.17 การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
2.3.18 การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
2.3.19 การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน
2.3.20 การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
2.3.21 การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
2.3.22 การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่น
2.3.23 การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2.3.24 การผังเมือง
2.3.25 การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
2.3.26 การดูแลรักษาที่สาธารณะ
2.3.27 การควบคุมอาคาร
2.3.28 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2.3.30 กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
2.4 วิธีการดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
2.4.1 ภารกิจเกี่ยวกับฝุายสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง มีอานาจหน้าที่
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต.
(2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต.ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.4.2 ภารกิจเกี่ยวกับฝุายบริหาร หรือนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง มีอานาจ
หน้าที่
(1) กาหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ อบต.
ให้เป็นตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนา อบต. ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของ อบต.
(3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายก อบต. และเลขานุการนายก อบต.
(4) วางระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
(5) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ อบต.
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น
2.4.3 ภารกิจอื่นนอกจากข้อ 2.4.1 และ 2.4.2 เป็นภารกิจของส่วนราชการสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองสรวง
2.5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
א. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล
(1) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
1. นายเสน่ห์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายศิริ อมฤกษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายวินัย ธงสันเทียะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายเจษฎา ภูมิโคกรักษ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
(2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
1. นายเปรม บินสันเทียะ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายสายัณห์ ด่านสันเทียะ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นางสมพร เจิมขุนทด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
4. นายประดิษฐ์ โนมขุนทด
ส.อบต. ม. 1
5. นายวิชัย มอญขุนทด
ส.อบต. ม. 1
6. นายสมศักดิ์ ปัญญาเสมอทรัพย์ ส.อบต. ม. 2
7. นายชานนท์ ไมสันเทียะ
ส.อบต. ม. 3

-168. นายบรรหยัด ทิพย์สันเทียะ
ส.อบต. ม. 3
9. นางศตพร จันทนนท์ ส.อบต. ม. 4
10. นายอุเทน กลิ่นค้างพลู
ส.อบต. ม. 4
11. นายศรชัย นุมขุนทด
ส.อบต. ม. 5
12. นางสร้อย เวินขุนทด
ส.อบต. ม. 6
13. นางธานี กิจอาสา ส.อบต. ม. 6
14. นางสุบิล แนมขุนทด ส.อบต. ม. 7
15. นายสาราญ แนมขุนทด ส.อบต. ม. 7
16. นายเลิศ มอญไหม ส.อบต. ม. 8
17. นางเสน่ห์ เจิมขุนทด
ส.อบต. ม. 9
18. นายสุวรรณ แนมขุนทด ส.อบต. ม. 9
(3) หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตาบล
1. นายพงษ์พันธ์ สัจจาคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
2. นางสาววรรธนะภัค แซงทะเล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
3. นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง ผู้อานวยการกองช่าง
4. นางสาวดาวเรือง เอกวัด หัวหน้าส่วนการคลัง
5. นางภคอร มาสันเทียะ หัวหน้าสานักงานปลัด
6. นายสยาม สิงหาทอง นักวิชาการศึกษา 6ว
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา
สานักงานปลัด
1. นางภคอร มาสันเทียะ หัวหน้าสานักงานปลัด
2. นางสาวรมิดา เชาว์พลกรัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
3. นายประสิทธิ์ กันทา นักพัฒนาชุมชน
4. นายสนธยา มาสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
5. นางสาวสายพิน ศรอินทร์ บุคลากร
ส่วนการคลัง
1. นางสาวดาวเรือง เอกวัด หัวหน้าส่วนการคลัง
2. นางสาวบุศราทิพย์ วิสิฐนฤชัย นักวิชาการการเงินและบัญชี
3. นางสาวณีนาศ ไพบูลย์ นักวิชาการพัสดุ
4. นางสาวนิภาพร ทองย้อย นักวิชาการจัดเก็บรายได้
กองช่าง
1. นายสมศักดิ์ ผลรุ่ง ผู้อานวยการกองช่าง
2. นายธีระพงษ์ ภิรมย์ไทย นายช่างโยธา
ส่วนการศึกษา
1. นายสยาม สิงหาทอง นักวิชาการศึกษา 6ว
รักษาการ หัวหน้าส่วนการศึกษา

-17ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลบุคลากร
การศึกษา
ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

จานวน
บุคลากร

ประเภท
บุคลากรด้านการเมือง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
ยอดรวมผู้บริหารและสมาชิกทั้งสิ้น
นักบริหารงาน อบต.
รองปลัด อบต.
สานักงานปลัด อบต.
ยอดรวม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนการคลัง
ยอดรวม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
กองช่าง
ยอดรวม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ส่วนการศึกษาฯ
ยอดรวม
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไป
ยอดรวมของพนักงานทั้งสิ้น
รวมยอดบุคลากรทั้งสิ้น

4
18
22
1
1
18
5
3
8
4
4
4
2
1
1
5
1
2
2
31
53

1
7
8
2
2
2
10

2
2
2

3
5
8
6
2
4
2
1
1
8
16

4
4
2
2
3
1
2
5
9

2
2
1
1
3
3

4
3
1
4
4
1
1
1
1
10
10

1
1
1
1
2
2

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2557
แผนภูมิที่ 5 แสดงข้อมูลบุคลากร
12

11

12
10
8
6

6

7

4

4

4
2

0

0

4

3
1

1

0
ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลสมาชิก
อบต

สานักงานปลัด

ส่วนการคลัง

กองช่าง

ส่วนการศึกษา

เพศฃาย
เพศหญิง

1
1
1
1

-182.6 ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตาบล
ประเภท
รายได้
รายได้ที่ อบต.
จัดเก็บเอง
รายได้ที่รัฐบาล
จัดสรรให้
เงินอุดหนุน
ทั่วไป
เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ
รวมรายรับ
ทั้งสิ้น
รวมรายจ่าย
ทั้งสิ้น

รายได้ที่รับจริง (บาท)
ปี 2554

ปี 2552

ปี 2553

459,370.56

578,396.84

773,334.39

ปี 2555

ปี 2556

861,236.04

653,358.33

8,148,297.54 10,236,000.01 10,938,309.97 11,715,325.23 15,028,920.43
9,997,928.07

9,456,959.77

6,739,007.00

7,367,765.00

6,950,273.00

3,062,358.87

4,617,291.14

5,009,156.00 10,343,018.00

7,041,050.00

21,667,955.04 24,888,647.76 23,459,807.36 30,287,344.27 29,673,601.76
19,103,264.74 21,621,329.67 20,879,085.71 27,674,744.23 24,834,926.95

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบรายรับจริง – รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2552 - 2556

-197. สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
จากข้อมูลของการพัฒนาในหลายส่วน (ข้อมูลปี 2555 – 2556) ได้แก่ ข้อมูลความจาเป็น
พื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล กชช.2 ค และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตาบล ซึ่งได้รับทราบข้อมูลปัญหา
และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งสามารถวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ดังนี้
1. ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
สภาพปัญหาด้านการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน มีดังนี้
 ประชาชนยังขาดความสนใจในการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน และขาดความ
ร่วมมือในการดาเนินกิจกรรมด้านต่างๆ
 ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
และในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 การประสานงาน การบูรณาการ การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนยังมีไม่เต็มที่ ขาดการ
ประสานงานอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการของประชาชน มีดังนี้
 รณรงค์ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดาเนินกิจกรรมตามระบอบวิถี
ประชาธิปไตย
 ฝึกอบรม ส่งเสริม กระตุ้นจิตสานึกให้กับผู้นาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ตระหนักใน
บทบาทหน้าที่และคุณธรรมจริยธรรม
2. ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สภาพปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้
 ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก
 ปัญหาการระบายน้าของหมู่บ้าน
 ปัญหาโคมไฟฟูาสาธารณะไม่เพียงพอและทั่วถึง
 ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน
ความต้องการของประชาชน มีดังนี้
 ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก มีมาตรฐาน และทั่วถึง
 ก่อสร้างทางระบายน้าในหมู่บ้าน
 ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึง
 ขยายเขตระบบประปาให้ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
3. ปัญหาด้านแหล่งน้า
สภาพปัญหาด้านแหล่งน้า มีดังนี้
 ขาดแคลนแหล่งน้าเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ
 แหล่งน้าที่มีอยู่มีสภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้าได้
 เหมืองส่งน้ามีความตื้นเขินและยังไม่ทั่วถึง
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 ขุดลอกแหล่งน้าขนาดใหญ่เพื่อรองรับการทาการเกษตร
 ขุดลอกแหล่งน้าที่มีความตื้นเขิน
 ขุดลอกและขยายเส้นทางเหมืองส่งน้าให้ทั่วถึงและครอบคลุม
4. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
สภาพปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต มีปัญหาดังนี้
 ปัญหาผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ยังได้รับการช่วยเหลือยังไม่ทั่วถึงเพียงพอ
 ปัญหาของ กลุ่มวัยรุ่นจับกลุ่มมั่วสุมไม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ปัญหาของเด็กนักเรียนที่เจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน
 ปัญหาถูกรบกวนจากมลพิษในชุมชน
ความต้องการของประชาชน มีดังนี้
 การจัดสวัสดิการช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง
 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาหรับกลุ่มเยาวชน วัยรุ่น
 ปูองกันและปราบปรามการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน
 ปูองกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในชุมชน
 รณรงค์ปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน
 แก้ไขปัญหามลพิษของชุมชน
5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สภาพปัญหาในด้านเศรษฐกิจ มีปัญหา ดังนี้
 ปัญหาการประกอบอาชีพและการมีงานทา
 ปัญหาการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมอาชีพ
 ปัญหาการมีภารหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอสาหรับรายจ่าย การไม่มีเงินออม
 ปัญหาผลผลิตด้านเกษตร(ข้าว,มันสาปะหลัง,ข้าวโพด) ตกต่า
 ปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่า ไม่คุ้มกับการลงทุน
 ปัญหาภัยแล้ง หรือ น้าท่วม
ความต้องการของประชาชน ได้แก่
 การให้รัฐบาลควบคุมกาหนดราคาขั้นต่าของราคาข้าว มันสาปะหลัง
 การสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน
 การแก้ไขปัญหาหนี้สิน และแก้ไขปัญหาความยากจน
 การสนับสนุนส่งเสริมการทาการเกษตรแบบลดต้นทุนการผลิต
 การแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพทาให้ผลผลิตตกต่า
 การส่งเสริมอาชีพในฤดูว่างงานหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 การแก้ไขปัญหาช่วงเวลาเกิดภัยแล้ง และ ช่วงเวลาเกิดปัญหาอุทกภัย อย่างทันท่วงที

-216. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สภาพปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีดังนี้
 ปัญหาประชาชน โดยเฉพาะ เด็ก เยาวชน วัยรุ่น ไม่ให้ความสาคัญกับกิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และการฝึกจิตใจให้มีคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
 โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยังขาดสื่อการเรียนการสอนทีดีให้แก่เด็กนักเรียน
 หมู่บ้านยังไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารสาหรับให้บริการประชาชนอย่างถาวร
ความต้องการของประชาชน
มีดังนี้
 รณรงค์ส่งเสริมปลูกจิตสานึกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น
 สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 จัดสร้างที่อ่านหนังสือหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาหมู่บ้านชุมชน
7. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สภาพปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้
 ปัญหาพื้นที่ปุาไม้มีน้อย
 ปัญหาทรัพยากรดินเสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
 ปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะและการกาจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้าน
ความต้องการของประชาชน มีดังนี้
 รณรงค์ร่วมกันปลูกปุาในที่สาธารณะของตาบลหมู่บ้านและดูแลให้เจริญเติบโต
 รณรงค์ร่วมกับสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพดิน
 จัดหาที่กาจัดขยะของหมู่บ้านชุมชนและจัดการขยะให้ถูกวิธีถูกสุขอนามัย
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ส่วนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงผลการดาเนินการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นาแผนงาน /
โครงการไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดและบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่
องค์ประกอบ
ประกอบด้วย การประเมินผลการนาแผนประจาปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและการประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาประจาปีในเชิงคุณภาพ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้
ดาเนินการตามนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน การให้บริการขั้นพื้นฐาน
ระบบไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปา งานสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างถนน คสล . รวมทั้งการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต พัฒนาสังคม การรักษาสุขภาพอนามัย การปูองกันโรคติดต่อ การจัดระเบียบชุมชน การรักษา
ความสงบเรียบร้อย การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย และด้านการศึกษา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
3.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
จากการดาเนินการที่ผ่านมา สามารถสรุปผลได้ ดังนี้
1. การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของสมาชิก
อบต. และประชาชนส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงได้ดาเนินการตามโครงการ
และกิจกรรมตามแผนพัฒนาตาบล
2. เนื่องจากประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นอันดับแรก ผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มาจึงเน้นหนักไปที่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และทางองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงก็จะพยายามต่อไปที่จะ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ของประชาชนให้ครบทุกด้าน
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาตาบลในปีที่ผ่าน
มาได้จัดทาแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จานวนมากครอบคลุมงานทุกด้านโดยไม่ได้จัดลาดับความสาคัญ
เร่งด่วนและไม่ได้คานึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลได้รับ ทาให้ในเชิงปริมาณการนาแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติจึงไม่สามารถดาเนินการได้ครบ 100 %

-23ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาอนาคตของตาบลด้วยเทคนิค SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์
1. ด้านการบริหารจัดการ

2. ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

การวิเคราะห์จุดแข็ง
(S = Strength)
- มีการประสานงานทุกภาคส่วน
ทางานไม่มีความขัดแย้ง ความสามัคคี
ร่วมมือกันภายในตาบล
- การบริหารงานมีนโยบายที่ดีและ
ดาเนินการตามนโยบายที่ได้วางไว้
- การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยดีและรวดเร็ว
- บุคลากรรู้จักหน้าที่และมีความรับ
ผิดชอบในหน้าที่
- อบต. มีความอิสระในการดาเนิน งาน
การบริหารงานเป็นไปด้วย ความ
รวดเร็ว ทันท่วงที
- การคมนาคมมีความสะดวกรวดเร็ว
- มีระบบสาธารณูปโภคที่สะดวกสบาย
- การให้ความสาคัญด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
- เป็นเส้นทางคมนาคม ผ่านระหว่าง
อาเภอ จังหวัด ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

การวิเคราะห์จุดอ่อน
(W = Weakness)
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทางาน ตรวจสอบการทางานมีน้อย
- บุคลากรมีไม่เพียงพอ
- ขาดการประสานงานที่ดีในองค์กร
- ความไม่พร้อม ไม่เข้าใจ ในการรับ การ
ถ่ายโอน ซึ่งมีความสับสนและ ยุ่งยากอยู่
บ้าง
- อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่
เพียงพอต่อความจาเป็นและต้องการ
- มีพื้นที่กว้างขวาง ห่างไกลจากตัวอาเภอ
และจังหวัด

การวิเคราะห์โอกาส
(O = Opportunity)
- กฎหมายรัฐธรรมนูญกาหนดให้มี
การกระจายอานาจลงสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณ และ
บุคลากรลงสู่ท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น
- การนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดาเนินงาน

การวิเคราะห์อุปสรรค
(T = Threat)
- ขั้นตอนและวิธีการถ่ายโอนที่มี
ความยุ่งยากและเกิดความสับสน
ในทางปฏิบัติ
- การมีอคติ ความไม่เชื่อมั่นใน
การบริหารงานของ อบต.
- ข้อจากัดด้านระเบียบและ
กฎหมายต่าง ๆ
- การเลือกตั้งในระดับต่าง ๆทาให้เกิด
การขัดแย้ง และแบ่งแยกเป็นพรรค
เป็นพวก
- ประชาชนไม่ให้ความสาคัญกับการ
วางแผน และขาดการมีส่วนร่วม
- ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการร่วมกัน - การถ่ายโอนงาน งบประมาณจาก
- การเกิดภัยน้าท่วมทาให้ถนนได้
ดูแล รักษาทรัพย์สิน สาธารณะ ประโยชน์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านโครงสร้าง
รับการชารุดเสียหาย
- งบประมาณในการพัฒนาด้านคมนาคม
พื้นฐาน
- รถบรรทุกที่มีบรรทุกน้าหนัก
ไม่เพียงพอ
- มีแหล่งน้าสารอง และได้รับการ
เกินกว่าที่กาหนดวิ่งผ่าน
- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง
สนับสนุนนโยบายของท้องถิ่นในด้าน
- ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากัดและ
- ระบบประปา ยังกระจายไม่ทั่วถึง ยังไม่มี แหล่งน้า การจัดน้าอย่างมีคุณภาพ
ล่าช้า
คุณภาพ
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน การ - รถบรรทุกดินวิ่งผ่าน ทาให้ถนน
- ถนนเชื่อมต่อระหว่างตาบลยังไม่ได้รับการ สัญจรไปมาเข้าตัวอาเภอหรือจังหวัดทา ชารุดเสียหาย
ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ได้สะดวก
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-24การวิเคราะห์จุดแข็ง
(S = Strength)
3. ด้านการส่งเสริมคุณภาพ - มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว
ชีวิตและพัฒนาสังคม
หอมมะลิพันธุ์ดี (ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด) , มันสาปะหลัง
- มีลานมันสาปะหลัง สาหรับรับชื้อมัน
สาปะหลังของเกษตรกร
- มีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตร
ตลอดทั้งปี
- มีกลุ่มองค์กร กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ
ที่ทาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
- มีผู้นาที่ดี มีความเข้มแข็ง
- ประชาชนมีความรัก สามัคคี มีการ
รวมตัวกันในการร่วมกิจกรรม
- ครอบครัวมีความรัก มีความอบอุ่น
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ไม่เกิด
การว่างงาน
- หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนมี
การร่วมมือให้ความช่วยเหลือ
- มีสถานให้บริการด้านสาธารณสุข
- ประชาชนให้ความสาคัญ สนใจ
ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากขึ้น
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
ยุทธศาสตร์

การวิเคราะห์จุดอ่อน
(W = Weakness)
- มีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีในการ
กาจัดศัตรูพืช
- พื้นที่เป็นดินเค็ม ทาการเกษตรไม่ได้
ผลผลิตดีทั้งหมด
- ที่ทาการเกษตร ไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน
- ขาดการส่งเสริมด้านการตลาด การ
กระจายผลผลิตทางการเกษตร
- เกษตรกรขาดความรู้ในการพัฒนา
สินค้าและด้านการตลาด
- ประชาชนขาดวินัยด้านการเงิน เกิด
ปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ
- ขาดการเก็บออม
- งบประมาณมีจานวนจากัดในการเร่ง
การพัฒนา ทาให้การพัฒนาเป็นไป
อย่างช้า ๆ
- อบต. ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
อย่างทั่วถึง
- ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
น้อย

การวิเคราะห์โอกาส
(O = Opportunity)
- โครงการส่งเสริมทุนในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บ้าน กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต และธุรกิจ
ชุมชนอื่น ๆ
- มีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เช่น กลุ่มโรงสี
ชุมชน กลุ่มผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี
กลุ่มทาดอกไม้จันทน์
- นโยบายรัฐบาลตามโครงการรับจานา
สินค้าเกษตร
- การคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
- นโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ความยากจนของประชาชน เพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิต
- รัฐมีนโยบายในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง
- ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงาน
ภาครัฐ
- สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(บัตรทอง) รักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์อุปสรรค
(T = Threat)
- ราคาผลผลิตตกต่า
- ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนการ
ผลิตสูง
- สภาพพื้นที่เกษตรกรรม มีสภาพ
เป็นดินเค็ม
- มีการทาเกษตรเชิงเดี่ยว
- เกิดการแพร่ระบาดของโรคพืชทาง
การเกษตร ไม่สามารถควบคุมได้
- การใช้เครื่องจักรแทนแรงงานคน
และมีการสารเคมีในการทาเกษตร ทา
ให้ต้นทุนการผลิตสูง
- การเกิดภาวะเงินเฟูอ เนื่องจาก
ราคาสินค้า และราคาน้ามันที่
แพงขึ้นเรื่อย ๆ
- การเกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง
- การแข่งขันทางสังคมเพื่อความ
อยู่รอด
- งบประมาณจากัดไม่เพียงพอ
- การระบาดของโรคติดต่อ
- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ให้
ความสาคัญเท่าที่ควร
- มีการอพยพของแรงงานต่างถิ่น ทา
ให้แรงงานในตาบลมีน้อย

-24-

-25การวิเคราะห์จุดแข็ง
การวิเคราะห์จุดอ่อน
(S = Strength)
(W = Weakness)
4. ด้านการจัดระเบียบ
- มีสถานีตารวจภูธรหนองสรวงตั้งอยู่ - มีปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด
สังคมและรักษาความสงบ ในพื้นที่
แพร่ระบาด
เรียบร้อย
- มีผู้ประสานงานพลังแผ่นดินทั้ง 9
หมู่บ้าน (25 ตาสับปะรด)
ยุทธศาสตร์

5. ด้านการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น

6. ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

- มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ - บุคลากรทางการศึกษา (ครู) มีน้อย
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ขาดแหล่งเรียนรู้เพื่อใช้ในการศึกษา
- เด็กได้เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
เพิ่มเติม
- มีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการ - อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนไม่
รองรับนักเรียน
เพียงพอ
- เยาวชนขาดทุนในการศึกษาต่อ
หลังจากจบภาคบังคับ
- มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดม
- ขาดจิตสานึกในการอนุรักษ์
สมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีรถเก็บขยะ และให้การบริหารจัด - มลภาวะเสื่อมโทรม
เก็บขยะภายในตาบล
- การให้บริการจัดเก็บขยะยังไม่ทั่วถึง
- เป็นตาบลนาร่องการใช้พลังงาน
- ขาดการบริหารจัดการที่ดีของโรง
ทดแทน
งานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
- แหล่งน้าไม่เพียงพอสาหรับทา
การเกษตร และอุปโภค บริโภค
- ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว

การวิเคราะห์โอกาส
การวิเคราะห์อุปสรรค
(O = Opportunity)
(T = Threat)
- รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปราม - ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
เน้นทางด้านวัตถุนิยมมากกว่า
จริงจังและต่อเนื่อง
ด้านจิตใจ
- เป็นเส้นทางลาเลียงผ่านหลาย
อาเภอ เสี่ยงต่อการลาเลียง / ขน
ยาเสพติด
- การถ่ายโอนตามโครงการต่าง ๆ
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการ
เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ศึกษายังไม่ชัดเจน
อาหารกลางวัน สื่อการเรียน
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
การสอน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
- การขยายโอกาสทางการศึกษา
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
- มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
มีไม่เพียงพอในด้านการพัฒนาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
การศึกษา
- การถ่ายโอนตามโครงการต่าง ๆ
- ทิศทางนโยบายการปฏิรูปการ
เช่น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ศึกษายังไม่ชัดเจน
อาหารกลางวัน สื่อการเรียน
- ค่านิยมและวัฒนธรรมของ
การสอน
สังคมที่เปลี่ยนแปลง
- การขยายโอกาสทางการศึกษา
- งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน มีไม่เพียงพอในด้านการพัฒนาด้าน
มาสนับสนุนกิจกรรมโครงการด้าน
การศึกษา
การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงาน - เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรม
ทดแทน
เกิดปัญหามลพิษในท้องถิ่น
-25-

- 26 3.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของ
ประชาชน โดยสรุปตามแผนงาน ดังนี้
3.2.1 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2556)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 มีงบประมาณอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556 จานวน 21,389,000.00 บาท ซึ่งในการติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2556) ได้แยกงบดาเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอื่นๆ งบเงินอุดหนุน และงบ
กลาง ตามโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) จานวน 82 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
69.49 ของจานวนโครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556 – 2558) เป็นเงินจานวน
10,983,369.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.36 ของจานวนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (ปี พ.ศ. 2556) มีโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 69 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.15 ของจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ
เป็นเงินจานวน 9, 700,429.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.32 ของจานวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตามข้อบัญญัติฯ

ยุทธศาสตร์

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
สังคม
4. ด้านการพัฒนาการศึกษา
ศาสนา นันทนาการ และวัฒนธรรม
5. ด้านการจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหาร

รวม

จานวนโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนา 3 ปี
(ปี พ.ศ. 2556)

จานวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

(1)

(2)

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(เทียบกับจานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

จานวนโครงการ
ที่ไม่ได้ดาเนินการ
(เทียบกับจานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติตาม
ข้อบัญญัติ

(4)

(3)

จานวน
25
7
30

ร้อยละ
3,002,100
990,000
1,490,000

จานวน
16
3
19

ร้อยละ
64.00
42.86
63.33

จานวน
ร้อยละ จานวน
16 100.00
0
2
66.67
1
13
68.42
6

ร้อยละ
0
33.33
31.58

28

4,230,000

25

89.29

22

88.00

3

12.00

6

290,000

4

66.67

4

100.00

0

0

22
118

2,910,000
12,912,100

15
82

68.18
69.49

12
69

80.00
84.15

3
13

20.00
15.85
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จานวน
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3,002,100
2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
990,000
3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคม 1,490,000

ร้อยละ
100.00
100.00
100.00

จานวน
2,691,000
768,000
1,340,000

ร้อยละ
89.64
77.58
89.93

จานวนงบประมาณ
ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
(เทียบกับงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติตามข้อบัญญัติ)
จานวน
ร้อยละ
3,700,705.73 137.52
117,930.00 15.36
639,463.72 47.72

4. ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา
4,230,000
นันทนาการ และวัฒนธรรม
5. ด้านการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
290,000
สิ่งแวดล้อม
6. ด้านการเมืองการบริหาร
2,910,000
รวม
12,912,100
หมายเหตุ งบรายรับ – รายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.

100.00

3,523,869

83.31

3,387,455.29

96.13

100.00

60,000

20.69

247,640.00

412.73

ยุทธศาสตร์

จานวนงบประมาณทั้งหมด
ตามแผนพัฒนา 3 ปี
(ปี พ.ศ. 2556)

จานวนงบประมาณที่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ

100.00
2,600,500 89.36
1,607,234.77 61.80
100.00 10,983,369 85.06
9,700,429.51 88.32
2556 ณ 30 กันยายน 2556 รายรับสูงกว่ารายจ่าย 4,838,674.81 บาท

3.2.2 ผลการดาเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. 2556
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้ดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง จนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยแยกตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
งบประมาณทั้งสิ้น 3,700,705.73 บาท
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้า คสล. หมู่ 1
จานวนงบประมาณ 110,000.00 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3
จานวนงบประมาณ 223
,340.00 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7
จานวนงบประมาณ 121
,000.00 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนน หินคลุก หมู่ 8 – หมู่ 4 จานวนงบประมาณ 175,100.00 บาท
5. โครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมลูกรัง หมู่ 9 จานวนงบประมาณ 89,690.00 บาท
6. โครงการวางท่อระบายน้า คสล. หมู่ 4 จานวนงบประมาณ
45,000.00 บาท
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชาญชัย หมู่ 4 จานวนงบประมาณ 133,850.00 บาท
8. โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ 1,6,9 จานวนงบประมาณ
67,000.00 บาท
9. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหล่า หมู่ 2 จานวนงบประมาณ 95,700 .00 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายดวง หมู่ 2 จานวนงบประมาณ 45,000 .00 บาท
11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางพา หมู่ 6 จานวนงบประมาณ 55,000 .00 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองจะบก-เดิ่นหนองโปุง หมู่ 5
จานวนงบประมาณ 198,000.00 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองกระฉิม หมู่ 7 - หมู่ 3
จานวนงบประมาณ 394,500.00 บาท
14. โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ (อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาคฯ)
จานวนงบประมาณ 836,050.46 บาท

- 28 1) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะสายบ้านนายวิชัย หมู่ 5 จานวนเงิน 66,236.98 บาท
2) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะสายบ้านนายสนอง หมู่ 9 จานวนเงิน 60,314.25 บาท
3) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายสมาน หมู่ 6 จานวนเงิน 17,807.65 บาท
4) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายชอบ หมู่ 6 จานวนเงิน 34,200.65 บาท
5) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนนสายบ้านนายสาม คุ้มหนองอ้ายวงศ์ หมู่ 3
จานวนเงิน 14,236.40 บาท
6) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนนบ้านนายเหี่ยว หมู่ 7 จานวนเงิน 35,117.24 บาท
7) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายทา หมู่ 7 จานวนเงิน 102,974.33 บาท
8) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนนสายบ้านนายดวน หมู่ 3 จานวนเงิน 66,170.24 บาท
9) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนางพรพิริยา หมู่ 8 จานวนเงิน 82,326.45 บาท
10) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายสามารถ หมู่ 4 จานวนเงิน 39,437.99 บาท
11) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายศราวุธ หมู่ 4 จานวนเงิน 23,508.92 บาท
12) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายอินทร์ หมู่ 4 จานวนเงิน 31,702.21 บาท
13) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะถนนสายบ้านดอนตานาด–บ้านนายจงกวง หมู่ 2
จานวนเงิน 139,283.40 บาท
1
4) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนางสาเรียง หมู่ 6 จานวนเงิน 33,382.17 บาท
1
5) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะซอยบ้านนายไพบูลย์ หมู่ 3 จานวนเงิน 42,506.43 บาท
1
6) ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะบ้านหนองตะครอง หมู่ 3 จานวนเงิน 46,846.15 บาท
15. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประปา (เงินช่วยเหลือกิจการประปา)
จานวนงบประมาณ 500,000.00 บาท
16. ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สิน(สิ่งก่อสร้าง เช่นถนน ท่อระบายน้า ฯลฯ)
จานวนงบประมาณ 611,475.27 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ งบประมาณทั้งสิ้น 117,930.00 บาท
1. โครงการส่งเสริมชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จานวนงบประมาณ
65,000.00 บาท
2. โครงการส่งเสริมการเกษตร จานวนงบประมาณ 52
,930.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมงบประมาณทั้งสิ้น 639,463.72 บาท
1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จานวนงบประมาณ
6,000.00 บาท
2. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวนงบประมาณ
44,285.00 บาท
3. โครงการเตรียมความพร้อมด้านการปูองกันสาธารณภัย(อัคคีภัย)
จานวนงบประมาณ 91,030.00 บาท
4. โครงการรณรงค์อุบัติเหตุทางถนน (ช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่)
จานวนงบประมาณ 28,400.00 บาท
5. เงินสารองจ่าย กรณีฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน และเหตุการณ์ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า หรือเกิด
สาธารณภัยต่างๆ
จานวนงบประมาณ
38,700.00 บาท
6. โครงการพัฒนาระบบดูแลแม่ด้วยใจ จานวนงบประมาณ 17,400.00 บาท
7. โครงการสบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
จานวนงบประมาณ 68,724.00 บาท
8. โครงการควบคุมปูองกันโรคไข้เลือดออก จานวนงบประมาณ 26
,924.72 บาท
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10. โครงการควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า จานวนงบประมาณ
30,000.00 บาท
11. อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ตาบลหนองสรวง จานวนงบประมาณ 90,000.00 บาท
12. โครงการพัฒนาระบบ EMS ดูแลผู้ปุวยฉุกเฉิน จานวนงบประมาณ 30,000.00 บาท
13. โครงการสนับสนุนศูนย์ประสานงานแพทย์ฉุกเฉิน EMS จานวนงบประมาณ 98,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา นันทนาการ และวัฒนธรรม
งบประมาณทัง้ สิน้ 3
,387,455.29 บาท
1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
จานวนงบประมาณ 51,927.00 บาท
2. จัดหาครุภัณฑ์ (โต๊ะอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
จานวนงบประมาณ 18,000.00 บาท
3. โครงการส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมเด็ก
จานวนงบประมาณ 29,950.00 บาท
4. โครงการเข้าค่ายศิลปะ
จานวนงบประมาณ 44,995.00 บาท
5. จัดซื้อวัสดุการศึกษา
จานวนงบประมาณ 20,000.00 บาท
6. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง
จานวนงบประมาณ
25,000.00 บาท
7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก
จานวนงบประมาณ
25,000.00 บาท
8. โครงการปรับปรุงอาคารพัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง จานวนงบประมาณ 30,000 .00 บาท
9. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกก จานวนงบประมาณ 30,000.00 บาท
10. โครงการก่อสร้างห้องน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง
จานวนงบประมาณ 60,000.00 บาท
11. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนงบประมาณ 191,307.69 บาท
12. โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จานวนงบประมาณ 315,315.00 บาท
13. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน
จานวนงบประมาณ
824,232.60 บาท
14. โครงการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันในโรงเรียน จานวนงบประมาณ1,201,200.00 บาท
15. โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันลอยกระทง จานวนงบประมาณ 99
,110.00 บาท
16. โครงการบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จานวนงบประมาณ 29
,300.00 บาท
17. โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ จานวนงบประมาณ
29,975.00 บาท
18. โครงการสืบสานศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา
จานวนงบประมาณ 18
,190.00 บาท
19. โครงการวิสาขบูชาพุทบารมี
จานวนงบประมาณ 20,000
.00 บาท
20. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสาคัญ และประเพณีท้องถิ่น
(วันพ่อแห่งชาติ ,วันแม่แห่งชาติ) จานวนงบประมาณ 125,605
.00 บาท
21. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด จานวนงบประมาณ 118,994
.00 บาท
22. จัดซื้อวัสดุกีฬา จานวนงบประมาณ
79,354.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
งบประมาณทั้งสิ้น 247,640.00 บาท
1. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว
จานวนงบประมาณ 79,640.00 บาท
2. โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
จานวนงบประมาณ
10,000.00 บาท
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จานวนงบประมาณ
60,000.00 บาท
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ อบต.หนองสรวง จานวนงบประมาณ 98
,000.00 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร งบประมาณทั้งสิ้น 1,607,234.77 บาท
1. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการ จานวนงบประมาณ 345,211.72 บาท
2. จัดซื้อวัสดุต่างๆ เพื่อใช้ในสานักงาน จานวนงบประมาณ 374,395
.05 บาท
3. จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวนงบประมาณ 29,020
.00 บาท
4. จัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ เพื่อใช้ในสานักงาน จานวนงบประมาณ 207,650
.00 บาท
5. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและบริเวณภายใน อบต. จานวนงบประมาณ 79,900.00 บาท
6. โครงการส่งเสริมประชาคมแผนชุมชน แผนสามปี ระดับหมู่บ้านและตาบล
จานวนงบประมาณ 13,940.00 บาท
7. โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น จานวนงบประมาณ
5,328.00 บาท
8. รายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการต่างๆ จานวนงบประมาณ 314,384
.00 บาท
(ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ฯลฯ)
9. ค่าบารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินในสานักงาน จานวนงบประมาณ 130,000.00
บาท
10. จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จานวนงบประมาณ 35,900
.00 บาท
11. โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้พนักงาน ผู้บริหาร ส.อบต จานวนงบประมาณ 55,506.00 บาท
12. โครงการ อบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน (ค่าเลี้ยงรับรอง) จานวนงบประมาณ 16,000.00 บาท
3.2.3 ผลการดาเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จานวนงบประมาณเบิกจ่าย
7,041,050.00 บาท ดังนี้
1. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จานวนงบประมาณ5,592,000.00บาท
2. การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จานวนงบประมาณ 700,000.00 บาท
3. เงินเดือนครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนงบประมาณ 449,640.00 บาท
4. เงินอุดหนุนค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนงบประมาณ 49,800.00 บาท
5. เงินอุดหนุนโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จานวนงบประมาณ 14,000.00 บาท
6. เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (ชมรมผู้สูงอายุ)
จานวนงบประมาณ 235,610.00 บาท
6.1 โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ อาชีพเสริมเพิ่มคุณค่าผู้สูงวัยตาบลหนองสรวง
6.2 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชมรมผู้สูงอายุตาบลหนองสรวง
6.3 โครงการศูนย์เรียนรู้สมุนไพรรักษาโรคส่งเสริมการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.4 โครงการผู้สูงอายุปฏิบัติธรรมนาลูกหลานสู่คุณธรรม
6.5 โครงการผู้สูงอายุแจ่มใสสุขภาพกายใจแข็งแรง ด้วยการออกกาลังกาย
6.6 โครงการ อผส.ห่วงใยดูแลให้กาลังใจผู้สูงวัย พื้นที่ตาบลหนองสรวง
3.2.3 ผลการดาเนินงานโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
จานวนงบประมาณเบิกจ่าย 1,245,003.00 บาท ดังนี้
1. เงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
จานวนงบประมาณ 36,203
.00 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบึงกลาง หมู่ 3 จานวนงบประมาณ 14,000.00 บาท
3. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายมะม่วงกิ่งหัก – หนองกก หมู่ 9
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99,000.00 บาท
4. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองบัวใหญ่ – หนองจะบก หมู่ 5
จานวนงบประมาณ
80,000.00 บาท
5. โครงการซ่อมแซมคันเหมืองสายหนองบัวน้อย ช่วงนานายทา หมู่ 2
จานวนงบประมาณ 16
,000.00 บาท
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเสาโทรศัพท์ หมู่ 7 – หมู่ 8
จานวนงบประมาณ 403,000
.00 บาท
7. โครงการติดตั้งระบบแผงโซล่าเซลล์ จานวนงบประมาณ
99,200.00 บาท
8. โครงการปรับปรุงถนนซอยร่วมใจ 1 หมู่ 2 จานวนงบประมาณ
17,000.00 บาท
9. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระชาย-มาบพลวง หมู่ 2
จานวนงบประมาณ
95,000.00 บาท
10. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 3 - หมู่ 7 จานวนงบประมาณ 90 ,000.00 บาท
11. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 5 จานวนงบประมาณ 99,600 .00 บาท
12. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยบ้านนางทองย้อย หมู่ 9
จานวนงบประมาณ 13,000
.00 บาท
13. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านดอนตานาด หมู่ 2 – หนองบง
จานวนงบประมาณ 183,000
.00 บาท
3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
จากแผนพัฒนาตาบล องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงได้ดาเนินการตามแผน เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร โดยมีผลการดาเนินงาน ดังนี้
3.3.1. การดาเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายการให้บริการด้านไฟฟูา โทรศัพท์ ก่อสร้างถนนให้
การสัญจรไปมาสะดวกและการลาเลียงพืชผลทางการเกษตรได้รับความรวดเร็วมากขึ้น
- จัดการระบบการระบายน้าให้ถูกสุขลักษณะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธีและเหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงได้ดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง
พร้อมทั้งดาเนินการขยายเขตไฟฟูาเพิ่มเติมให้กับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ให้กับประชาชน
3.3.2 การดาเนินการด้านแหล่งน้า
- พัฒนาคุณภาพน้าประปาให้สะอาดและขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ขุดลอกสระน้าที่ ตื้น
เขิน เพื่อให้จัดเก็บน้าให้ได้มากขึ้นและจัดหาแหล่งน้าเพิ่มเติมในพื้นที่ที่ขาดแคลน สามารถให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์มากขึ้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงได้ดาเนินงานขุดสระ ขุดลอกสระ และขุดลอกคลอง เพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการกักเก็บน้าไว้ใช้อุปโภคและบริโภค
และจัดระบบประปาหมู่บ้านเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง
3.3.3 การดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตาบลหนองสรวง สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ดูงานนอกสถานที่
- มีการฝึกจัดอบรมสมาชิกอย่างสม่าเสมอแนะนาและช่วยเหลือเรื่องการหาแหล่งเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ
- ช่วยในการจัดการด้านการตลาดและช่วยแนะนาให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของสมาชิก
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พื้นที่ แก้ไขปัญหาการว่างงาน
- อานวยความสะดวกในเรื่องกองทุนหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- อุดหนุนส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน
3.3.4 การดาเนินการด้านสังคม
- ช่วยประสานงานในการจัดทากิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่มเยาวชน และจัดตั้งกลุ่มเพื่อร่วม
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกและบุคคลทั่วไป
- ประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาแหล่งพักผ่อนสาธารณะที่สะดวกสบายให้กับชุมชน
- พัฒนาศักยภาพ โดยการให้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมให้กับชุมชน
- โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา
และผู้ด้อยโอกาสในตาบล
- จัดโครงการกีฬา “หนองสรวงเกมส์” ประจาปี ให้คนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
- โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
- จัดกิจกรรมวันสาคัญตามประเพณีไทย เช่น ลอยกระทง สงกรานต์ บวงสรวงท้าวสุรนารี
- สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมและสร้างหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน
3.3.5 การดาเนินการด้านการเมืองการบริหาร
- จัดโครงการ อบต.สัญจร หรืออบต.เคลื่อนที่บริการประชาชน เพื่อให้ความรู้ พบปะเยี่ยมเยียน
ราษฎรรวมถึงให้บริการนอกสถานที่
- จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ ทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่และสมาชิกของ อบต.
- ขอจัดเก็บภาษีบางชนิดเพิ่มเติมหรือเงินสนับสนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการทางานของ อบต.ให้มีการให้
ความรู้เพิ่มกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในการทางาน
- ได้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัดและผู้บริหาร เกี่ยวกับด้าน
สาธารณูปโภค การศึกษา สาธารณสุข และสังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- จัดทาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
3.3.6 การดาเนินการด้านสาธารณสุข
- กิจกรรมการควบคุมปูองกันโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ
ในพื้นที่ตาบลหนองสรวง
- อบรมให้ความรู้ในการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ จัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนาโรค มีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชน รวมถึงการปูองกัน
โรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
- จัดซื้อวัคซีนฉีดปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
- ดาเนินการส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
- ดาเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดูแลด้านสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน
3.3.7 การดาเนินการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- จัดหาทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้เด็กนักเรียนในพื้นที่
- ขยายสถานศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ
- ดาเนินการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล จานวน 2 ศูนย์ จัดให้มีมาตรฐานการศึกษา
- สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) และโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

- 33 - สนับสนุนกิจกรรมเด็ก กิจกรรมการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมประเพณีอันดีงามทางศาสนา และ
วัฒนธรรม เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง เป็นต้น
- สนับสนุนเทคโนโลยี สื่อการสอน เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
3.3.8 การดาเนินการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดทาเขตแบ่งกั้นที่สาธารณะของตาบล
- จัดหาแหล่งน้าจากแหล่งอื่น ๆ ที่ไม่ใช้น้าบาดาล
- ดาเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ
- ดาเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ให้หมู่บ้านน่าอยู่ รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดินเพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน
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ส่วนที่ 4
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2557 – 2561) เป็นการกาหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสรวงจะเป็นไปในทิศทางใด และเป็นเครื่องมือกาหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตาบล 3 ปี (พ.ศ.
2558 – 2560 ) ว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลเพียงใด โดยมี
รายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1. วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดม
คติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตาบลหนองสรวงเป็น
ตาบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเขตชนบท และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบ
สุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“หนองสรวง สังคมอยู่ดีมีสุข มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน”
2. พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานโดยประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง บารุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ
3. บูรณาการพัฒนาท้องถิ่น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้คนทุกวัย พัฒนาสังคมในทุกด้าน ให้เป็นตาบลอยู่
ดีมีสุข
4. สนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูแหล่งน้า และส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทน
5. เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืชผลทางเกษตร ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และครบวงจร
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน
2. เพื่อให้มีเส้นทางการคมนาคม และขนส่งพืชผลทางการเกษตร ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
3. เพื่อให้มีระบบโครงการพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนใน
พื้นที่ได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะอย่างถ้วนหน้า
4. เพื่อพัฒนาสังคมสร้างคุณภาพชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการศึกษา ด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5. เพื่อพัฒนาทรัยพากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน
6. เพื่อปูองกันการเกิดสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนการดาเนินการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. เพื่อพัฒนาพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพ และมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้เป็นสินค้าเศรษฐกิสจาคั
ที่ ญ
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4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การบูรณาการทางาน ของทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการทางาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูล เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่
3 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากร ยึดหลักธรรมาภิบาลใน
การปฏิบตั งิ าน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่ง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาบารุงรักษาทางบก ทางน้า ทางระบายน้า
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การพัฒนา บารุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้าสาธารณะ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการเกษตร และเพิ่มคุณภาพผลผลิตการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ ตามแนว
พระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การปูองกัน ควบคุมโรค สนับสนุน ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมประชาธิปไตย
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย
แนวทางการพัฒนาที่ 4 การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และปูองกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่
แนวทางการพัฒนาที่ 3 การสนับสนุนส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน
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5. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
คาแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองสรวง สมัยวิสามัญที่ 1 /2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศผลให้ข้าพเจ้า นายเสน่ห์ แนมขุนทด เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองสรวง ตามหนังสือลงวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.
2552 มาตรา 58/5 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยไม่มีการลงมติ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้า นายเสน่ห์ แนมขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ได้กาหนดและ
จัดทานโยบายเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะได้นาแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ดังมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานในการประสานงานและร่วมมือจากสถาบัน กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ทุกหมู่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อ.ส.ม. บ้าน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลชุมชน เพื่อกาหนดแผนงาน
โครงการกิจกรรม ในการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนใน
ตาบลหนองสรวง และประสานงานเพื่อการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน ใน
ท้องถิ่นจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ
1.2 การบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความสุจริต ยุติธรรม ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น ให้เจริญรุ่งเรืองมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้อง
ประชาชน
1.3 ใช้พื้นฐานของข้อมูล จปฐ. และ กชช. 2 ค. และผลจากการประชาคมเป็นแนวทางในการ
บริหารงานและการบริการประชาชน
1.4 การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบล ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล เพื่อปฏิบัติงานให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและท้องถิ่นตลอด
ทั้งให้มีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สังคมและส่วนรวมอย่างแท้จริง
1.5 บริหารงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น โดยใช้ระบบการประชาสัมพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพ และเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ท้องถิ่น โดยให้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1.6 จัดให้มีการบริหารงานตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด เกี่ยวกับด้านสาธารณูปโภค
การศึกษา สาธารณสุข สังคม และปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยเร่งปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนส่ง
สินค้าการเกษตร และในการเดินทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและในหมู่บ้านให้อยู่ในสภาพดี
2.2 จัดหาและซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้าน ให้มีแสงสว่างเพียงพอ และเพิ่มเติมในส่วนที่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและประสานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาคในการ
ขยายเขต
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างและขอสนับสนุนระบบประปาใหม่ เพื่อทดแทนตัวเก่าที่ชารุดใช้การ
ไม่ได้มาทดแทนเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคในอนาคต
2.4 สร้างและปรับปรุงแหล่งน้าสาธารณะ หนอง คลอง บึง และคลองส่งน้า เพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
2.5 พัฒนาคุณภาพน้าประปาให้สะอาดและขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม
3.1 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในตาบลให้บริหารจัดการได้ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
3.2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต แก่ เด็กยากจน คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.3 ส่งเสริมกีฬาตาบล จัดสร้างลานกีฬาและสนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
รณรงค์ให้กลุ่มเยาวชนสนใจหันมาเล่นกีฬา เพื่อเป็นการยกระดับการกีฬาให้สูงขึ้น และก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี มีน้าใจสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีและปูองกันยาเสพติด
3.4 ส่งเสริมให้มีการอบรมให้ความรู้แก่หญิงมีครรภ์ และมารดา ด้านโภชนาการและการเลี้ยงดูบุตร และ
จัดโครงการดูแลแม่ด้วยใจ รวมถึงส่งเสริมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและวางแผน
ครอบครัว
3.5 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อการเสริมสร้างระบบสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและ
อบอุ่น
3.6 สนับสนุนการปูองกัน รักษา ควบคุมโรคในตาบลอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการสร้างสุขภาพในตาบล
โดยรวมกลุ่มเพื่อการออกกาลังกาย
3.7 สนับสนุนการปูองกันและควบคุมโรคติดต่อจัดโครงการปูองกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะนาโรคมีการฉีดพ่นยา และแจกทรายอะเบทให้กับประชาชนรวมถึงการ
ปูองกันโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
4. นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย
4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาคสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ระบบประชาคม
4.3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ภัยหนาว วาตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ
4.4 สนับสนุนความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.5 สนับสนุนผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน ( 25 ตาสับปะรด) และหน่วยเฉพาะกิจระดับตาบล ส่งเสริม
รณรงค์ กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตาบลหนองสรวง
5. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5.1 จัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเตรียมความพร้อมบุตรหลานของประชาชนให้มีสุขภาพ
พลานามัย เป็นตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข และสนับสนุนการศึกษาได้จบการศึกษาภาคบังคับ และขยาย
โอกาสทางการศึกษามากขึ้น รวมทั้งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่โรงเรียนในเขตบริการ
5.2 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน เพิ่มทักษะให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กประจา
ตาบล

- 38 5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง และอื่น ๆ
6. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 ปูองกัน ดูแล บารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากปุาไม้และรณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ เพื่อสร้าง
ภูมิทัศน์ ความชุ่มชื่น เป็นการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนได้รักปุาและช่วยกันอนุรักษ์ตามพระราชเสาวนีย์
ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ
6.2 ส่งเสริมให้ราษฎร มีส่วนร่วมในการรักษาแหล่งน้า
6.3 รณรงค์ให้ประชาชน จัดเก็บขยะให้เป็นที่และถูกวิธี
6.4 รณรงค์และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพเพื่อการอนุรักษ์ดินอย่างยั่งยืน
6.5 รณรงค์ให้เกิดความรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการ
จัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
6.6 ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านเพื่อให้มีความเป็นระเบียบสวยงามให้หมู่บ้านน่าอยู่รวมถึง
ส่งเสริมการปลูกพืชคลุมดิน เพื่อแก้ไขการพังทลายหน้าดิน
6.7 จัดให้มีภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอกับความต้องการและจัดเก็บอย่างเหมาะสมและสถานที่กาจัด
ขยะภายในตาบลให้ถูกสุขลักษณะ และสะอาดปลอดภัย
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
ในการ
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสรวง ที่ได้แถลงมาข้างต้น ข้าพเจ้าขอให้ความมั่นใจว่า จะมุ่งปฏิบัติตาม
นโยบายที่แถลงมานี้อย่างเคร่งครัด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อนาประโยชน์สูงสุดมาสู่ท้องถิ่นและประชาชน
ตามวิสัยทัศน์การบริหารของข้าพเจ้า “เก่งพัฒนา กล้าคิดสิ่งใหม่ๆ ใส่ใจบริการ ประสานงานท้องที่
ถนนทางดี มีน้าใช้ทุกครัวเรือน” ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือสนับสนุนจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
แล้ว ก็จะสามารถนานโยบายที่ได้กล่าวมาไปปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล ตามเจตนารมณ์ทุกประการ ขอขอบคุณ

6. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอขามทะเลสอ
วิสัยทัศน์อาเภอขามทะเลสอ
“ ขามทะเลสอ อาเภอเครือข่ายเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน ”
คาขวัญอาเภอขามทะเลสอ
“แตงโม ยอดนิยม โคนมพันธุ์ดี เส้นหมี่น้าฉ่า สวนสง่าหนองคู เชิดชูหมอเพลง”
พันธกิจ
1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามหลักเกณฑ์เมืองน่าอยู่ของเมืองหลวง
แห่งภาคอีสาน
2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอื้ออาทรและสังคม
สมานฉันท์
3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงเมืองหลวงและอาเภอใกล้เคียง
4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว
5. สร้างกระบวนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อ
พัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ
6. สนับสนุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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กลุ่มยุทธศาสตร์อาเภอ
8. สนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ
ธรร
มาภิบาล
เปูาประสงค์
1. พัฒนาอาเภอขามทะเลสอ เป็นเครือข่ายรองรับการขยายตัวของเมืองโคราชและส่งเสริมให้
เป็นเมืองน่าอยู่
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน และรองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมของเมืองโคราชเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4. สนับสนุนพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
5. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมสีเขียวและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามลาดับความสาคัญ)
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้ไปสู่
ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง

7. แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ
7.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นาทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ ปี พ .ศ. ๒๕๗๐ ซึง่
กาหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัย
และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
1) วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑
1.1) วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
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๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาคทุกภาคส่วน ได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง
๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๔) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
2) วัตถุประสงค์และเปูาหมาย
2.1) วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความ
มั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่า
๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
๒.๒ เปูาหมายหลัก
๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ากว่าร้อยละ ๔๐.๐
๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
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ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บน
พื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ มีดังนี้
3.๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสาคัญกับ
3.๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
3.๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
3.๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมละมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
3.๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
3.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
3.๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ
โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
3.๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย
3.๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม
3.๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3.๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย
3.๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
3.๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน
3.๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.๓.๓ การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิตสนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชน
3.๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร
3.๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
3.๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
3.๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
3.๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

- 42 3.๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม
3.๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
3.๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
ให้ความสาคัญกับ
3.๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่าง ๆ
3
.๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
3.๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาในทุกภาคส่วน
3.๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์
3.๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3.๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปูองกันภัยจาก
การก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย
3.๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3.๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว
3.๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
3.๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น
3.๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
3.๖.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
3.๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และ
จัดลาดับพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและ
3.๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3.๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
3.๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะและน้าเสียชุมชน
3.๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
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8. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 (ASEAN Strategy)
วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่เข้มแข็ง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนร่วมกัน”
ยุทธศาสตร์หลัก
1. การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
4 .การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. การพัฒนากฎหมาย กฎและระเบียบ
6. การสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงการเป็นประชาคมอาเซียน
7. การเสริมสร้างความมั่นคง
8. การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

9. ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)
วิสัยทัศน์
“ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดี กินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม”
หลักการยุทธศาสตร์
ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต(ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)
3. ลดต้นทุนไห้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)
ยุทธศาสตร์หลัก
1. ยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(Growth & Competitiveness)
เปูาหมาย : เศรษฐกิจขยายตัว รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น
- พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคต & รักษาฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิม
1. ศูนย์กลางการผลิตอาหารคุณภาพ(ครัวไทยสู่ครัวโลก) และความมั่นคงทางพลังงาน
ของโลก
2. ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน และมีศูนย์ทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนต์และ
ชิ้นส่วนในเอเชีย
3. ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน
4. ศูนย์กลางการผลิตพลังงานสะอาดของภูมิภาคอาเซียน
5. ศูนย์กลางการผลิตวัสดุชีวภาพ (Bio-material)ของภูมิภาคอาเซียน
6. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาคอาเซียน
7. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการ
- เพิ่มขีดความสามารถ SMEs & OTOP
1. พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประกอบการ SMEs
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One Product: OTOP)
3. R&D
-การจัดการใช้ที่ดินประเทศ (Zoning)
1. กาหนดขอบเขตการใช้ที่ดินเพื่อเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เมือง และพื้นที่ปุาไม้
2. เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาค
บริการ (เช่น การเพิ่มผลผลิตข้าวต่อปี เป็นต้น)
3. รักษาเสถียรภาพด้านราคา และอุปสงค์ อุปทานในอนาคต
-พัฒนาระบบโลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และ ICT
1. สร้างรถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองหลักในภูมิภาค
2. สร้างรถไฟทางคู่เพื่อขนส่งสินค้าทั่วประเทศ
3. สร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2
4. สร้างสถานีขนส่งสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนนด้วยรถบรรทุก
5. จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
6. พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. เพิ่มประสิทธิภาพ Airport Rail Link และขยายเส้นทางเชื่อมโยงท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิและดอนเมือง
8. สร้างรถไฟฟูา 10 สายทางในเขต กทม. และปริมณฑล
2. ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(Inclusive
Growth)
เปูาหมาย: ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากขึ้น เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวย
และคนจน
-ปฏิรูปการศึกษา
1. ปฏิรูปการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและโลก
2. ยกระดับสถานศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพของครูคณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเสริม
-พัฒนาระบบสวัสดิการ เพิ่มศักยภาพและโอกาสความเท่าเทียม
1. ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและคุ้มครองทางสังคมแก่กลุ่มเสี่ยงเพื่อปูองกันปัญหา
การค้ามนุษย์
2. จัดสวัสดิการและการคุ้มครองผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ
-ผลิตและพัฒนาแรงงาน และผู้ประกอบการ
1. ผลิตแรงงานให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการ
2. พัฒนาภาษาอาเซียน สาหรับแรงงานวิชาชีพ เพื่อตอบความต้องการแรงงานของ
ประเทศในอาเซียน
3. พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ
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1. คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ด้านความรู้
ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ และกฎหมายต่างๆ
2. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น โครงการคุณแม่วัยใส เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียม
ในกระบวนการทางการเมืองและการบริหาร
4. บูรณาการระบบส่งต่อร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือ เด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
-เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
1. คุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส ด้านความรู้
ความเข้าใจและเข้าถึงสิทธิ และกฎหมายต่างๆ
2. ลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น โครงการคุณแม่วัยใส เป็นต้น
3. ส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมทางการเมือง และมีศักยภาพ โอกาส และความเท่าเทียม
ในกระบวนการทางการเมืองและการบริหาร
4. บูรณาการระบบส่งต่อร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในการช่วยเหลือ เด็ก
สตรี และผู้ด้อยโอกาส
3.ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Growth)
เปูาหมาย: ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
-ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
1. ลดการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ขนส่ง และครัวเรือน
2. สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน
-จัดการทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการน้า
1. ก่อสร้างระบบปูองกันน้าท่วมพื้นที่ชุมชน
2. ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้าเดิมเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และเพื่อ
การเกษตรและชลประทาน
3. จัดการและแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควันข้ามแดน
-จัดทานโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม
1. นามาตรการทางด้านการคลังมาใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
2. จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
-พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
1. จัดทาแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
2. สร้างเสริมและสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (green
community/city) เพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน
4.ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ(Internal Process)
เปูาหมาย: กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
-ปรับโครงสร้างระบบราชการ
1. พัฒนา E-Government เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท้างาน (G2P, G2B, และ
G2G)

- 46 -พัฒนากฎหมาย
1. ปฏิรูประบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
2. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปูองกันและปราบปรามการการฟอกเงินและ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. ปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการลงทุน (ease of doing business) เช่น
กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น
-แก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. แก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จชต. (งานการข่าว ยุทธการ กิจการ พล
เรือน และงบเคลื่อนย้ายกองพล)
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนการจัดการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ปรับรูปแบบการบริหารจัดการ โดยบูรณาการงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ (จังหวัด
ศอ.บต. กอ.รมน.)
-การลดคอรัปชั่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
1. สร้างและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ภาครัฐ
2. นาระบบ ICT มาใช้ในการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. ลดขั้นตอนในการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน และนาระบบ
บริหารจัดการความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ (Risk Management)
-การบูรณาการเชิงพื้นที่
1. จัดทายุทธศาสตร์และกรอบในการทางานออกเป็น 3 ระดับ เพื่อให้เกิดการบูรณา
การและประสานงานระหว่างยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ โดยในระดับพื้นที่ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ
2. กาหนด cluster ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามยุทธ์ศาสตร์ประเทศ เช่น เขต
เศรษฐกิจพิเศษการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเชิงนิเวศน์ Medical Hub และพลังงานสะอาด เป็นต้น

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ )
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ) ระยะ 4
ปี พ.ศ.2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) ได้จัดทาขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั้ง 4 จังหวัด ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การรวบรวมและจัดทาข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การกาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการจากการทางานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้กาหนดตาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ
1. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สาคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม
3. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน
4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ
การค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน”
เปูาประสงค์รวม
1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่ม
ประเทศอาเซียน
3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค
และประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) จานวน 3 ด้าน คือ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข้า
สู่ครัวโลก
เปูาประสงค์
1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2. มันสาปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน
3. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดน
เชื่อมโยง กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปูาประสงค์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
และได้
มาตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน
เปูาประสงค์
1. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน

11. ยุทธศาสตร์จังหวัดการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2558-2561)
วิสัยทัศน์
“โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ศูนย์กลาง Logistic
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสาปะหลัง และพลังงานสาคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน)
เป้าประสงค์รวม
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและผลผลิต
ทางเกษตรแบบครบวงจร ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การท่องเที่ยว และ OTOP
2. เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายได้กระจายโอกาสให้คนจน
ส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา และสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมทุกกลุ่ม
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4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อส่งเสริมพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเป็น Food Valley
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนช่วยลดต้นทุนการผลิต
3. เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและจาหน่ายสินค้า OTOP
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมการผลิตสินค้าเกษตร (Product champion) การคมนาคม
ขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน
(2) เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และ
ผู้บริโภคในอาเซียน
(3) แปรรูปสินค้าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
(4) เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวสีเขียวและOTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและเท่าเทียม
(2) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุ่มอายุ
(3) ดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาส
(4) สร้างการจ้างงาน รายได้ และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
เศรษฐกิจให้แก่แรงงาน
(5) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานต่างด้าว
อาชญากรรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลภาวะ
3. เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสาธารณภัยต่างๆ
แนวทางการพัฒนา
(1) การจัดการเมืองน่าอยู่แบบบูรณาการ
(2) ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสร้างเมืองสีเขียว
(3) การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
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เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียม
2. เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร้อนของประชาชน
3. เพื่อควบคุมกากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
(1) พัฒนาระบบการบริการและอานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(2) เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อปี 2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้า
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน
2.3 สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในทุกด้าน
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ
พัฒนาสินค้าOTOPให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
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และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.5 สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจาหน่ายและ
เพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้นา
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4.5 ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
4.6 ดาเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกาลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน
ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง
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สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
6.5 ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและ
ส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ
โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก
8.2 นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นสาคัญ
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา
อบรม การทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ
ประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน
8.4 บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
8.5 พัฒนาระบบการบริการและอานวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม
8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

- 52 9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.) และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน
9.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้ใช้รถใช้ถนน
9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช้ถนน
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อม
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์
10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษ /มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ

