
 
 

 

สว่นที ่1 
บทน ำ 

1.1 ลกัษณะของแผนพฒันำสำมปี 
แผนพัฒนำสำมปี หมำยถึง แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ อันมีลักษณะเป็นกำรก ำหนดรำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำที่
จัดท ำขึ้นส ำหรับปีงบประมำณแต่ละปี ซึ่งมีควำมต่อเนื่องและเป็นแผนก้ำวหน้ำครอบคลุมระยะเวลำสำมปีโดย
มีกำรทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ ำทุกปี  จึงมีลักษณะกว้ำง ๆ ดังนี้ 
 1. เป็นแผนพัฒนำที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 2. เป็นแผนพัฒนำที่แสดงแนวทำงกำรพัฒนำและวัตถุประสงค์ของแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน และมี
ลักษณะเฉพำะเจำะจงท่ีด ำเนินกำร 
 3. เป็นแผนพัฒนำที่แสดงโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำที่จะด ำเนินกำรเป็นช่วงระยะเวลำสำมปี 
 4. เป็นแผนพัฒนำที่จะแสดงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปี 
 ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำร
ปฏิบัติ  โดยค ำนึงถึงสถำนะทำงกำรคลังและควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องด ำเนินกำร  ทั้งนี้เพ่ือให้แผนพัฒนำสำม
ปีเป็นกรอบในกำรจัดท ำงบประมำณรำยโครงกำร  กล่ำวคือโครงกำรใดมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนและส่งผลกระทบ
ต่อควำมเป็นอยู่ของประชำชนต้องน ำไปปฏิบัติก่อน  โดยแยกประเภทโครงกำรออกเป็น  3  ประเภท คือ 
 1. โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรเอง 
 2.โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงำนอ่ืนด ำเนินกำร  ตำมที่ มีระเบียบ 
กฎหมำยก ำหนดไว้ 
 3. โครงกำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนอื่น 

1.2 วตัถปุระสงค์ของกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปี 
1. เพ่ือน ำไปใช้เป็นกรอบและแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีขององค์กำรบริหำรส่วน 

จังหวัด และกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น 
2. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรประสำน  และบูรณำกำรโครงกำรระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

หน่วยงำนอื่น 
3. เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรก ำกับ ติดตำม กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุสู่

วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ รวมทั้งใช้ในกำรบริหำรงบประมำณขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ 
เกิดควำมคุ้มค่ำ และประโยชน์สูงสุด 

4. เพ่ือแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนในท้องถิ่น  และตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน 
ในท้องถิ่น 

5. ส ำหรับเป็นเครื่องมือในกำรวำงแผนกำรติดตำม  และประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบล 
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1.3 ขัน้ตอนในกำรจดัท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 1. หน่วยงำนที่รับผิดชอบเสนอโครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี ผ่ำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โดยให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอนุมัติโครงกำร 

 2. ประชุมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์  ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำสำมปี  

 3. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
แผน 
พัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในส่วนที่ขำดหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล 
 4. จัดเวทีประคมหมู่บ้ำน/ต ำบล เพื่อให้ประชำชนเสนอปัญหำและควำมต้องกำรในกำรพัฒนำ เพ่ือน
ข้อมูลมำวิเครำะห์ถึงควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วนของปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในพื้นท่ี 
 5. คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่วมกับประชำคมต ำบล  ก ำหนดประเด็นหลักกำร
พัฒนำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหำ ควำมต้องกำรของประชำคมและชุมชน โดยน ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 
          6. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรวบรวมประเด็นหลักกำร
พัฒนำ  ปัญหำ  ควำมต้องกำร  และข้อมูลน ำมำจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปี  แล้วเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ซึ่งร่ำงแผนพัฒนำสำมปี ประกอบด้วยเนื้อหำดังนี้ 

- ส่วนที่ 1  บทน ำ 
- ส่วนที่ 2  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
- ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในปีที่ผ่ำนมำ 
- ส่วนที่ 4  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 
- ส่วนที่ 5  กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

         7. คณะกรรมกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีเพ่ือ
เสนอผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
          8. ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำร่ำงแผนพัฒนำสำมปีเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือ
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
          9. นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำอนุมัติร่ำงแผนพัฒนำสำมปีที่ผ่ำนควำมเห็นชอบของสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและประกำศใช้เป็นแผนพัฒนำสำมปี 
         เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกำศใช้แผนพัฒนำสำมปีแล้ว ให้น ำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภำ
ท้องถิ่น หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและประกำศให้ประชำชนทรำบโดยทั่วกันภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันประกำศใช้ 
และปิดประกำศไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน  
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1.4  ประโยชนข์องกำรจดัท ำแผนพฒันำสำมปขีององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลหนองน้ ำแดง 

 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  ได้พิจำรณำอย่ำงรอบคอบให้เห็นถึงควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงแนวทำงกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ที่อำจมีควำมเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็น
อุปสรรคต่อกัน 

 2. เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ำมำตัดสินใจก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนและใช้ทรัพยำกร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 3. เพ่ือให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลใช้ในกำรพัฒนำได้   ตรงตำมประเด็นของโครงกำร/กิจกรรมที่
ก ำหนดไว้ 
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สว่นที ่ 2 
สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐำนทีส่ ำคัญขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

๒.๑ ข้อมลูสภำพทัว่ไป 
ประวตัิควำมเปน็มำ 
 เดิมต ำบลหนองน้ ำแดงเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลขนงพระ ต่อมำเม่ือปี ๒๕๒๗ ได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงเขตต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตต ำบลในท้องที่ ลงวันที่   
๑๗ สิงหำคม ๒๕๒๗  โดยมีกำรโอนหมู่บ้ำนจำกต ำบลขนงพระ จ ำนวน ๖ หมู่บ้ำน มำตั้งเป็นต ำบลหนองน้ ำ
แดง   ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองน้ ำแดง หมู่ที่ ๒ บ้ำนวงษ์เกษตร  หมู่ที่ ๓ บ้ำนเขำวง หมู่ที่ ๔  บ้ำนวะกะเจียว  
หมู่ที่ ๕  บ้ำนหนองมะกรูด  หมู่ที่  ๖  บ้ำนโป่งกระสัง และได้ขอแยกหมู่บ้ำนเพิ่มข้ึน โดยแยกหมู่ท่ี ๔ เป็นหมู่
ที่ ๗ คือบ้ำนไทยเดิม ต่อมำเมื่อปี ๒๕๓๔ ได้แยกหมู่บ้ำนเพิ่มข้ึนอีก โดยแยกหมู่ที่ ๔ แยกเป็นหมู่ที่ ๘ บ้ำนไทร
ทอง และแยกหมู่ที่ ๓ เป็นหมู่ที่ ๙ บ้ำนธำรมงคล ต่อมำเมื่อปี ๒๕๓๖ ได้แยกหมู่บ้ำนเพ่ิม โดยแยกหมู่ท่ี ๖ 
เป็นหมู่ ๑๐ บ้ำนคลองชัย และต่อมำเม่ือปี ๒๕๔๒ ได้แยกหมู่ที่ ๘ เป็นหมูท่ี่ ๑๑ บ้ำนมอกะหำด ในพ้ืนที่เขต
ต ำบลหนองน้ ำแดง ประกอบด้วยคนต่ำงถ่ิน ซึ่งอพยพมำจำกจังหวัดสระบุรี อยุธยำ นครรำชสีมำ สุพรรณบุรี 
อ่ำงทอง  

ที่ตัง้  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ต ำบลหนองน้ ำแดง อ ำเภอปำกช่อง 

จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะห่ำงจำกอ ำเภอปำกช่องประมำณ ๑๐ กิโลเมตร และระยะห่ำงจำกจังหวัด
นครรำชสีมำประมำณ  ๙๑  กิโลเมตร 

 ขนำดพืน้ทีแ่ละอำณำเขตกำรปกครอง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขำ มีพ้ืนที่ 

ประมำณ ๗๗.80 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๔๘,๔๗๘.๕๐ ไร่  และมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ 
ดังนี้  

ทิศเหนือ ติดต่อกับต ำบลขนงพระ ต ำบลปำกช่อง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับกับต ำบลหมูสี ต ำบลพญำเย็น 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต ำบลขนงพระ 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต ำบลปำกช่อง ต ำบลกลำงดง 

ลักษณะภูมปิระเทศและภมูิอำกำศ 
  สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต ำบลหนองน้ ำแดง  เป็นที่รำบเอียงสลับกับภูเขำ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  มีควำมสูงของภูเขำประมำณ ๕๐๐-๗๐๐ เมตร  ส ำหรับทำงด้ำนตะวันตกของต ำบลมี
ล ำตะคองไหลผ่ำน 
  สภำพภูมิอำกำศโดยส่วนใหญ่ของต ำบลหนองน้ ำแดง  มีทั้งอำกำศร้อนและหนำว  มีฝนตก
ชุก  ช่วงฤดูหนำวจะหนำวจัด 
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เขตกำรปกครอง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง มีเขตกำรปกครอง  จ ำนวน  ๑๑  หมู่บ้ำน ดังนี้ 
 หมู่ที่ ๑  บ้ำนหนองน้ ำแดง  หมู่ที่ ๓  บ้ำนเขำวง 
 หมู่ที่ ๒  บ้ำนวงศ์เกษตร   หมู่ที่ ๔  บ้ำนวะกะเจียว 
 หมู่ที่ ๕  บ้ำนหนองมะกรูด  หมู่ที่ ๖  บ้ำนโป่งกะสัง 
 หมู่ที่ ๗  บ้ำนไทยเดิม   หมู่ที่ ๘  บ้ำนไทรทอง 
 หมู่ที่ ๙  บ้ำนธำรมงคล   หมู่ที่ ๑๐  บ้ำนคลองชัย 
 หมู่ที่ ๑๑  บ้ำนมอกะหำด  

ประชำกร    
  ประชำกรปี ณ เมษำยน พ.ศ. 2557 ต ำบลหนองน้ ำแดงมีประชำกรทั้งสิ้น  9,892  คน 
โดยแยกเป็นชำย 4,979  คน หญิง  4,913  คน  จ ำนวนครัวเรือน รวมทั้งต ำบลทั้งหมด 5,294 ครัวเรือน  

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมหมูบ่ำ้นของต ำบลหนองน้ ำแดง พ.ศ. 2557 
หมูท่ี ่ ชื่อหมูบ่้ำน ชำย หญิง รวม จ ำนวน/ครวัเรือน 
1 บ้ำนหนองน้ ำแดง 1,320 1,363 2,683 1,455 
2 บ้ำนวงศ์เกษตร 452 426 878 515 
3 บ้ำนเขำวง 458 402 860 275 
4 บ้ำนวะกะเจียว 152 181 333 325 
5 บ้ำนหนองมะกรูด 295 299 594 332 
6 บ้ำนโป่งกระสัง 519 511 1,030 693 
7 บ้ำนไทยเดิม 543 522 1,065 351 
8 บ้ำนไทรทอง 395 379 774 596 
9 บ้ำนธำรมงคล 229 209 438 177 

10 บ้ำนคลองชัย 176 181 357 169 
11 บ้ำนมอกะหำด 440 440 880 406 

 รวม 4,979 4,913 9,892 5,294 
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จ ำนวนประชำกรแยกตำมชว่งอำยุ เฉพำะผู้มสีญัชำติไทย 
ชว่งอำยปุระชำกร จ ำนวนเพศชำย 

(คน) 
จ ำนวนเพศหญิง 

(คน) 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่ำ  1  ปี 
1  ปี  -  5  ปี 

6  ปี  -  10  ปี 
11 ปี  -  15  ปี 
16 ปี  -  25  ปี 
26  ปี  -  35 ปี 
36  ปี  -  50  ปี 
51  ปี  -  60  ปี 
61 ปี  -  99 ป ี
100 ปีขึ้นไป 

60 
375 
318 
316 
795 
806 

1,264 
523 
330 

2 

54 
345 
335 
316 
710 
755 

1,280 
582 
353 

4 

114 
720 
653 
632 

1,505 
1,563 
2,544 
1,105 
683 

6 
รวมทัง้หมด 4,979 4,913 9,892 

ที่มำ : ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอปำกช่อง  ณ  เดือน เมษำยน  2557 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : จ ำนวน 6,592  คน 
 
 สภำพเศรษฐกจิ กำรประกอบอำชีพ รำยได้ 

    ในต ำบลหนองน้ ำแดงพบว่ำประชำกรส่วนใหญ่ประกอบอำชีพเกษตรกรรม รองลงมำ คือ 
อำชีพรับจ้ำงและค้ำขำย  

  กำรท ำเกษตรกรรม ได้แก่ กำรปลูกไม้ผลต่ำง ๆ เช่น น้อยหน่ำ ขนุน มะม่วง มะละกอ ล ำไย 
มะขำม ฝรั่ง กระท้อน เงำะ ทุเรียน องุ่น ชมพู่ กล้วย 

  กำรปลูกพืชผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ ำปลี คะน้ำ ผักกำด นอกจำกนี้ยังมีกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือ
จ ำหน่ำยเป็นรำยได้ สัตว์ที่เลี้ยงกันมำกได้แก่ สุกร โค กระบือ ไก่ เป็นต้น โดยมีพ้ืนที่ในกำรท ำเกษตร จ ำนวน 
31,685 ไร่  

   พ้ืนที่นำ       150   ไร่ 
   พ้ืนที่ไร่     9,79๑  ไร่ 
   พ้ืนที่ไม้ผล           ๑4,๔๓๘   ไร่ 
   พืชผัก        ๕๒๙   ไร่ 
   พ้ืนที่ภูเขำ ป่ำถนน ที่อยู่อำศัย รีสอร์ท    ๑๕,๖๒๐   ไร่ 

 
 แหล่งน้ ำทีด่นิ ปำ่ไมแ้ละกำรใชป้ระโยชน์ 

ต ำบลหนองน้ ำแดง มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ ๒ แห่ง ได้แก่ ล ำตะคอง ล ำห้วย มีแหล่งน้ ำที่สร้ำง 
ขึ้น โดยประมำณ จ ำนวน ๙๕ แห่ง 
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ชื่อแหลง่น้ ำ ขนำด / พื้นที ่ หมูท่ีต่ั้งแหลง่น้ ำ กำรใชป้ระโยชน์ 

( ครวัเรือน ) 
ใช้ไดต้ลอดปหีรอืไม่ 

๑. แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
๑.๑ ล ำตะคอง 
๑.๒ ล ำห้วย 

๒.  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
    ๒.๑ อ่ำงเก็บน้ ำมอวชิรำ 
    ๒.๒ฝำยฟำร์มแหลมทอง 
    ๒.๓ สระน้ ำ ๑๗ แห่ง 
    ๒.๔ ฝำย กิโลเมตรที่ ๖ 
    ๒.๕ ประปำหมู่บ้ำน 
    ๒.๖ บ่อบำดำล 

 
  ยำว ๔  กม. 
       ๑๐  กม. 
 
       ๕๐  ไร ่
       ๓๐  ตร.ม. 
       ๒๐  ไร่ 
        ๓  แห่ง 
       ๑๑  จุด 
       ๙๕  จุด 

 
        ๔, ๑๐ 
           ๗ 
 
          ๑ 
          ๖ 
    ๑,๓,๖,๗,๙ 
         ๖ 
       ๑ – ๑๑ 
     ทุกหมู่บ้ำน 

 
          ๕๐ 
          ๓๕ 
 
         ๒๐๐ 
         ๑๐๐ 
         ๕๐๐ 
         ๑๒๕ 
        ๑,๐๐๐ 
        ๑,๒๐๐ 

 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
     ไม่ตลอดปี 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี

 
สภำพดนิ 

  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลึก มีกำรระบำยน้ ำดี ดินมีควำมสำมำรถให้น้ ำซึมผ่ำนได้ดีปำน
กลำง   ถึงช้ำ ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย ดินล่ำงเป็นดินเหนียว สีแดงเข้มหรือสีแดง ควำม
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต่ ำ มีควำมเหมำะสมดีในกำรปลูกพืชไร่ มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย      
เช่น พืชอำจขำดแคลนน้ ำได้บ้ำงในระยะที่ฝนทิ้งช่วง ส ำหรับไม้ผลแล้วมีควำมเหมำะสมดี 

สภำพปำ่ไม ้
 ลักษณะป่ำไม้ในเขตต ำบลหนองน้ ำแดง ดั้งเดิมนั้นอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจำกชำวบ้ำนมีอำชีพ

เกษตร ท ำให้ป่ำไม้ถูกท ำลำย สภำพป่ำจึงเป็นลักษณะเป็นสวนผลไม้ ส ำหรับภูเขำส่วนมำกก็เป็นภูเขำหิน 

ข้อมลูดำ้นกำรบรกิำรพืน้ฐำน 
กำรคมนำคมตดิต่อระหวำ่งต ำบลกบัอ ำเภอปำกช่องใชเ้สน้ทำงรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทำงท่ี 

  ส ำคัญดังนี้ 
1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่  ๑,๒,๗,๘ 
2.ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัชต์) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ 

กำรคมนำคมตดิต่อภำยในต ำบลและต ำบลใกลเ้คยีง 
         นอกจำกมีถนนมิตรภำพและถนนธนะรัชต์แล้วยังมีถนนสำยหลักท่ีเข้ำสู่ชุมชนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 

แล้วมีโครงข่ำยของถนนเชื่อมติดต่อกันทั้งในต ำบลและต่อไปยังต ำบลใกล้เคียงได้ด้วย ซึ่งมีทั้งถนนลำดยำงและ
ถนนลูกรัง 

กำรบริกำรรถโดยสำรและยำนพำหนะต่ำง ๆ  

๑. กำรบริกำรรถโดยสำร มีรถโดยสำรและขนส่งจำกเทศบำลต ำบลปำกช่องเข้ำถึงทุก 
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หมู่บ้ำน และต่อไปยังต ำบลใกล้เคียง 
๒. ยำนพำหนะต่ำง ๆ ที่ใช้ในต ำบลในกำรคมนำคมติดต่อและขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นรถ     

จักรยำนยนต์ รถโดยสำร รถกระบะ 
   ข้อมลูด้ำนกำรบริกำรพืน้ฐำน 

กำรคมนำคมตดิต่อระหวำ่งต ำบลกบัอ ำเภอปำกช่องใชเ้สน้ทำงรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทำงท่ีส ำคัญดังนี้ 

1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๒ (ถนนมิตรภำพ) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่  ๑,๒,๗,๘ 
2. ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข ๒๐๙๐ (ถนนธนะรัชต์) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ 

   กำรคมนำคมติดต่อภำยในต ำบลและต ำบลใกล้เคียง 
         นอกจำกมีถนนมิตรภำพและถนนธนะรัชต์แล้วยังมีถนนสำยหลักท่ีเข้ำสู่ชุมชนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 

แล้วมีโครงข่ำยของถนนเชื่อมติดต่อกันทั้งในต ำบลและต่อไปยังต ำบลใกล้เคียงได้ด้วย ซึ่งมีทั้งถนนลำดยำงและ
ถนนลูกรัง 

กำรบริกำรรถโดยสำรและยำนพำหนะต่ำง ๆ  
๑. กำรบริกำรรถโดยสำร มีรถโดยสำรและขนส่งจำกเทศบำลต ำบลปำกช่องเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน และ

ต่อไปยังต ำบลใกล้เคียง 
๒. ยำนพำหนะต่ำง ๆ ที่ใช้ในต ำบลในกำรคมนำคมติดต่อและขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นรถ    จักรยำนยนต์ 

รถโดยสำร รถกระบะ     
        สำธำรณูปโภค 
 ๑. แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน มีล ำตะคองไหลผ่ำน หมู่ที่ ๔,๘ และหมู่ที่ ๑๐ มีอ่ำงเก็บน้ ำขนำด
กลำง อยู่ริมถนนมิตรภำพใหม่ หมู่ที่ ๑ บ้ำนหนองน้ ำแดง 

 ๒. กำรไฟฟ้ำ มีบริกำรไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน มีไฟฟ้ำเกือบทุกหลังคำเรือน 
 ๓. กำรประปำ ต ำบลหนองน้ ำแดงมีโครงกำรเน้นหนักเรื่องน้ ำและปัจจุบันประปำมีครบทุกหมู่บ้ำน  
หมู่ที่ ๑ – ๑๑ 

 ๔. กำรสื่อสำรต่ำง ๆ รำษฎรส่วนใหญ่ใช้บริกำรทำงไปรษณีย์  โทรศัพท์  
สภำพสงัคม  

สถำนกำรศึกษำ 
  โรงเรียนมธัยมศึกษำ  ๑  แหง่ 
  - โรงเรียนมัธยมวชิรำลงกรณวรำรำม  หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองน้ ำแดง 

  โรงเรียนประถมศึกษำ  ๔  แหง่ 

     - โรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม  หมู่ที่ ๑ ต ำบลหนองน้ ำแดง 
  - โรงเรียนบ้ำนเขำวง หมู่ที่ ๓ ต ำบลหนองน้ ำแดง 
  - โรงเรียนบ้ำนนำ   หมู่ที่ ๔ ต ำบลหนองน้ ำแดง 

 - โรงเรียนบ้ำนโป่งกระสัง  หมู่ที่ ๖ ต ำบลหนองน้ ำแดง 
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 โรงเรียนเอกชน  ๑  แห่ง 
          - โรงเรียนนำนำชำติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เขำใหญ่  หมู่ที่ ๔  ต ำบลหนองน้ ำแดง 

สถำบนัและองคก์รทำงศำสนำ  ๑๘  แห่ง 

  หมูท่ี ่๑  วัดวชิรำลงกรณวรำรำมวรวิหำร  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำไตรรัตน์  
   ส ำนักสงฆ์ถ้ ำสุริยำ   ส ำนักปฏิบัติธรรมสำขำวัดธรรมกำย 
  หมูท่ี ่๒   วัดถ้ ำไก่แก้ว  

ส ำนักสงฆ์เทพสุธำจำรย์    
หมูท่ี ่๓  วัดเขำวง    ส ำนักสงฆ์ถ้ ำพรหมจันทร์ 
 ส ำนักสงฆ์เขำกระโจมทอง 
หมูท่ี ่๕  วัดเขำวงเจริญธรรม   ส ำนักสงฆ์เพชรพิมำน   
หมูท่ี ่๖  วัดโป่งกะสังข์     ส ำนักสงฆ์สำมัคคีธรรม   
หมูท่ี ่๗   วัดไทยเดิม     ส ำนักสงฆ์ถ้ ำโพธิ์ทอง   
หมูท่ี ่๘  วัดป่ำอ ำนวยผล  
หมูท่ี ่๑๐  วัดเขำแก้วจุฬำมณี     
หมูท่ี ่๑๑  วัดบ้ำนนำ 

ด้ำนสำธำรณสขุ 
สถำนีอนำมัย   สถำนีอนำมัยต ำบลหนองน้ ำแดง  หมู่ที่ ๑ 
อสม.    มีสมำชิกจ ำนวน ๑๑๑ คน  
หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) มีเจ้ำหน้ำที่ ๑๐ คน 

ด้ำนบรรเทำสำธำรณภยัและควำมสงบเรยีบร้อย 
  อปพร.   มีสมำชิกจ ำนวน  ๓๐  คน 
  ต ำรวจบำ้น  มีสมำชิกจ ำนวน  ๓๕  คน 
  กูช้ีพกูภ้ยั (OTOS) มีสมำชิกจ ำนวน  ๑๐  คน 
ชมรม/กลุม่อำชพี 
  กลุม่ผูส้งูอำยุ  มีสมำชิกจ ำนวน ๔๒๓ คน 

กลุม่สตรีแมบ่้ำน  มีสมำชิกจ ำนวน  ๒๐  คน 
หนว่ยธรุกจิในเขตองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

                         โรงแรม,ที่พัก,รสีอร์ท จ ำนวน   ๑๙   แห่ง 
   หมูท่ี ่๑   สวนน้อยหน่ำรีสอร์ท 

หมูท่ี ่๒  ภูเพชร  รีสอร์ท  
หมูท่ี ่๓ ดิสคัฟเวอรี่ฮิลล์ รีวอร์ท   
หมูท่ี ่๔  ทองทับทิบ  
หมูท่ี ่๕ เขำใหญ่แกรนด์   เรือนไม้งำม 
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 โรงแรมสักภูเดือน  กรีนฟอเรส 
 ภูฟ้ำสวย   เขำใหญ่กำร์เด้นลอด์จ 
 ทองสถิตฮิลล์รีสอร์ท  ต้นศิลป์ฮำร์ทโฮม 
 ลำนลีลำร์   เขำใหญ่แฟนตำซี  
หมูท่ี ่๗  บ้ำนไร่พอสุข 
หมูท่ี ่๘  ภูหินสวย   ต้นน้ ำล ำตะคอง   
หมูท่ี ่๙   เขำใหญ่วนำลี รีสอร์ท 
หมูท่ี ่๒          ฮิสเกรซฟำร์ม   ลีลำวลัยรีสอร์ท 

              โรงงำนอตุสำหกรรม   ๑๖   แห่ง 
หมูท่ี ่๑   บริษัทศิลำสำกลพัฒนำจ ำกัด  โรงงำนเอสดีหินอ่อน 

โรงปูนสำมัคคีซีเมนต์ 
หมูท่ี ่๒ โชคชัยฟำร์ม   บริษัทเมอรี่คอร์ปอเรชั่นจ ำกัด 
 โรงงำนอิฐบล๊อกโชคทวีจ ำกัด บริษัทเกษมอุตสำหกรรมจ ำกัด 
 โรงโม่หินศิลำพรพิรุณ  บริษัทยูไนเต๊ดฟิชดิ่งจ ำกัด  
หมูท่ี ่๖ บริษัทใช้เอ็กโพลชีฟจ ำกัด  บริษัทแหลมทองฟำร์มจ ำกัด 
 บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่จ ำกัด   
หมูท่ี ่๗ บริษัทเบทำโกรฟำร์มจ ำกัด 
หมูท่ี ่๘ บริษัทเบทำโกรไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนลจ ำกัด     

บริษัทเบทำโกรอโกรกรุ๊ปจ ำกัด (มหำชน) 

หมูท่ี ่๑๐บริษัทโซล่ำตรอน จ ำกัด   
                  ปัม๊น้ ำมัน ๒  แห่ง 

ปั๊ม ปตท. หมู่ที่ ๖  ปั๊มเคพี หมู่ที่ ๘ 

๒.๒ ข้อมลูเกีย่วกบัศักยภำพของท้องถิน่    
บุคลำกร ขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

คณะผูบ้รหิำร 
นำยสุทิน  บำงประสิทธ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

              นำงสำวบุษรำภรณ์ สุขศำลำ  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

  นำยสมศักดิ์  ต่ ำกระโทก รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยชัยฤทธิ์  กรรณิกำกลำง เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

สภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
นำยแสวง  เปี่ยมบริบูรณ์  สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐    ประธำนสภำ อบต. 
นำยรำคิน  เลิศนิรันดร  สมำชิก อบต. หมู่ที่ ๒       รองประธำน อบต. 
นำยภูริภำคย์  อกอุ่น   ปลัด อบต.  เลขำนุกำรสภำ 
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             สมำชกิสภำองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
  หมูท่ี ่๑ นำยเสน่ห์  ใจดี   นำยส ำรำญ  สุรเดช   
  หมูท่ี ่๒ นำยฉัตรชัย  เจริญสันต์  นำยรำคิน  เลิศนิรันดร 
  หมูท่ี ่๓ นำยสุวรรณ  ใจตรง  นำยฉลอง  มุ่งพังกลำง 

หมูท่ี ่๔ นำยอรุณ  โพธิ์ระหงษ์  นำยวรินทร์  มิตรวงษำ 
หมูท่ี ่๕  นำยประเสริฐ  แช่มทะเพียว  นำงชลดำ  เฉลิมทอง   
หมูท่ี ่๖ นำยสำมำรถ  กังวำนโอฬำรกุล นำงสมโภชน์  เทพวงษ์ 
หมูท่ี ่๗ นำยสด  พังขุนทด  นำยเฉลิม  สิทธิโชต ิ
หมูท่ี ่๘ นำยนิวัตร  บุรีรัมย์  นำงพำฝัน  สิริภิญโญกำนต์ 
หมูท่ี ่๙ นำยดวง  ศรีสูงเนิน  นำงสำววนำลี  ทองค ำมี 
หมูท่ี ่๑๐ นำยชชูำติ  มงคลพร  นำยแสวง  เปี่ยมบริบูรณ์ 
หมูท่ี ่๑๑ นำยวสันต์  จำบจันทึก  นำยวิสิทธิ์  หวังซอกลำง   

 ข้อมลูพนกังำนสว่นต ำบล ลกูจำ้งประจ ำ พนกังำนจ้ำงตำมภำรกจิ และพนกังำนจำ้งทัว่ไป 
ต ำแหนง่ส ำนกัปลดัองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบล  จ ำนวน  19  คน 
๑.  นำยภูริภำคย์  อกอุ่น  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๒.  นำยปภำวิน  ศรีระบุตร รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๓.  นำยสรำวุทร  สำยบุตร  หัวหน้ำส ำนักปลัด 
๔.  นำงสำวอมรรัตน์ เคนผำพงศ์ นิติกร 

  ๕.  นำยภูวมัย  ฆ้องดี  เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน 
  ๖.  นำงสำวมณีนุช บุญงอก  นักพัฒนำชุมชน 
  7.  นำงสำวคณปพร วิลัยหล้ำ  บุคลำกร    
  8.  นำงสำยชล  สิริภิญโญกำนต์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

9. จ่ำเอกไพโรจน์ คงมีทรัพย์ เจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน 

10. นำงสำวจำรุวรร     ขัดสม  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป   

  ๑1. นำยนำรินทร์   ขันธวุฒ ิ พนักงำนขับรถยนต์ 

  ๑2. นำยอำทิตย์  แดงจันทึก พนักงำนขับรถยนต์ 

  ๑3. นำยณรงค ์ พุ่มพวง  พนักงำนขับรถยนต์ 

๑4. นำงสำวศิริรัตน์ ไกรทอง  คนงำนทั่วไป 

 ๑5. นำยอนุชำติ  เกษวงศ์  ยำม 

       ๑6. นำยปรัญชำ  วรปัญญำ  คนงำนทั่วไป 

๑7. นำยนิยุทธ ์ สมรักษ์  ยำม 
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  18. นำงสำวธนพร สุทธิมำนนท์ พนักงำนจ้ำงทั่วไป 
  19. นำงสำวโชติรส แดงจันทึก พนักงำนทั่วไป 

  ต ำแหนง่ในสว่นกำรคลัง   จ ำนวน 13  คน 

1. นำยเอกพงษ ์ เนขุนทด  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
2. นำงสำวสุปรำณี งึมกระโทก เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี    
3. นำงกรณิสำ  จันทรัตน์ เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
4. นำยพิเชษฐ์  นำมเวช  เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้  
5. นำงคริษฐำ  พนสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
6. นำงสำวพินญำดำ ภักดีมำก ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
7. นำยสนั่น  ไกรทอง  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บรำยได้ 
8. นำงสำวประพำฬรัตน์  บุญมี  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
9. นำงสำวชรัญดำ มิตรวงษำ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี 
10. นำยต้นตะกูล พุทธรักษำ คนงำนทั่วไป 
11. นำงสำวชมพูนุช น้ ำทิพย์  คนงำนทั่วไป 
12. นำยศุภศิลป์  จำบจันทึก คนงำนทั่วไป 
13. นำงกำญจนำ  สีสังข ์  คนงำนจ้ำงทั่วไป 
ต ำแหนง่ในสว่นโยธำ    จ ำนวน ๑3  คน 

  ๑.  ว่ำที่ ร.ต.นลนเรศ ดัดอรุณตระกูล หัวหน้ำส่วนโยธำ 
  ๒.  นำยวสันต์  คนสนิท  นำยช่ำงโยธำ  
  ๓.  นำยประเสริฐ ภิรมยำ  นำยช่ำงเขียนแบบ 
  ๔.  นำยนพดล  กุยแก้ว  ผู้ช่วยช่ำงโยธำ 
  ๕.  นำยอนุสรณ ์ กันตะวงษ์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  ๖.  นำงสำวภฤศพร สงครำมยศ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  ๗.  นำยธีรวัติ  ค ำปูน  พนักงำนงำนขับรถ 
  ๘. นำงสำวพนิดำ  เขียนประดิษฐ์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
  ๙.  นำยสุรไชย  เพ็ชรสูงเนิน พนักงำนขับรถยนต์ 
  ๑๐. นำยบุญกล้ำ  สังข์ทอง  คนงำนทั่วไป 

๑๑. นำยนิรันดร ์ เสกสรร  คนงำนทั่วไป 
  ๑๒. นำยปัญญำ  แก้วอนุกูล พนักงำนทั่วไป 
  13  นำยธนกฤต  รื่นจิตร์  พนักงำนทั่วไป 

ต ำแหนง่สว่นกำรศกึษำ  จ ำนวน   ๑๒  คน 
  ๑.  นำงสำวสพร  สร้อยจิตร นักบริหำรกำรศึกษำ  
  ๒.  นำงจิรำภำ  ค ำนนท์ใส เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

๓. นำงเกศณีวัลย์  สุจริตรักธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๔.  นำงมำตรี  ชวลีย์รัชชำนนท์ ครูผู้ดูแลเด็ก 
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  ๕.  นำงสำวอรพิน เมำใจ  ครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๖.  นำงสำวปรียำภัทร ชมภัทร  ครูผู้ดูแลเด็ก 
  ๗.  นำงซ่อนกลิ่น  พับจัตุรัส ผู้ช่วยหัวหน้ำศูนย ์

๘.  นำยสมชำย  สุจริตรักธรรม ผู้ช่วยนักวิชำกำรศึกษำ 
๙.  นำงสำววิภำกร อยู่ส ำรำญ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
๑๐. นำงสำวนิตยำ จงกลำง  ผู้ดูแลเด็ก 
๑๑. นำงสำวดวงกมล กุดหิน  ผู้ดูแลเด็ก 
๑๒. นำงสำวสุวิมล คัมภิรำนนท์ ผู้ดูแลเด็ก 
ต ำแหนง่ในสว่นสำธำรณสขุและสิง่แวดล้อม จ ำนวน ๑๑  คน 
1. นำยธีร์ธวัช  บรรจงปรุ หัวหน้ำส่วนสำธำรณสุข 
2. นำงสำวณัฐมนกำนต ์ เปี่ยมบริบูรณ์ ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร 
3. นำยบรรหยัด พุทธรักษำ พนักงำนขับรถยนต์ 
4. นำยสมำน  สุขขีพล  พนักงำนขับรถยนต์ 
5. นำยวันสงกรำนต์ พุทธรักษำ คนงำนทั่วไป 
6. นำยสมพร  นรินนอก คนงำนประจ ำรถขยะ 
7. นำยบุญชู  จงห่อกลำง คนงำนประจ ำรถขยะ 
8. นำยบุญส่ง  แก้วจันทึก คนงำนประจ ำรถขยะ 
9. นำยอำณุ  ศรียิ่งเจริญชัย คนงำนประจ ำรถขยะ 
10. นำยศักดำ  หวังแหวกกลำง คนงำนประจ ำรถขยะ 
11. นำยสมพำน  วังสัน  คนงำนประจ ำรถขยะ 
หนว่ยตรวจสอบภำยใน  จ ำนวน  ๑  คน 

  ๑. นำงสำวทศบงกช เกลี้ยงดำ เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน 
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โครงสรำ้งกำรบรหิำรรำชกำร 

                              แผนภูมิโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลดั อบต. 

ส ำนกัปลดั 
 

 

กองกำรคลงั 

 

สว่นโยธำ 

 

สว่น

กำรศกึษำ 

 ศำสนำ  

และ

วฒันธรรม 

นกับริหำร

กำรศกึษำ 6 

 

สว่น

สำธำรณสขุ 

และ

สิง่แวดล้อม 

ส่วนส่งเสริมกำรเกษตร 

นกับริหำรงำนกำรเกษตร 6 

หนว่ย

ตรวจสอบ 

ภำยใน 
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 โครงสร้ำงส่วนรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงไว้  ๖ ส่วน  ได้แก่  ส ำนัก
ปลัด, ส่วนกำรคลัง, ส่วนโยธำ, ส่วนกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม, ส่วนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม,  หน่วย
ตรวจสอบภำยใน 

สว่นรำชกำร กำรแบง่งำน หมำยเหต ุ
๑. ส ำนักปลัด ๑.๑  งำนบริหำรทั่วไป 

๑.๒  งำนนโยบำยและแผน 
๑.๓  งำนกฎหมำยและคดี 
๑.๔  งำนเทศกิจ 
๑.๕  งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
๑.๖ งำนสวัสดิกำรและสังคม 

 

๒. กองคลัง ๒.๑  งำนกำรเงิน 
๒.๒  งำนบัญชี 
๒.๓  งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ 
๒.๔  งำนทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 

๓. ส่วนโยธำ ๓.๑  งำนก่อสร้ำง 
๓.๒  งำนออกแบบและควบคุมอำคำร 
๓.๓  งำนประสำนสำธำรณูปโภค 
๓.๔ งำนผังเมือง 

 

๔. ส่วนกำรศึกษำศำสนำ 
    และวัฒนธรรม 

๔.๑  งำนบริหำรกำรศึกษำ 
๔.๒  งำนส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
๔.๓  งำนกิจกำรโรงเรียน 

 

๕. ส่วนสำธำรณสุข 
    และสิ่งแวดล้อม 

 

 

๕.๑ งำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  งำนส่งเสริมสุขภำพและสำธำรณสุข 
๕.๓  งำนรักษำควำมสะอำด 
๕.๔  งำนควบคุมและจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
๕.๕  งำนควบคุมโรค 
๕.๖  งำนบริกำรสำธำรณสุข 

 

๖. หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

 

๗.๑ งำนตรวจสอบต่ำง ๆ 
๗.๒ งำนตรวจสอบงบประมำณ 
๗.๓ งำนตรวจสอบเอกสำรทำงบัญชี 
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ล ำดับ เครื่องมือในกำรปฏบิตังิำน จ ำนวน 
๑ รถยนต์ ๓ คัน 

๒ กู้ชีพกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว ๑ คัน 

๓ รถดับเพลิง ๒ คัน 

๔ รถกระเช้ำไฟฟ้ำ ๑ คัน 

๕ รถบรรทุกขยะ ๒ คัน 

๖ เรือท้องแบน ๒ ล ำ 
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ส่วนที ่ 3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
3.1 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 

ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  ในการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ต่างๆ  การน้าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดงไปใช้  ได้มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักส้าคัญ  ภายในวงเงินงบประมาณท่ีมีจ้ากัดขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลหนองน ้าแดง  โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานจะด้าเนินโครงการมากท่ีสุด 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในด้านการพัฒนาแหล่งน ้าส้าหรับอุปโภคและบริโภค  และการ
ก่อสร้างถนน  การขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ 
        การด้าเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปีที่ผ่านมา  การด้าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลหนองน ้าแดง  สามารถบรรลุตามจุดมุ่งหมายการพัฒนามาก แต่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ถึงแม้ว่าปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐานเป็นความต้องการของประชาชนมากที่สุด  แต่องค์การบริหารส่วนต้าบล
หนองน ้าแดงจะพัฒนาในด้านอ่ืนๆควบคู่ไปพร้อมกัน 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน 
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต้าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ้ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis ดังนี  
ปจัจยัภำยใน 
จดุแข็ง (Strength-s) 
ด้ำนโครงสร้ำง 

1. เป็นองค์กรที่มีกำรท ำงำนเป็นระบบ 
2. กำรจัดโครงสร้ำงของ อบต.มีควำมชัดเจนครอบคลุมตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
3. กำรประสำนงำนครบทั้ง 11 หมู่บ้ำน และมี ส.อบต. เป็นตัวแทนของประชำชนในเขตพ้ืนที่ 

ท ำให้ทรำบปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชน และสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงทั่วถึง 
4. มีศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 แห่ง  ท ำให้ได้รับกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับวัย  และมีโรงเรียนระดับประถม 

4  แห่ง  และโรงเรียนระดับมัธยม 1 แห่ง 

ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 
1. กำรก ำกับดูแลโดยอ ำเภอ  จังหวัด   กรมและกระทรวงไม่กระทบต่อกำรบริหำรงำนของ อบต. 
2. ด้ำนนโยบำยกำรพัฒนำ มีกำรปรับให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำปัจจุบัน 
3. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรที่ชัดเจน 

สำมำรถน ำองค์กรไปสู่เป้ำหมำยได้ 

4. ผู้บริหำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกำรเมืองระดับชำติและระดับท้องถิ่น 
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ระเบยีบกฎหมำย 
1. ฝ่ำยบริหำรสำมำรถออกกฎหมำยตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำฯ ท ำให้บังคับ 

ใช้ในพื้นที่ได้ตำมควำมเหมำะสมตำมสภำพเศรษฐกิจและสังคมในท้องถิ่น 
2. มีแนวโน้มได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจเพ่ิมมำกขึ้นตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ 
3. มีข้อบัญญัติงบประมำณเป็นกฎหมำยและเครื่องมือ ส ำหรับใช้ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
4. มีอิสระในกำรก ำหนดแผนพัฒนำหน่วยงำนของตนเอง 
5. ผู้บริหำรมีอิสระในกำรบริหำรงำนภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ 

ด้ำนบคุลำกร 
1. องค์กรสำมำรถจัดท ำแผนอัตรำก ำลังได้เองตำมภำรกิจและงบประมำณ และมีกำรถ่ำยโอนบุคลำกร

จำกส่วนกลำงท ำให้มีบุคลำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพ่ิมมำกขึ้นได้รับถ่ำยโอนบุคลำกรจำกส่วนกลำงท ำให้มี
บุคลำกรที่เชี่ยวชำญเฉพำะทำงเพ่ิมมำกข้ึน 

2. บุคลำกรส่วนใหญ่มีภูมิล ำเนำอยู่ในจังหวัด ท ำให้เข้ำใจในวัฒนธรรมและปัญหำของท้องถิ่น 
3. ผู้บริหำรและฝ่ำยนิติบัญญัติได้มำจำกกำรเลือกตั้งโดยตรงท ำให้เข้ำใจปัญหำและควำมต้องกำรของ 

ประชำชน 
4. บุคลำกรของ อบต. มีควำมหลำกหลำยทำงคุณวุฒิ ท ำให้มีควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ควำมช ำนำญใน 

หลำยๆด้ำน 
5. มีบุคลำกรจ ำนวนมำกที่สำมำรถร่วมมือกันท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้ 
6. มีกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ และเหมำะสมกับงำน 
7. บุคลำกรมีควำมรู้ และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภำยในหน่วยงำนได้ 
8. บุคลำกรมีกำรจัดกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งควำมรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดกำรปรับปรุงและสร้ำง 

นวัตกรรม 
9. ครูได้รับกำรส่งเสริมศักยภำพกำรปฏิบัติงำน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสู่มำตรฐำนวิชำชีพ 

ด้ำนงบประมำณ 
1. เป็นองค์กรที่มีกำรจัดเก็บรำยได้ด้วยตนเองที่มีประสิทธิภำพ มีสถำนกำรณ์คลังมั่นคง ท ำให้มีควำม 

คล่องตัวในกำรบริหำรงบประมำณ   และสำมำรถวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณได้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ 

2. มีแนวโน้มของรำยได้ที่มีปริมำณเพ่ิมมำกข้ึนทุกปี ตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจฯและกำรจัดเก็บ 
รำยได้ของอบต. ท ำให้มีงบประมำณเพียงพอต่อกำรปฏิบัติตำมภำรกิจต่ำง ๆ ที่กฎหมำยก ำหนด 

3. อบต.มีกำรออกข้อบัญญัติงบประมำณเป็นของตนเอง ท ำให้มีศักยภำพในกำรให้บริกำรสำธำรณะ 
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงรวดเร็วทันต่อเหตุกำรณ์ 

4. มีมำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ โดยขอควำมร่วมมือกับภำคเอกชน 
5. มีกำรพัฒนำระบบกำรเงิน บัญชีและพัสดุ 
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6. มีกำรสนับสนุนงบประมำณพัฒนำกำรศึกษำส่งผลให้มีกำรพัฒนำกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องและมี 
ประสิทธิภำพ 

ด้ำนวสัด ุอุปกรณ ์
1. มีกำรจัดหำวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่ทันสมัย และเอ้ือประโยชน์ต่อ 

กำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
2. มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือใช้ในกำรกำรศึกษำส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้กับเด็กและ 

เยำวชน 

3. มีกำรน ำโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูลโดยสำมำรถน ำค่ำทำงสถิติมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรได้ 

4. มีกำรพัฒนำระบบอินเตอร์เน็ตอย่ำงท่ัวถึงท้ังองค์กรท ำให้สำมำรถรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร และติดต่อ 
ประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนได้อย่ำงรวดเร็ว 

5. มีกำรจัดท ำเว็ปไซด์ขององค์กรเพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนได้รับทรำบถึงผลงำน 
และใช้ในกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว 

ด้ำนบรหิำรจัดกำร 
1. เป็นองค์กรที่มีเอกภำพในกำรบริหำรสำมำรถวำงแผนกำรพัฒนำ บริหำรจัดกำรงบประมำณ และ

ด ำเนินตำมโครงกำรได้ตำมควำมเหมำะสม และปรับเปลี่ยนได้ตำมสถำนกำรณ์ 
2. มีกำรมอบหมำยอ ำนำจกำรปฏิบัติงำนให้แก่ผู้บริหำรหรือหัวหน้ำหน่วยงำนในสังกัด อย่ำง 

เหมำะสมท ำให้กำรปฏิบัติงำนมีควำมคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหำได้อย่ำงทันท่วงที 
3. มีกำรประสำนงำนครบทุกหมู่บ้ำน  ท ำให้เข้ำเข้ำถึงพ้ืนที่ทั่วทั้งต ำบลสำมำรถให้บริกำรประชำชน

และประสำนงำนกับหน่วยงำนส่วนรำชกำรอ่ืนๆได้ดี  และรับรู้ควำมต้องกำรตลอดจนศักยภำพของชุมชนเป็น
อย่ำงดี 

4. มีกำรบริหำรงำนโปร่งใส เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของอบต.  ในรูปของคณะกรรมกำรต่ำงๆและกำรออกเวทีภำคประชำสังคม 

5. มีส่วนรำชกำรในสังกัดที่หลำกหลำยและเข้มแข็ง ท ำให้สนองตอบต่อนโยบำยของผู้บริหำรและ 
แก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนได้ครอบคลุมทั้งต ำบล 

6. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก มีกำรเร่งรัดคุณภำพระบบบริหำรจัดกำรสู่กำรประกันคุณภำพ มีกำรน ำข้อมูลที่
เชื่อถือได้มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์ 

7. กำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น เช่น กำรจัดสรรงบประมำณ 
และส่งเสริมโครงกำรด้ำนสวัสดิกำรสังคมของประชำชน กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน เพ่ือให้ 
ประชำชนทั่วไปได้รับทรำบถึงภำรกิจของอบต. 

9. มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ชัดเจน 
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10.มีปัจจัยในกำรบริหำรเป็นของตนเอง เช่น 4 M (man, money, material, management) 

จดุอ่อน (Weakness – w) 
ด้ำนโครงสร้ำง 

1. โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยตำมภำรกิจที่ได้รับมอบเพ่ิมมำก 
ขึ้น 

2. องค์กรมีบุคลำกรมีจ ำนวนมำก กำรท ำงำนหลำกหลำยท ำให้กำรประสำนงำนไม่คล่องตัวและไม่
ทั่วถึง 
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 

1. มีจ ำนวนสมำชิกสภำฯจ ำนวนมำก ท ำให้ขำดเสถียรภำพในกำรบริหำรงำนและตัดสินใจ 
ด้ำนระเบยีบ/กฎหมำย/อ ำนำจหน้ำที ่

1. อ ำนำจในกำรออกข้อบัญญัติและบังคับใช้กฎหมำยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต้องประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ 

2. กำรแบ่งอ ำนำจหน้ำที่ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  กับหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนยังมีควำม
ซับซ้อนและไม่ชัด ท ำให้ปฏิบัติงำนซ้ ำซ้อนกัน 

3. มีกำรออกระเบียบ/กฎหมำยใหม่ๆ จ ำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติบ่อยครั้ง 
ท ำให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรไม่ทันต่อเหตุกำรณ์ 

4. ระเบียบกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำนไม่เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนและมีข้อจ ำกัดส่งผลให้กำรด ำเนินงำน
ล่ำช้ำ 

5. ภำรกิจตำมประกำศคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรกระจำยอ ำนำจฯ ยังไม่มีควำมชัดเจน ท ำให้มี 
ผลต่อกำรปฏิบัติงำนและถูกตรวจสอบมีกำรเรียกเงินคืน 
ด้ำนบคุลำกร 

1. จ ำนวนเจ้ำหน้ำที่บำงหน่วยงำนมีไม่เพียงพอต่อปริมำณงำน ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
2. กำรจัดสรรบุคลำกรบำงส่วนไม่เหมำะสมกับงำนในหน้ำที่ และต ำแหน่ง ท ำให้ผลงำนขำด 

ประสิทธิภำพ หรือจ ำนวนคนมำกกว่ำจ ำนวนงำน 
3. บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลง โยกย้ำยบ่อยครั้ง ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน 
4. บุคลำกรมีควำมคิด ทัศนคติ แตกต่ำงกัน ท ำให้เกิดปัญหำควำมขัดแย้งในองค์กร 
5. บุคลำกรบำงส่วนขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในระเบียบ กฎหมำยและอ ำนำจหน้ำที่ของอบต. ควำม  

ถนัดในงำนที่รับผิดชอบ 

6. บุคลำกรที่มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นข้ำรำชกำรชั้นผู้น้อย ท ำให้ขำดทักษะ ประสบกำรณ์ และควำม 
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน 

7. ขำดกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรรองรับกำรถ่ำยโอนบุคลำกรและงำนจำกส่วนกลำง เพรำะมี 
แนวโน้มได้รับกำรถ่ำยโอนภำรกิจที่เพ่ิมมำกข้ึนตำมแผนกำรกระจำยอ ำนำจ 
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8. กำรพัฒนำบุคลำกรจ ำนวนมำกมีผลกระทบต่อค่ำใช้จ่ำยที่เพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต 
9. กำรประสำนงำนยังไม่มีรูปแบบไม่ชัดเจน 
10. บุคลำกรขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ ประสบกำรณ์และควำมคิดสร้ำงสรรค์ในกำรวำงแผน ท ำให้แผน 

ที่ออกมำไม่มีคุณภำพ ไม่เป็นระบบ ไม่สำมำรถตอบสนองนโยบำยหรือเป้ำหมำยขององค์กรได้ 
11. บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถมีจ ำนวนมำก แต่ยังขำดกำรวำงแผนพัฒนำด้ำนบุคลำกร 

วำงแผนอัตรำก ำลังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้ตรงกับสำยงำน และกำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ 
12. กำรบริหำรงำนเป็นระบบอุปถัมภ์ 

ด้ำนงบประมำณ 
1. งบประมำณมีจ ำนวนจ ำกัดแต่ควำมต้องกำรใช้งบประมำณมีสูง เนื่องจำกภำรกิจมำก 
2. งบประมำณท่ีจัดเก็บได้เอง และท่ีได้รับกำรสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อกำรแก้ไขปัญหำควำม 

เดือดร้อนของประชำชน เนื่องจำกมีพ้ืนที่ขนำดใหญ่ และมีประชำกรจ ำนวนมำก 
3. กำรติดตำมประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำนและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ยังไม่มี 

ประสิทธิภำพเพียงพอ ขำดกำรนิเทศงำน ติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
4. รำยได้ที่อบต.จัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรำยได้จำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล รำยรับที่ได้จำก 

รัฐบำลไม่มีควำมแน่นอน 
5. ขำดงบประมำณในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะขนำดใหญ่ เช่น ระบบก ำจัดขยะรวม ระบบบ ำบัด 

น้ ำเสียรวม เป็นต้น 
6. กำรจัดเก็บรำยได้ ยังไม่ได้รับควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนเท่ำที่ควร ขำดแนวทำงกำรส่งเสริม 

ควำมร่วมมือใหม่ๆ 
7. งบประมำณบำงส่วนถูกตัดลด ท ำให้ไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจและนโยบำยที่ 

ก ำหนด 
8. กำรจัดสรรงบประมำณบำงส่วนไม่ชัดเจน ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติมีควำมยำกล ำบำกในกำร 

ปฏิบัติงำน และประสำนงำนกับส่วนรำชกำรอ่ืน ๆ ในระดับอ ำเภอ 
9. ด้ำนกำรเงิน พัสดุ กำรเบิกจ่ำยมีหลำยขั้นตอน ใช้เอกสำรมำก ท ำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ 
10. งบประมำณด้ำนกำรศึกษำยังไม่เพียงพอ 
11. ขำดระบบกำรควบคุมกำรใช้เงินตำมแผนงบประมำณ 

ด้ำนวสัด ุอุปกรณ ์
1. เครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนและอุปกรณ์เทคโนโลยี ยังไม่เพียงพอต่อกำรปฏิบัติงำน 
2. สถำนที่ปฏิบัติงำนคับแคบ สภำพแวดล้อมไม่สะอำด ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรไม่ได้รับกำร 

อ ำนวยควำมสะดวกเท่ำที่ควร เช่น สถำนที่จอดรถ ห้องสุขำ สถำนที่นั่งรอรับบริกำร 
3. ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  และโรงเรียนยังขำดสำธำรณูปโภค /สำธำรณูปกำร ห้องปฏิบัติกำรและ

อุปกรณ์มีไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรที่ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
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ด้ำนบรหิำรจัดกำร 
1. ขำดกำรประชำสัมพันธ์และสร้ำงควำมเข้ำใจแก่ประชำชน 
2. สำยกำรบังคับบัญชำยำว ท ำให้กำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ 
3. ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำงอบต.  และชุมชนในกำรส ำรวจฐำนข้อมูลในพื้นที่ และมีกำร 

เปลี่ยนแปลงแผนงำน/ภำรกิจบ่อยครั้ง 
4. กำรจัดระบบบริหำรภำยในองค์กรไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
6. ระบบฐำนข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันท ำให้ไม่สำมำรถน ำข้อมูลมำประกอบกำรตัดสินใจ 

ของผู้บริหำรได้ 
7. ขำดกำรวิจัยเพื่อพัฒนำองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 

โอกำส (Opportunity – o) 
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 

1. มีกำรประสำนงำนกับนักกำรเมืองระดับชำติได้ดี 
2. ประชำชนมีควำมเป็นประชำธิปไตยและสนใจกำรเมืองสูง 
3. ได้รับกำรผลักดันด้ำนงบประมำณจำกนักกำรเมืองระดับจังหวัด  และระดับชำติ 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. มีควำมเจริญเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจ ท ำให้มีแนวโน้มด้ำนกำรลงทุนที่เพ่ิมมำกขึ้น 
2. มีกำรขยำยพ้ืนที่ทำงกำรเกษตรเพ่ิมขึ้น 
4. มีควำมพร้อมด้ำนระบบสำธำรณูปโภค 
5. ประชำชนมีอัตรำกำรออมสูง 
6. มีแหล่งเงินทุนในระบบจ ำนวนมำก 
7. มีแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติที่อุดมสมบูรณ์ 
8. มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่หลำกหลำย 
9. มีสถำนประกอบกำรหลำยแห่ง ท ำให้มีแหล่งจัดเก็บรำยได้จ ำนวนมำกมำใช้ในกำรพัฒนำชุมชน 

ด้ำนสงัคม 
1. มีทรัพยำกรมนุษย์ซึ่งอยู่ในวัยเรียน เยำวชนจ ำนวนมำก สำมำรถที่จะกลับมำพัฒนำต ำบลได้ 
2. มีสถำนศึกษำอย่ำงเพียงพอในทุกระดับ 

  3. มีสถำนีอนำมัย 1 แห่ง 
4. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำที่หลำกหลำย 
5. ประชำชนมีค่ำนิยมใฝ่เรียนรู้ 

ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
1. ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรองค์กรมีประสิทธิภำพ กำร 

ติดต่อสื่อสำรระหว่ำงหน่วยงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชนได้รับ 
ทรำบอย่ำงทันท่วงที ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลขององค์กรได้ 
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2. ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อใช้อ้ำงอิง สืบค้น กรอกข้อมูล 
รำยงำนผลข้อมูล ประกอบกำรตัดสินใจ 
อุปสรรค (Threat-t) 
ด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง 

1. กำรกระจำยอ ำนำจสู่ท้องถิ่นเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนปฏิบัติกำร 
2. อ ำนำจหน้ำที่ตำมแผนกระจำยอ ำนำจฯ ยังไม่มีควำมชัดเจนในภำรกิจ ไม่เอ้ืออ ำนวยต่อกำร 

ปฏิบัติงำน 
3. ขำดเสถียรภำพทำงกำรเมืองระดับชำติ 
4. ขำดควำมต่อเนื่องในนโยบำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 
5. ประชำชนยังไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ของหน่วยงำน 

ด้ำนเศรษฐกิจ 
1. น้ ำมันรำคำสูงขึ้นโดยต่อเนื่อง 
2. กลุ่มอำชีพส่วนใหญ่ขำดควำมเข้มแข็ง 
3. ผลผลิตทำงกำรเกษตรมีรำคำตกต่ ำ 
4. ประสบภัยธรรมชำติบ่อยครั้ง 
5. ประชำชนส่วนใหญ่ประกอบอำชีพทำงกำรเกษตร มีฐำนะยำกจน 
6. ประชำชนไม่นิยมกำรลงทุน 
7. มีปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม เช่น น้ ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจ 

ด้ำนสงัคม 
1. ปัญหำวัยรุ่น เยำวชน มีแนวโน้มรุนแรงและเพ่ิมมำกข้ึน เช่น ปัญหำยำเสพติด ฯลฯ 
2. ปัญหำแรงงำนอพยพออกนอกพื้นที่ 
3. ประชำชนส่วนใหญ่ได้รับกำรศึกษำน้อย ท ำให้ไม่มีคุณภำพชีวิตที่ดี 
4. ขำดกำรมีส่วนร่วมกับภำคประชำชน 
6. มีจ ำนวนประชำกรจ ำนวนมำก ท ำให้ปัญหำควำมต้องกำรมีควำมหลำกหลำยไม่สำมำรถแก้ปัญหำ 

และควำมต้องกำรของประชำกรได้หมด 
7. สภำพกำรณ์สังคม และเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 

 (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
  -    ประชำชนมีคุณภำพ และมีส่วนร่วมในกระบวนกำรพัฒนำท้องถิ่นท้ังในด้ำน 

   โครงสร้ำงพื้นฐำน และคุณภำพชีวิต 
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับกำรบริกำรสำธำรณะด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนครบถ้วน  สมบูรณ์ 
- มีเส้นทำงสัญจรเป็นไปด้วยควำมสะดวก 
- มีโรงเรียนประถมศึกษำ 4 แห่ง และโรงเรียนมัธยม 1 แห่ง สำมำรถรองรับกำรเรียนของ

เด็กนักเรียนได้อย่ำงเพียงพอ 
- ผู้น ำชุมชนสมำนสำมัคคีไม่มีปัญหำในด้ำนกำรร่วมกันในกำรปกครองและบริหำรกำร

พัฒนำ 
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- มีองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีศักยภำพเพียงพอที่รองรับกำรบริกำรสำธำรณะ  และแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน 

- มีกำรประสำนร่วมมือระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกับส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ 
(2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   

- เป็นชุมชนที่อยู่กระจัดกระจำย กำรพัฒนำอำจล่ำช้ำและไม่ทั่วถึง 
- ขำดระบบกำรจัดกำรด้ำนแหล่งน้ ำ  เกิดปัญหำขำดแคลนน้ ำในช่วงฤดูแล้ง 
- ชุมชนอยู่กระจัดกระจำย ยำกต่อกำรรวมกลุ่มกันเพ่ือด ำเนินกำรด้ำน เศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปของกลุ่มอำชีพอย่ำงเข้มแข็ง 
- เด็กและเยำวชนบำงส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษำต่อระดับท่ีสูงขึ้น 
- มีชุมชนที่ย้ำยโอนมำจำกชุมชนต่ำงจังหวัด เกิดกำรแบ่งกลุ่มกันยำกต่อกำรพัฒนำ 
- ผู้ปกครองขำดควำมม่ันใจสถำนศึกษำในพ้ืนที่จึงน ำลูกหลำนไปเรียนในเมือง 

(3)  โอกำส (O : Opportunity) 
- จังหวัดนครรำชสีมำสำมำรถสนับสนุนงบประมำณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

แผนงำนโครงกำรตำมแนวทำงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัด 
- มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญของโลก และอยู่ไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ  
- มีทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย เหมำะแก่กำรน ำมำเป็นจุดขำยที่ส ำคัญ 
- องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหนองน้ ำแดง สำมำรถพัฒนำกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ิมขึ้นได้

เกินกว่ำประมำณกำรปีละประมำณร้อยละ 20 
(4)  ข้อจ ำกัด  (T : Threat) 

- ไม่มีพ้ืนที่สำธำรณะที่จะด ำเนินกำรจัดท ำสวนสำธำรณะและนันทนำกำร 
- มีปัญหำแนวเขตกำรปกครองระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประชำชนมำจำกหลำยจังหวัดมีพ้ืนฐำนควำมรู้และพ้ืนฐำนทำงสังคมแตกต่ำงกัน 
- สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขำ  มีปัญหำในด้ำนแหล่งน้ ำอุปโภคและบริโภค 
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3.2 กำรประเมนิผลกำรพฒันำไปปฏบิัตใินเชงิปรมิำณ 
 เพ่ือให้ทรำบถึงผลกำรพัฒนำที่ผ่ำนมำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ว่ำได้น ำโครงกำรใน
แผนพัฒนำไปปฏิบัติมำกน้อยเพียงใด โดยจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์ดังนี้ 
งบประมำณรำยรับประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๕6 

รำยกำร รำยรบั (บำท) 
หมวดภำษีอำกร 1,801,952.00 

หมวดค่ำธรรมเนียมค่ำปรับและใบอนุญำต 2,174,550.66 
หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน 569,694.95 
หมวดรำยได้จำกสำธำรณูปโภคและกำรพำณิชย์ 1,801,952.00 
หมวดรำยได้ภำษีจัดสรร 36,289,773.79 
หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด 137,612.00 
หมวดรำยได้จำกทุน - 
หมวดเงินอุดหนุน 11,074,766 
รวมรับตำมข้อบญัญตังิบประมำณทัง้สิน้ 56,899,653.34 
หมวดรำยรับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 9,521,875.00 
หมวดรำยรับเงินอุดหนุนที่รัฐบำลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ - 
รวมรำยรบัทัง้สิน้ 66,421,528.00 
 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๕๕6 

รำยกำร รำยจำ่ย (บำท) 

1. งบกลำง 
2. เงินเดือน 
3. ค่ำตอบแทน 
4. ค่ำใช้สอย 
5. ค่ำวัสดุ 
6. ค่ำสำธำรณูปโภค 
7. เงินอุดหนุน 
8. ค่ำครุภัณฑ์ 
9. ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
10. รำยจ่ำยอื่น (รำยจ่ำยเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ) 

1,240,255.00 
11,864,235.00 

3,095,882.00 
4,870,379.35 
6,361,439.54 
2,140,322.76 
3,408,373.97 
1,156,403.92 

รวมรำยจำ่ยทัง้สิน้ 42,479,961.54 
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ผลกำรด ำเนนิงำนในป ี พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนงบประมำณ 
จ ำนวนโครงกำร 
ในแผนพัฒนำปี 

2556 

จ ำนวน
โครงกำร 

ที่ด ำเนินกำร 

จ ำนวนงบประมำณ 
ในแผนปี 2556 

(บำท) 

จ ำนวนงบประมำณ 
ที่ด ำเนินกำรจริง 

(บำท) 
1 .  กำ ร พัฒนำด้ ำนก ำรศึ กษ ำ 
ศำสนำวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว 
กำรกีฬำและนันทนำกำร 

21 18 6,986,980 5,915,298.94 

2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   10 7 971,000 
 

770,568.85 
 

3. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 

8 7 8,860,200 
 

686,940.85 
 

4. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำร
ล ง ทุ น พ ำ นิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ
เกษตรกรรม 

๒ ๒ 80,000 
 
 

32,014.00 
 
 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งควำมมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

๔ ๓ 310,000 
 
 

220,420.00 
 
 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 

๑3 
 

8 
 

23,058,080 
 

22,053,038.22 
 

7 .  กำ ร พัฒนำด้ ำน โครงสร้ ำ ง
พ้ืนฐำน 
 

25 
 
 

20 
 
 

8,438,000 7,933,973.97 

รวม 83 65 48,704,260.00 37,612,254.83 
 ร้อยละ 

87.3 
 ร้อยละ 

77.2 
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กำรเบิกจำ่ยงบประมำณป ี2556 

 

 

 

 

 

ยุทธศำสตร ์ งบปกต ิ เงนิสะสม รวม 

1 .  ก ำ ร พัฒนำด้ ำนกำรศึ กษ ำ 
ศำสนำวัฒนธรรม กำรท่องเที่ยว 
กำรกีฬำและนันทนำกำร 

5,915,298.94  5,915,298.94 

2. กำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

770,568.85 
 

 770,568.85 
 

3. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมคุณภำพ
ชีวิตและสวัสดิกำรสังคม 

686,940.85 
 

 
686,940.85 

 

4. กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำร
ล ง ทุ น พ ำ นิ ช ย ก ร ร ม แ ล ะ
เกษตรกรรม 

32,014.00 
 
 

 
32,014.00 

 
 

5. กำรพัฒนำด้ำนกำรสร้ำงชุมชน
เข้มแข็งควำมมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

220,420.00 
 
 

 
220,420.00 

 
 

6. กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรให้มีประสิทธิภำพ 

22,053,038.22 
 

 
22,053,038.22 

 

7 .  กำร พัฒนำด้ ำน โครงสร้ ำ ง
พ้ืนฐำน 

 

7,933,973.97 5,442,521.00 13,376,494.97 

รวม 37,612,254.83 5,442,521.00 43,054,775.83 
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3.3 กำรประเมินผลกำรพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงได้สรุปกำรจัดเก็บข้อมูลจำกกำรส่งแบบสอบถำมควำม
พึงพอใจของประชำชนต่อกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2556  ดังนี้ 

 
 

 

ประเด็น พอใจ
มำก 

พอใจ ไม่พอใจ ภำพรวม 

(10คะแ
นน) 

1) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในโครงกำร / กิจกรรม 34.87 57.80 7.33 7.24 

2) มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / 
กิจกรรม 

29.36 50.46 20.18 7.05 

3) มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในโครงกำร / 
กิจกรรม 

22.02 50.46 27.52 7.02 

4) มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำร / กิจกรรม 24.78 52.29 22.93 7.04 

5) มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 33.95 55.05 11.00 7.13 

6) กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 34.87 50.46 14.67 7.10 

7) ผลกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรมน ำไปสู่กำรแก้ไปปัญหำ 33.95 59.63 6.42 7.22 

8) กำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 30.28 62.39 7.33 7.06 

9) ประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 34.87 58.71 6.42 7.26 

ภำพรวม 30.99 55.25 13.76 7.12 
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สว่นที ่ 4 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในชว่งกำรพฒันำสำมป ี

4.1 วิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง 
“หนองน้ ำแดง  แหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ ์ ประชำชนมคีณุภำพชวีติทีด่ี 
ดว้ยหลักเศรษฐกจิพอเพยีง  เคียงคูก่ำรบรหิำรกจิกำรบำ้นเมืองทีด่ี” 
แหล่งท่องเทีย่วเชงิอนรุักษ์  หมำยถึง 
- สถำนท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชำติที่สวยงำม เช่น ภูเขำ ป่ำไม้ ล ำคลอง และ

สวนผักพลไม้ 
- อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

- พัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนศำสนำ โบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ 

ประชำชนมีคุณภำพชวีติทีด่ ี หมำยถึง 
- ประชำชนมีกำรศึกษำ  
- สวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส และผู้ติดเชื้อ HIV 
- ส่งเสริมกำรกีฬำ และกิจกรรมนันทนำกำร 
- กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยให้แก่ประชำชน 
- กำรสำธำรณสุข เสริมสร้ำง ดูแลสุขภำพของประชำชน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
- สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 
หลักเศรษฐกจิพอเพยีง  หมำยถึง 
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ แก้ไขปัญหำควำมยำกจน ลดรำยจ่ำย สร้ำงรำยได้ ขยำยโอกำส ท ำให้ประชำชน 

พออยู่พอกิน พ่ึงพำตนเองได้ และสร้ำงชุมชนให้เกิดควำมเข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
กำรบรหิำรกจิกำรบ้ำนเมอืงทีด่ ี หมำยถึง  
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยดังต่อไปนี้ 
- เกิดประโยชน์สุขของประชำชน 
- เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น 
- มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
- ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
- มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 
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พันธกิจ 

1. พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร 
2. ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ สร้ำงรำยได้ ขยำยโอกำสให้กับประชำชน 
3. ส่งเสริมประชำธิปไตย และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
4. พัฒนำคุณภำพชีวิตของ เด็ก สตรี คนชรำและผู้ด้อยโอกำรทำงสังคม 
5. ส่งเสริมกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำม 
6. ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว 

จดุมุง่หมำยของกำรพฒันำ 
1. เพ่ือให้มีกำรคมนำคมที่สะดวก ระบบไฟฟ้ำและประปำให้พอเพียง 
2.  เพ่ือให้ประชำชนอยู่ดีกินดี มีอำชีพสร้ำงรำยได้ให้ครอบครัว 
3. เพ่ือจัดระบบบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่ดี 
4. เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพอนำมัยที่ดี 
5. เพ่ือให้สตรี คนชรำ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส ได้รับสวัสดิกำรสังคม 
6. เพ่ือให้เด็กเล็กและเด็กนักเรียนได้รับกำรพัฒนำที่สมวัย 
7. เพ่ือสืบสำน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงำมให้คงอยู่ตลอดไป 
8. เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้ผู้คนมำท่องเที่ยวพักผ่อนในต ำบลมำกข้ึน 

4.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่น (2558-2560) 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม 
กำรท่องเที่ ยว  กำรกีฬำ และ
นันทนำกำร 

1. ส่งเสริมกำรพัฒนำศูนย์เด็กเล็ก และกำรศึกษำ
ทุกระดับ  
2. ส่งเสริม ศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงำม 
3.ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว กำรกีฬำ และ
นันทนำกำร 
 

ส่วนกำรศึกษำ 

2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. กำรรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
2. กำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชน 
3. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส่วนสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน
ส่งเสริมคุณภำพชีวิตและ
สวัสดิกำรสังคม 

1. กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
2. กำรสังคมสงเครำะห์และกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต เด็ก สตรี คนชรำ ผู้ด้อยโอกำส 
 
 
 

ส ำนักปลัด 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
4.   ยทุธศำสตรด์้ำนสง่เสริมกำร
ลงทนุ กำรพำนชิยกรรมและ
เกษตรกรรม 

 1. ส่งเสริมอำชีพให้กับประชำชน 
 

ส ำนักปลัด 

5.  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้น
กำรสรำ้งชมุชนเขม้แขง็ ควำม
มั่นคงปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิ 

1.  กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนและกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชน 
2. กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน                                  

ส ำนักปลัด 

6.  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำดำ้น
กำรบรหิำรรำชกำรให้มี
ประสทิธภิำพ 

1. กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำร
ประชำชน 
 2. กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรเพ่ิมศักยภำพ
องค์กร 
3. กำรพัฒนำเทคโนโลยีให้ควำมเหมำะสม
สอดคล้อง 

ทุกส่วน 

7.  ยทุธศำสตร์พฒันำดำ้น
โครงสรำ้งพืน้ฐำน 
 

1. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำ 
ถนน สะพำน ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ ำ และอ่ืนๆ 
 2. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ ทำงเท้ำ ทำงระบำยน้ ำ อ่ืนๆ 
 3. กำรก่อสร้ำง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ำรุงรักษำ ระบบไฟฟ้ำ 

ส่วนโยธำ 

4.3. นโยบำยกำรพฒันำของผูบ้รหิำรท้องถิน่ 
ตำมที่คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ได้จัดให้มีกำรเลือกตั้ง   นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลและสมำชิกสภำ

องค์กำรบริหำรสว่นต ำบล เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔  และข้ำพเจ้ำ นำยสุทิน  บำงประสิทธิ์  ได้รับเลือกตั้งจำก
พ่ีน้องประชำชนต ำบลหนองน้ ำแดงให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงอีกครั้ง           
ซึ่งคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งได้มีมติในกำรประชุมครั้งที่ ๑๑๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๔ เห็นชอบให้
ประกำศผลกำรเลือกตั้งแลว้   นับเป็นนิมิตหมำยอันดี ที่ข้ำพเจ้ำและสมำชิกสภำผู้ทรงเกียรตทิุกท่ำนได้รับควำม
เชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วำงใจจำกพ่ีน้องประชำชนให้มำร่วมกันท ำหน้ำที่พัฒนำท้องถิ่น แก้ไขปัญหำ สร้ำงควำม
เจริญก้ำวหน้ำ น ำพำวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของพ่ีน้องประชำชนให้ดียิ่งขึ้น   
 ข้ำพเจ้ำในฐำนะนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ได้วำงนโยบำยในกำรบริหำรงำนโดยยึด
มั่นกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตย์ทรงเป็นประมุข และค ำนึงถึงบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมำยสูงสุดที่ใช้ในกำรปกครองประเทศ และก ำหนดนโยบำย
กำรพัฒนำต ำบล ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ แผนพัฒนำอ ำเภอปำกช่อง 
แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง  
 ในโอกำสนี้ เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรำ 58/5 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546  ที่ก ำหนดให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแถลงนโยบำยต่อสภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก่อนเข้ำรับหน้ำที่ โดยไม่มีกำรลงมติ ทั้งนี้ ภำยใน 30 วัน นับแต่วันประกำศผลกำร
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เลือกตั้ง  ข้ำพเจ้ำ นำยสุทิน บำงประสิทธิ์           นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ขอแถลง
นโยบำยกำรบริหำรงำนและกำรพัฒนำต ำบลตำมอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้    

1.  ด้ำนกำรศึกษำ 
1.1  พัฒนำและปรับปรุงศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  ในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนอง

น้ ำแดงให้มีควำมสำมำรถในกำรเตรียมเด็กให้มีควำมพร้อมทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจในกำรศึกษำต่อในระดั บที่
สูงขึ้น  โดยกำรปรับปรุงสถำนที่และบุคลำกรให้มีควำมเหมำะสมมำกขึ้น 

1.2  สนับสนุนและร่วมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดีขึ้น 
1.3  พัฒนำ  ส่งเสริม  สนับสนุน  กำรศึกษำนอกระบบ  สร้ำงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  กำรศึกษำดูงำน

นอกสถำนที่เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
1.4  สนับสนุนให้ประชำชนโดยทั่วไปสำมำรถพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมควำมประสงค์ของทุก

สำขำ  โดยกำรประสำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง  เปิดกำรฝึกอบรมเพ่ิมทักษะในลักษณะของกำรมีส่วนร่วม
กลุ่มสนใจให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชน 

2.  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและพัฒนำสังคม 
2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสังคมสงเครำะห์และพัฒนำคุณภำพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรำ  คน

พิกำร  และผู้ด้อยโอกำส  รวมถึงกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในสถำบันครอบครัว 
2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์  กำรละเมิดสิทธิเด็กและสตรี  

กำรพนันของต ำบลอย่ำงใกล้ชิด 
2.3  สนับสนุนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจและฝ่ำยปกครองในกำรคุ้มครองรักษำ  และสร้ำงควำม

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนในหมู่บ้ำนและชุมชน 

2.4  ร่วมมือกับสถำนีอนำมัยประจ ำต ำบล โรงพยำบำล  ในด้ำนกำรส่งเสริม  สุขภำพ  กำรดูแล
สุขภำพของประชำชน  และกำรป้องกันโรคติดต่อ 

2.5  ส่งเสริมสนับสนุน  กำรพัฒนำศูนย์เยำวชน  กำรกีฬำนันทนำกำร  ให้ประชำชนมีอุปกรณ์และ
สถำนที่ออกก ำลังกำยอย่ำงเพียงพอ 

3.  ดำ้นกำรสง่เสรมิอำชีพ กำรเศรษฐกจิ  และกำรท่องเทีย่ว     
 3.1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนอำชีพให้แก่  กลุ่มองค์กรต่ำงๆ รวมถึงประชำชนทั้งในต ำบล  เพ่ือเพ่ิม
รำยได้   ลดรำยจ่ำย  ขยำยโอกำส  ให้แก่ประชำชนในพื้นท่ี 
 3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเกษตร ตำมแนวพระรำชด ำริเศรษฐกิจพอเพียง  ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี  
ส่งเสริมกำรใช้ปุ๋ยชีวภำพ   ในกำรเพ่ิมผลผลิตโดยกำรประสำนงำนกับส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง   ให้กำรฝึกอบรม
แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมควำมรู้ ควำมสำมำรถ  ให้กับเกษตรกรให้ทั่วถึงทั้งต ำบล 
 3.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวด้ำนศำสนำ โบรำณสถำน 
โบรำณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 3.4  สร้ำงเครือข่ำยกำรท่องเที่ยว/ศูนย์ประสำนกำรท่องเที่ยว 
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 4.  ดำ้นกำรบริหำรจดักำรอนรุักษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและสิง่แวดลอ้ม 
4.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่เหมำะสม 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อมรวมทั้งปลูกจิตส ำนึกในกำรมีส่วนร่วม  ดูแล  อนุรักษ์  และจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติให้แก่
ประชำชนและเยำวชนในต ำบล 

5.  ดำ้นศำสนำ  ศลิปวฒันธรรม  จำรตีประเพณ ี และภมูปิญัญำท้องถิ่น 
5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรฝึกอบรม  และกิจกรรมอ่ืนๆ  เพ่ือปลูกฝังให้เยำวชนและประชำชนหัน

มำสนใจในหลักธรรมของศำสนำ  ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 5.2  อนุรักษ์และสืบสำนประเพณีวัฒนธรรมอันดีงำมของคนสังคมไทย 

6.  ดำ้นกำรเมืองกำรบรหิำร 
6.1  สนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข โดยเปิดโอกำส

ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น และร่วมก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ โดยออกร่วม
ประชุมพร้อมประชำชนเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น  และควำมต้องกำรของประชำชนโดยตรงในพ้ืนที่ 
 6.2  สนับสนุนนโยบำยรัฐบำล  ในส่วนที่เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล บริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ด้วยหลักคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน  

6.3  ปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร  ทั้งอำคำร สถำนที่  บุคลำกรจัดตั้งและปรับปรุงส่วนรำชกำรใน
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ทันสมัยมีควำมคล่องตัว  เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
สำมำรถรับมอบกำรถ่ำยโอนภำรกิจ ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทันท ี

6.4  ส่งเสริมเพ่ิมพูนควำมรู้ของสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และสนับสนุนให้ข้ำรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุกคนมีควำมก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่และพัฒนำขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำรใน
ทุกๆ  ด้ำน 
 

7.  ดำ้นโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
7.1  พัฒนำและปรับปรุงเส้นทำงคมนำคม  ในควำมดูแลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง

ให้มีควำมสะดวกและปลอดภัยสำมำรถใช้ได้ทุกฤดูกำล 
7.2  พัฒนำและปรับปรุงระบบประปำให้มีมำตรฐำนอย่ำงทั่วถึงและเพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำชน 
7.3  ขยำยเขตไฟฟ้ำและติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะให้ทั่วถึงเพ่ือให้ประชำชนได้สัญจรไปมำในเวลำกลำงคืน

อย่ำงปลอดภัย  
7.4  ก่อสร้ำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนอื่นๆ  ตำมควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองน้ ำแดง 
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4.4  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ จงัหวดันครรำชสมีำ 

วสิยัทัศน ์“โครำช เมืองหลวงแห่งภำคอสีำน” 

พันธกจิ 
1. บูรณำกำร พัฒนำเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตำมเกณฑ์เมืองน่ำอยู่ขององค์กำรอนำมัยโลก 
2. ขับเคลื่อนกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมพัฒนำสังคมคุณภำพ สังคมท่ีเอ้ืออำทรและสังคมสมำนฉันท์ 
3. สนับสนุนกำรผลักดันให้เกิดโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกำรผลิตพลังงำนทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
5. สร้ำงกระบวนกำรผลิต แปรรูปสินค้ำกำรเกษตรและอำหำรปลอดภัยเพื่อเพ่ิมผลิตภำพอย่ำงมี 

ประสิทธิภำพ 
6. เสริมสร้ำงภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร กำรศึกษำ และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมควำมพร้อม 

เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
7. บูรณำกำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมีดุลยภำพที่ยั่งยืน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรงำนภำครัฐตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค ์
1. พัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำเป็นเมืองหลักรองรับควำมเจริญของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่

เมืองที่น่ำอยู่ 
2. พัฒนำสังคมอย่ำงทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนำระบบโครงข่ำยคมนำคมขนส่ง พลังงำนสะอำด และศูนย์กระจำยสินค้ำรองรับควำมเจริญ 

เติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
4. พัฒนำสินค้ำเกษตรสีเขียวและอำหำรปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้ำงอุตสำหกรรมสะอำดและกำรท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยทุธศำสตร ์(ตำมล ำดบัควำมส ำคัญ) 
1. พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือ

พัฒนำไปสู่ครัวของโลก และฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
2. พัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรค้ำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำนและรองรับ

ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
3. พัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้ำงและกระจำยรำยได้ไปสู่ประชำชนใน

พ้ืนที่ 
4. พัฒนำสังคมคุณภำพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 
5. พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 
6. ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่1 
พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือ 

พัฒนำปัจจัยแวดล้อมทำงกำรแข่งขันของอุตสำหกรรมกำรเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทำน เพ่ือ 
พัฒนำไปสู่ครัวของโลก และฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำด 
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เป้ำประสงค ์
- เป็นศูนย์กลำงอุตสำหกรรมอำหำรแปรรูปของประเทศ และของภูมิภำคอินโดจีนสู่กำรเป็น “ครัวของ 

โลก” 
- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภำพสูงตลอดห่วงโซ่กำรผลิต 
- เป็นฐำนกำรผลิตพลังงำนสะอำดขนำดใหญ่ที่สุดในอำเซียน 

กลยทุธ ์ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนำคุณภำพปัจจัยกำรผลิต ประสิทธิภำพกำรผลิตและผลิตภำพภำคเกษตรกรรม เพ่ืออำหำร

ปลอดภัย 
2) สนับสนุนเครือข่ำยวิสำหกิจ (Cluster) อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่ำและพัฒนำ

มำตรฐำนสินค้ำสู่สำกล 
3) พัฒนำกำรสร้ำงตรำสินค้ำ (Branding)ศักยภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรเพ่ือเป็นพลังงำนทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
5) พัฒนำและส่งเสริมอุตสำหกรรมสะอำดอย่ำงเป็นระบบ 

ตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

-ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตข้ำวหอมมะลิ 
เฉลี่ยต่อไร่ (ฐำนข้อมูล 450 กก./ไร่) 

20 กก./ไร่ 25 กก./ไร่ 30 กก./ไร่ 35 กก./ไร่ 

- ผลผลิตที่เพ่ิมข้ึนของมันส ำปะหลังเฉลี่ย
ต่อไร่ (ฐำนข้อมูล 4,000 กก./ไร่) 

100 กก./ไร่ 150 กก./ไร่ 200กก./ไร่ 250 กก./ไร่ 

- มูลค่ำเพ่ิมด้ำนกำรเกษตรปศุสัตว์ 
(ฐำนข้อมูล 2,619 ล้ำนบำท/ปี) 

100 กก./ไร่ 150 กก./ไร่ 200กก./ไร่ 250 กก./ไร่ 

ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
-อัตรำเพิ่มของกำรผลิตพลังงำนชีวมวล 
จำกผลผลิตมันส ำปะหลัง 
(ฐำนข้อมูล 701,643.07 toe/ ปี) 

ร้อยละ 40 ร้อยละ 50  ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่2 
พัฒนำระบบโลจิสติกส์และกำรค้ำเพ่ือเป็นศูนย์กลำงควำมเจริญของภำคอีสำน และรองรับประชำคม 

เศรษฐกิจอำเซียน 

เป้ำประสงค ์
- เป็นศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนของอีสำนและภูมิภำคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์ ระบบ 

สำธำรณูปโภคพ้ืนฐำน บุคลำกร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงสมดุล 

กลยทุธ ์ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนำและเชื่อมโยงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภำคอินโดจีน 
2) พัฒนำสิ่งอ ำนำยควำมสะดวกและกฏระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์กำรค้ำและกำรลงทุน 
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3) พัฒนำศักยภำพบุคลำกรและผู้ประกอบกำร SMEs ด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุน เพ่ือเพ่ิม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

4) พัฒนำฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนโลจิสติกส์ กำรค้ำและกำรลงทุนที่มี
ประสิทธิภำพ 

ตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

- จ ำนวนโครงข่ำยกำรคมนำคมขนส่ง 
ที่ได้รับกำรพัฒนำและปรับปรุง 

30 เส้นทำง 40 เส้นทำง 50 เส้นทำง 60 เส้นทำง 

- จ ำนวนที่เพ่ิมข้ึนของบุคลำกรที่ 
ได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน 
ระบบโลจิสติกส์ 

200 คน 300 คน 400 คน 500 คน 

- ศูนย์ข้อมูลระบบโลจิสติกส์และกำร 
คมนำคมขนส่งเพ่ือกำรค้ำและกำร 
ลงทุน 

อย่ำงน้อย 1 
ศูนย ์

2 ศูนย ์ 3 ศูนย์ 4 ศูนย ์

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่3 
พัฒนำคุณศักยภำพภำพกำรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้ำงและกระจำยรำยได้สู่ประชำชนใน 

พ้ืนที่ 
เป้ำประสงค ์

– เป็นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภำพ ประวัติศำสตร์อำรยธรรมขอม
ที่เก่ำแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้ำนสู่สำกล 
กลยทุธ ์ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1) พัฒนำปัจจัยพ้ืนฐำนกำรท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภำพ และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใน
จังหวัดสู่ภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

2) ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยวที่หลำกหลำยเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3) พัฒนำศักยภำพกำรผลิตและกำรหำช่องทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP โดยเฉพำะ

ผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผำด่ำนเกวียน 
4) พัฒนำบุคลำกรและกำรให้บริกำรท่องเที่ยว 
5) วิจัยและพัฒนำประสิทธิภำพทำงกำรตลำดและประชำสัมพันธ์กำรท่องเที่ยวของจังหวัด 
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ตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรำยได้จำกกำร
ท่องเที่ยว 

ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 ร้อยละ 18 ร้อยละ 20 

2. ร้อยละของจ ำนวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 5 ร้อยละ 8 ร้อยละ 11 ร้อยละ 14 

3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่ำกำรจ ำหน่ำย 
สินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ไหม/OTOP เทียบปีที่
ผ่ำนมำ 

ร้อยละ 10 ร้อยละ 12 ร้อยละ 14 ร้อยละ 16 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่4 
พัฒนำสังคมคุณภำพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่กำรเป็นเมืองน่ำอยู่ 

เป้ำประสงค ์
-เป็นเมืองน่ำอยู่วัฒนธรรมโครำช สังคมคุณภำพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภำพ คุณธรรม มีควำมสัมพันธ์ดี 

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 
-ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงเศรษฐกิจอย่ำงเป็นธรรม ประชำชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจำกกำรมีงำนท ำ 

และมีรำยได้และแก้ไขปัญหำควำมยำกจนอย่ำงยังยืน 

กลยทุธ ์ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมกำรบริกำรสำธำรณสุขและสุขภำพประชำชนให้แข็งแรง 
2) พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 
3) ส่งเสริมศำสนำ จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4) สร้ำงงำน รำยได้ และพัฒนำองค์ควำมรู้และทักษะแรงงำน 
5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิกำรทุพพลภำพ และผู้ด้อยโอกำสทำงสังคม และเสริมสร้ำงครอบครัวอบอุ่น 
6) เสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม 

อย่ำงยั่งยืน 
 
ตวัชีว้ดั 

ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
- มีระบบบริกำรสำธำรณสุขและ 
บริกำรสำธำรณะอ่ืน ๆ ที่เพียงพอ 
และสะดวกครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 

-ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ประชำชนได้รับ 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้และเข้ำถึงข้อมูล 
ข่ำวสำร 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ป ี

- ร้อยละของหมู่บ้ำนที่ประชำชนมี 
อำชีพเหมำะสมและมีรำยได้เพียงพอ 
ต่อกำรด ำรงชีวิต 

ร้อยละ 60 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 70 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 90 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ป ี
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ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
- ร้อยละของหมู่บ้ำนที่มีประชำชน 
เข้ำร่วมประชำคมจัดท ำแผนชุมชน 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ปี 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย/ป ี

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่5 
พัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงบูรณำกำร 

เป้ำประสงค ์
-เป็นศูนย์กำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหำภัยแล้ง อุทกภัย และน้ ำเสีย 
-ภำคีทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษำแหล่งน้ ำในพ้ืนที่อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่อง 

กลยทุธ ์ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนำ ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภำพและสะอำด 
2) บริหำรจัดกำรน้ ำ เพ่ิมประสิทธิภำพกำรพัฒนำแหล่งน้ ำผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภคบริโภค 

เกษตรกรรมและอุตสำหกรรม 
3) พัฒนำระบบชลประทำนและจัดหำแหล่งน้ ำต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภำพต่อกำรใช้ประโยชน์ 

ทำงเศรษฐกิจและสังคม 
4) สนับสนุนเกษตรกรท ำแหล่งน้ ำในไร่นำ พร้อมผันน้ ำจำกลุ่มน้ ำอ่ืนๆ และสร้ำงระบบโครงข่ำย 

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5) สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องกำรใช้น้ ำ กำรตะหนักถึงคุณค่ำน้ ำ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ ำอย่ำง 

มีส่วนร่วม 
6) วิจัยและพัฒนำองค์ควำมรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ 

ตวัชี้วดั 
ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

- ร้อยละของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
ที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
แบบบูรณำกำร 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 
- จ ำนวนระบบชลประทำนขนำดเล็ก 
กลำง ใหญ่ ที่ก่อสร้ำงเพ่ิมขึ้น 
กลำง ใหญ่ ที่ก่อสร้ำงเพ่ิมขึ้น 

52 แห่ง 60 แห่ง 70 แห่ง 80 แห่ง 

- ร้อยละของหมู่บ้ำน/ชุมชน 
ที่มีส่วนร่วมในกำรปลูกต้นไม้ 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ประเด็นยทุธศำสตร์ที ่6 
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยและควำมมั่นคงของบ้ำนเมือง 
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เป้ำประสงค ์
- เป็นศูนย์กลำงกองก ำลังเสริมสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรทหำรที่ส ำคัญในภูมิภำคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสำนเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดและปัญหำสังคม 

ควำมมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภำคและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

กลยทุธ ์ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขของชำติ 
2) กำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน และป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด 
3) กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติสำธำรณะ 
4) ส่งเสริมกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) 
5) ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมรัฐธรรมนูญ 

ตวัชี้วดั 
ตวัชีว้ดั ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 

-ร้อยละหมู่บ้ำนที่ประชำชน 
มีส่วนร่วมในกำรด ำเนิน 
กิจกรรมสร้ำงควำมปรองดอง 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

ร้อยละ 80 
ของหมู่บ้ำน 
เป้ำหมำย 

- อัตรำร้อยละของผู้ใช้ 
สิทธิกำรเลือกตั้ง 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 

4.5  ยทุธศำสตร์กำรพฒันำ 
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำของจังหวัดนครรำชสีมำ  ดังนี้ 

1. ยทุธศำสตร์กำรสำนตอ่แนวทำงพระรำชด ำริ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
1.1 ประสำนและบริหำรกำรจัดกำรน้ ำ ตำมพระรำชด ำรัสของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯเมื่อปี 

2538เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหำอุทกภัยอย่ำงเป็นระบบ 
1.2 พัฒนำขุดลอก คูคลองและจัดสร้ำงแหล่งน้ ำสงวนและเก็บกักน้ ำเพ่ือกำรเกษตร เพ่ือกำรอุปโภค 

และบริโภค รวมทั้งวำงโครงกำรเพื่อแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมและน้ ำแล้ง 
1.3 พัฒนำชุมชนและสังคมตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้ำใจเรื่องกำรใช้น้ ำ และ 

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่ำ 
2. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรศึกษำ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
2.1 ส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
2.2 พัฒนำและเตรียมบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ (ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภำพ

มีทักษะและศักยภำพตำมมำตรฐำนสำกล รองรับประชำคมอำเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีกำรน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นเครื่องมือและประกอบกำรศึกษำเป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชำชนทั่วไป 
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2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชำชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชำชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนในทุก 
ด้ำน เช่น ด้ำนแรงงำน ด้ำนอำชีพ ฯลฯ โดยเฉพำะด้ำนกำรใช้ภำษำในสังคมอำเซียน เช่น ภำษำอังกฤษ 
เป็นต้น 

2.5 ส่งเสริมกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
3. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรเกษตร 
แนวทำงกำรพฒันำ 

3.1 พัฒนำ ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภำพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต โดย
ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสำหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆท่ีมีคุณภำพสูงขึ้น โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอ
ควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

3.2 ลดต้นทุนกำรผลิตและเพ่ิมมูลค่ำผลผลิตทำงกำรเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภำพ มี
มำตรฐำนสำกลโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

3.3 สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้ำน (อกม.) หำรูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบ 
เก่ำให้มีคุณภำพและประสิทธิภำพมำกขึ้น 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรถนอมและแปรรูปสินค้ำทำงกำรเกษตรอย่ำงมีคุณภำพน ำเครื่องจักร และ 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำสินค้ำและปริมำณสินค้ำคุณภำพในท้องถิ่น ส่งเสริมกำรกระจำยสินค้ำไปสู่
ทั้งภำยในและต่ำงประเทศโดยกำรร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

3.5 สนับสนุนกำรท ำกำรเกษตรทำงเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภำพและประสิทธิภำพของนโยบำยเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและ
เอกชน 

3.6 ส่งเสริมประชำชนในท้องถิ่นให้มีกำรเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือกำรบริโภค เพ่ือจ ำหน่ำยและเพ่ือกำร
อนุรักษ์ โดยขอควำมร่วมมือและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน 

4. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสงัคม 
แนวทำงกำรพฒันำ 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนำบทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น ำกำพัฒนำ 

ชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภำพ 
4.2 ส่งเสริมโครงกำรพัฒนำระดับหมู่บ้ำน ให้พ่ึงตนเองได้ ให้ประชำชนมีฐำนะดีขึ้น มีสำธำรณูปโภค 

ที่ดีและเข้ำถึงทุกชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนำบทบำทและคุณภำพชีวิตของสตรี ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำสโดยกำรจัด 

กิจกรรมที่เหมำะสมและด ำเนินกำรให้เกิดกองทุน หรือจัดหำงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรพัฒนำบทบำทและ 
คุณภำพชีวิตอย่ำงต่อเนื่อง รวมตลอดถึงกำรพัฒนำให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญในวิชำชีพที่เหมำะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง 
เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 

4.4 ส่งเสริม พัฒนำคุณภำพของเด็กและเยำวชนเพื่อเป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพของสังคมต่อไปใน
อนำคต 

4.5 ส่งเสริมพัฒนำคุณภำพและศักยภำพตำมควำมสำมำรถของแรงงำนในท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับ
เข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 

4.6 ด ำเนินกำรสนับสนุน และประสำนรัฐบำลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้
มีกำรปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำกำรเสพ กำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยยำเสพติดในทุกระดับ 

4.7 ด ำเนินกำรโครงกำร อบจ.สัญจรเพื่อให้บริกำรประชำชน และรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และควำม 
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ต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ 
4.8 ส่งเสริมและประกำศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และสร้ำงคุณประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้ง

จัดสร้ำงหอเกียรติยศ ( Hall of Fame )เพ่ือประกำศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปกำร และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่จังหวัด
นครรำชสีมำ 

5. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำสำธำรณสขุ 
แนวทำงกำรพฒันำ 
5.1 สนับสนุนกำรจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิกำรเพื่อพัฒนำศักยภำพของอำสำสมัครสำธำรณสุข 

หมู่บ้ำน(อสม.)กองสำธำรณสุข 
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรรักษำพยำบำลประชำชนในระดับต ำบล หมู่บ้ำนและชุมชนที่มี

คุณภำพและมำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนได้รับบริกำรที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุกำรณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล และหน่วยงำน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5.3 ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยของประชำชนในระดับหมู่บ้ำนและชุมชน ให้มีสุขภำพแข็งแรง โดยให้ 
กำรเรียนรู้กำรดูแลสุขภำพ กำรออกก ำลังกำย กำรป้องกันโรค กำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง กำรรับประทำนอำหำรที่
มีประโยชน์และกำรเข้ำรับกำรตรวจสุขภำพหรือกำรรับบริกำรด้ำนสำธำรณสุขตำมข้ันตอนและวิธีกำรทำงกำร
แพทย์ 

6 . ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพัฒนำโครงสรำ้งพืน้ฐำน 
แนวทำงกำรพฒันำ 
6.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรวำงระบบกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงคุณภำพชีวิตพ้ืนฐำน ให้สอดคล้องกบั

ควำมจ ำเป็นและควำมต้องกำรของประชำชนในกำรด ำรงชีวิตอย่ำงพอเพียง 
6.2 ก่อสร้ำง ปรับปรุงเส้นทำงกำรคมนำคมอย่ำงทั่วถึง ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร และแก้ไข 

ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน โดยเฉพำะเส้นทำงกำรขนส่งผลผลิตทำงกำรเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรด ำรงชีวิตของประชำชน 

6.3 ประสำน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงำนที่มีควำมช ำนำญในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุง เส้นทำงคมนำคม 

6.4 ประสำนในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือนร้อนของประชำชนในด้ำนสำธำรณูปโภค และส่งเสริมให้ 
ประชำชนเข้ำใจในกำรใช้และรักษำสำธำรณูปโภคอย่ำงคุ้มค่ำ 

6.5 ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบขนส่งในควำมรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ 
เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรจรำจร ควำมปลอดภัยและควำมเป็นระเบียบในกำรให้บริกำรแก่ประชำชน 

7. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรพฒันำกำรท่องเทีย่ว 
แนวทำงกำรพฒันำ 
7.1 พัฒนำฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้ำนศำสนำศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโครำช 

เพ่ือกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมกำร 
7.2 พัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้ำงแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว

และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้ำงรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวของจังหวันครรำช
สีมำเพิ่มขึ้น โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงำนและส่วนรำชกำร ตลอดจนองค์กร 
ภำคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

7.3 สนับสนุนและส่งเสริมควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรธุรกิจท่องเที่ยว และสร้ำงเครือข่ำย เพ่ือ 
พัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร โดยกำรจับคู่ธุรกิจพัฒนำคุณภำพสินค้ำและขยำยตลำดสินค้ำทั้งภำยใน 
ประเทศและต่ำงประเทศ 
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7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลำนกีฬำชุมชน และจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้ำนจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยำวชน นักเรียน นักศึกษำเกิดควำมสนใจและมีแรงจูงใจในกิจกรรมกีฬำ
รวมถึงกำรสร้ำงควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำสู่กีฬำอำชีพในระดับชำติและนำนำชำติ 

8. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรบรหิำรจดักำรบำ้นเมอืงทีด่ี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือให้รองรับกำร 

ปฏิบัติภำรกิจหน้ำที่ ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
ทั้งนี้รวมถึงกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนควำมรู้และทัศนคติในด้ำนต่ำงๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นใน 
ประชำคมอำเซียนและของประเทศต่ำงๆในโลก 

8.2 น ำระบบสำรสนเทศมำใช้ในกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร เพ่ือให้บริกำรกับประชำชนให้สะดวก 
รวดเร็วแม่นย ำ โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชำชนผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลำกรในสังกัดขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ ให้ได้รับกำรศึกษำ อบรม 
กำรท ำวิจัย เพ่ิมพูนควำมรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภำพ กำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิผลในกำรบริกำรประชำชน 
และในกำรสื่อสำรและร่วมมือกับประชำคมอำเซียน 

8.4 บูรณำกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น สร้ำงประโยชน์สูงสุด แก่ประชำชนในจังหวัดนครรำชสีมำ 

8.5 เปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย และควำมต้องกำร ของประชำชน
ในกำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรรำชกำร 
9. ยทุธศำสตรด์้ำนกำรรกัษำควำมปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชำติ และภัยพิบัติต่ำงๆ 
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรหน่วยงำน มูลนิธิกำรกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง ใน

กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันภัย และกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถำนที่ส ำคัญ เพ่ือสร้ำง

ควำมอบอุ่นใจและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน 
9.4 สนับสนุนกำรฝึกอบรมจัดตั้งและ อบรมฟ้ืนฟูต ำรวจบ้ำน และอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 

(อปพร.)เพ่ือเป็นก ำลังสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่รัฐ และดูแลรักษำควำมปลอดภัยและกำรจรำจรในชุมชนหมู่บ้ำน 
10.ยทุธศำสตร์ดำ้นกำรอนรุกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำติและสิง่แวดลอ้ม 
แนวทำงกำรพฒันำ 
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน ในกำร

พัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ ำ ลุม่น้ ำล ำคลอง และป่ำไม้ให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ 
10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชน ใน

กำรรณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหำมลพิษและปัญหำสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้ำงควำมร่วมมือกับส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในกำรจัดท ำระบบก ำจัดขยะรวม เพ่ือจัดกำรขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่ำงเป็นระบบ 
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ส่วนที่ 5 
บัญชีสรุปโครงกำรพฒันำ 

แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2558-2560) 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง 
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