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บทที ่1 
บทน ำ 

 
  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเป็นหน่วยบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น  มีบทบำท  อ ำนำจหน้ำที่  
และควำมรับผิดชอบมีควำมเป็นอิสระพอสมควร  ควำมส ำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ควำมส ำคัญกำร
กระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำยที่
จะด ำเนินในกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ   ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง  ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผน
และขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 โดยถ่ำยโอนภำรกิจในกำร
ให้บริกำรสำธำรณะที่จ ำเป็น  และรำยได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น กำรด ำเนินกำรบริกำร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ  ด้ำน   ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีควำมโปร่งใส  สำมำรถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
กำรวำงแผนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจึงเป็นกลไกที่ส ำคัญ ที่ท ำให้กำรบริหำรเป็นรูปแบบและมีทิศทำง กำร
ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่สมดุล และมีประสิทธิภำพ จะส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล สำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  แก้ปัญหำได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และท ำให้
บรรลุตำมควำมมุ่งหมำย 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  เป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ที่ก ำหนดแผนยุทธศำสตร์ และแนวทำงในกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ  แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  แผนยุทธศำสตร์กำรจังหวัด อ ำเภอ  และแผนชุมชน 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำในอนำคตขององค์กร  โดยก ำหนดสถำนะภำพควำมต้องกำรและแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย  บนพ้ืนฐำนของกำรรวบรวมข้อมูล  กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  
สอดคล้องกับศักยภำพ  ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  
บรรลุตำมเป้ำหมำย  โดยสำมำรถแก้ไขปัญหำและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  ครอบคลุมทุก
ด้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง  จึงจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขึ้น 

1.3 ขัน้ตอนในกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548   ได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น จัดประชุมประชำคมท้องถิ่น ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ            
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น   รับทรำบปัญหำ   ควำมต้องกำร   ประเด็นกำรพัฒนำและ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำร และแนวทำงปฏิบัติที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ำมำก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  โดยให้น ำข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำจำก
หน่วยงำนต่ำงๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 ๒. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น รวบรวมแนวทำงและข้อมูลน ำมำ
วิเครำะห์เพื่อจัดท ำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนำท้องถิ่น 

 ๓. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ เพ่ือเสนอผู้บริหำร
ท้องถิ่น 
  ๔. ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอร่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ่ือ      
ให้ควำมเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหำรท้องถิ่นพิจำรณำอนุมัติประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต่อไป 



- 4 - 

 

1.4   ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
  1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
  2. ท้องถิ่นสำมำรถจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.   ผู้บริหำรท้องถิ่น สำมำรถบริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม     และสอดคล้อง กับควำมต้องกำรของ
ชุมชน  อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. แนวทำงพัฒนำเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือ   ระหว่ำงองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ     และ
เอกชน   และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ   
  5. สำมำรถก ำกับดูแล  ติดตำม  และประเมินผลกำรพัฒนำได้ 

 แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง  เป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำในอนำคต ระยะ 5 ปี (พ.ศ.  255๖-25๖0)  ภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของประชำคม  เพ่ือเป็นทิศทำงใน
กำรพัฒนำ  ที่ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของประชำชนมีควำมสุข  มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่สิ่งเหล่ำนี้จะบรรลุตำม
เป้ำหมำยได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุกฝ่ำย  ในกำรที่จะน ำแผนยุทธศำสตร์ไปปฏิบัติอย่ำง      มี
ระบบ 
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บทที ่2 
 

สภำพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรสว่นต ำบลหนองน้ ำแดง 

2.1 ข้อมูลสภำพทั่วไป 
ประวัติควำมเป็นมำ 
 เดิมต ำบลหนองน้ ำแดงเป็นส่วนหนึ่งของต ำบลขนงพระ ต่อมำเมื่อปี 2527 ได้มีกำร

เปลี่ยนแปลงเขตต ำบลตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตต ำบลในท้องที่ ลงวันที่   
17 สิงหำคม 2527  โดยมีกำรโอนหมู่บ้ำนจำกต ำบลขนงพระ จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน มำตั้งเป็นต ำบลหนองน้ ำ
แดง   ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองน้ ำแดง หมู่ที่ 2 บ้ำนวงษ์เกษตร  หมู่ที่ 3 บ้ำนเขำวง หมู่ที่  4  บ้ำนวะกะ
เจียว  หมู่ที่ 5  บ้ำนหนองมะกรูด  หมู่ที่  6  บ้ำนโป่งกระสัง และได้ขอแยกหมู่บ้ำนเพ่ิมขึ้น โดยแยกหมู่ที่ 4 
เป็นหมู่ที่ 7 คือบ้ำนไทยเดิม ต่อมำเมื่อปี 2534 ได้แยกหมู่บ้ำนเพ่ิมขึ้นอีก โดยแยกหมู่ที่ 4 แยกเป็นหมู่ที่8 
บ้ำนไทรทอง และแยกหมู่ที่ 3 เป็นหมู่ที่ 9 บ้ำนธำรมงคล ต่อมำเม่ือปี 2536 ได้แยกหมู่บ้ำนเพ่ิม โดยแยกหมู่
ที่ 6 เป็นหมู่ 10 บ้ำนคลองชัย และต่อมำเม่ือปี 2542 ได้แยกหมู่ที่ 8 เป็นหมู่ที่ 11 บ้ำนมอกะหำด ในพ้ืนที่
เขตต ำบลหนองน้ ำแดง ประกอบด้วยคนต่ำงถิ่น ซึ่งอพยพมำจำกจังหวัดสระบุรี อยุธยำ นครรำชสีมำ 
สุพรรณบุรี อ่ำงทอง  
   

ที่ตั้ง  
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต ำบลหนองน้ ำแดง อ ำเภอปำกช่อง 

จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะห่ำงจำกอ ำเภอปำกช่องประมำณ 10 กิโลเมตร และระยะห่ำงจำกจังหวัด
นครรำชสีมำประมำณ  91  กิโลเมตร 
 
 ขนำดพื้นที่และอำณำเขตกำรปกครอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นหุบเขำ มีพ้ืนที ่
ประมำณ 77.57 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 48,478.50 ไร่  และมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลต่ำง ๆ 
ดังนี้  

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

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอำกำศ 
  สภำพพื้นที่ส่วนใหญ่ของต ำบลหนองน้ ำแดง  เป็นที่รำบเอียงสลับกับภูเขำ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่ำสงวนแห่งชำติ  มีควำมสูงของภูเขำประมำณ 500-700 เมตร  ส ำหรับทำงด้ำนตะวันตกของต ำบลมี
ล ำตะคองไหลผ่ำน 
  สภำพภูมิอำกำศโดยส่วนใหญ่ของต ำบลหนองน้ ำแดง  มีทั้งอำกำศร้อนและหนำว  มีฝนตก
ชุก  ช่วงฤดูหนำวจะหนำวจัด 

 เขตกำรปกครอง 
 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองน้ ำแดง มีเขตกำรปกครอง  จ ำนวน  11  หมู่บ้ำน ดังนี้ 
 หมู่ที่ 1  บ้ำนหนองน้ ำแดง  หมู่ที่ 3  บ้ำนเขำวง 
 หมู่ที่ 2  บ้ำนวงศ์เกษตร   หมู่ที่ 4  บ้ำนวะกะเจียว 
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 หมู่ที่ 5  บ้ำนหนองมะกรูด  หมู่ที่ 6  บ้ำนโป่งกะสัง 
 หมู่ที่ 7  บ้ำนไทยเดิม   หมู่ที่ 8  บ้ำนไทรทอง 
 หมู่ที่ 9  บ้ำนธำรมงคล   หมู่ที่ 10  บ้ำนคลองชัย 
 หมู่ที่ 11  บ้ำนมอกะหำด  

ประชำกร    
  ประชำกรปี ณ เมษำยน พ.ศ. 2554 ต ำบลหนองน้ ำแดงมีประชำกรทั้งสิ้น  9,643  คน 
โดยแยกเป็นชำย 4,863  คน หญิง  4,780  คน  จ ำนวนครัวเรือน รวมทั้งต ำบลทั้งหมด 4,406 ครัวเรือน  

ตำรำงแสดงจ ำนวนประชำกร จ ำแนกตำมหมูบ่ำ้นของต ำบลหนองน้ ำแดง พ.ศ. 2554 
หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จ านวน/ครัวเรือน 

1 บา้นหนองน ้ าแดง 1,312 1359 2,671 1,337 

2 บา้นวงศเ์กษตร 469 447 916 486 

3 บา้นเขาวง 462 391 853 249 

4 บา้นวะกะเจียว 159 179 338 153 

5 บา้นหนองมะกรูด 290 281 571 278 

6 บา้นโป่งกระสงั 508 514 1,022 518 

7 บา้นไทยเดิม 475 465 940 279 

8 บา้นไทรทอง 385 371 756 523 

9 บา้นธารมงคล 219 198 417 159 

10 บา้นคลองชยั 180 178 358 141 

11 บา้นมอกะหาด 404 397 801 283 

 รวม 4,863 4,780 9,643 4,406 

จ ำนวนประชำกรแยกตำมชว่งอำยุ เฉพำะผู้มสีญัชำติไทย 
ชว่งอำยปุระชำกร จ ำนวนเพศชำย 

(คน) 
จ ำนวนเพศหญิง 

(คน) 
จ ำนวนรวม 

(คน) 
น้อยกว่ำ  1  ปี 
1  ปี  -  5  ปี 

6  ปี  -  12  ปี 
13 ปี  -  18  ปี 
19 ปี  -  25  ปี 
26  ปี  -  35 ปี 
36  ปี  -  49  ปี 
50  ปี  -  60  ปี 
61 ปี  -  99 ป ี
100 ปีขึ้นไป 

17 
357 
435 
469 
577 
818 

1,154 
558 
451 

2 

11 
353 
446 
426 
508 
785 

1,193 
567 
479 

2 

28 
710 
881 
895 

1,085 
1,603 
2,347 
1,125 
930 

4 
รวมทัง้หมด 4,838 4,770 9,608 

ที่มำ : ส ำนักงำนทะเบียนรำษฎร์อ ำเภอปำกช่อง  ณ  เดือน เมษำยน  2554 
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง : จ ำนวน 6,592  คน 
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 สภำพเศรษฐกิจ 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        206   ไร่ 
   พ้ืนที่ไร่     6,491  ไร่ 
   พ้ืนที่ไม้ผล           17,438   ไร่ 
   พืชผัก        529   ไร่ 
   พ้ืนที่ภูเขำ ป่ำถนน ที่อยู่อำศัย รีสอร์ท 15,620 ไร่ 

  แหล่งน้ ำที่ดิน ป่ำไม้และกำรใช้ประโยชน์ 
ต ำบลหนองน้ ำแดง มีแหล่งน้ ำธรรมชำติ 2 แห่ง ได้แก่ ล ำตะคอง ล ำห้วย มีแหล่งน้ ำที่สร้ำง 

ขึ้น โดยประมำณ จ ำนวน 95 แห่ง 
 

ชื่อแหลง่น้ ำ ขนำด / พื้นที ่ หมูท่ีต่ั้งแหลง่น้ ำ กำรใชป้ระโยชน์ 
( ครวัเรือน ) 

ใช้ไดต้ลอดปหีรอืไม่ 

1. แหล่งน้ ำธรรมชำติ 
1.1 ล ำตะคอง 
1.2 ล ำห้วย 

2.  แหล่งน้ ำที่สร้ำงขึ้น 
    2.1 อ่ำงเก็บน้ ำมอวชิรำ 
    2.2 ฝำยฟำร์มแหลม
ทอง 
    2.3 สระน้ ำ 17 แห่ง 
    2.4 ฝำย กิโลเมตรที่ 6 
    2.5 ประปำหมู่บ้ำน 
    2.6 บ่อบำดำล 

 
  ยำว 4  กม. 
       10  กม. 
 
       50  ไร่ 
       30  ตร.ม. 
       20  ไร่ 
        3  แห่ง 
       11  จุด 
       95  จุด 

 
        4, 10 
           7 
 
          1 
          6 
    1,3,6,7,9 
         6 
       1 – 11 
     ทุกหมู่บ้ำน 

 
          50 
          35 
 
         200 
         100 
         500 
         125 
        1,000 
        1,200 

 
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
 
        ตลอดป ี
        ตลอดปี 
     ไม่ตลอดป ี
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี
        ตลอดป ี

 

สภำพดิน 
  ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินลึก มีกำรระบำยน้ ำดี ดินมีควำมสำมำรถให้น้ ำซึมผ่ำนได้ดีปำน

กลำง   ถึงช้ำ ดินบนเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรำย ดินล่ำงเป็นดินเหนียว สีแดงเข้มหรือสีแดง ควำม
อุดมสมบูรณ์ค่อนข้ำงต่ ำ มีควำมเหมำะสมดีในกำรปลูกพืชไร่ มีข้อจ ำกัดในกำรใช้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย      
เช่น พืชอำจขำดแคลนน้ ำได้บ้ำงในระยะที่ฝนทิ้งช่วง ส ำหรับไม้ผลแล้วมีควำมเหมำะสมดี 
 

สภำพป่ำไม้ 
 ลักษณะป่ำไม้ในเขตต ำบลหนองน้ ำแดง ดั้งเดิมนั้นอุดมสมบูรณ์ แต่เนื่องจำกชำวบ้ำนมีอำชีพ

เกษตร ท ำให้ป่ำไม้ถูกท ำลำย สภำพป่ำจึงเป็นลักษณะเป็นสวนผลไม้ ส ำหรับภูเขำส่วนมำกก็เป็นภูเขำหิน 
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ข้อมูลด้ำนกำรบริกำรพื้นฐำน 
กำรคมนำคมติดต่อระหว่ำงต ำบลกับอ ำเภอปำกช่องใช้เส้นทำงรถยนต์ ซึ่งมีเส้นทำงท่ี 

  ส ำคัญดังนี้ 
1. ทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 2 (ถนนมิตรภำพ) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่  1,2,7,8 
2. ทำงหลวงจังหวัดหมำยเลข 2090 (ถนนธนะรัชต์) เป็นถนนลำดยำง ผ่ำนหมู่ที่ 4,5,6,8 

 

กำรคมนำคมติดต่อภำยในต ำบลและต ำบลใกล้เคียง 
         นอกจำกมีถนนมิตรภำพและถนนธนะรัชต์แล้วยังมีถนนสำยหลักที่เข้ำสู่ชุมชนในหมู่บ้ำนต่ำง ๆ 

แล้วมีโครงข่ำยของถนนเชื่อมติดต่อกันทั้งในต ำบลและต่อไปยังต ำบลใกล้เคียงได้ด้วย ซึ่งมีทั้งถนนลำดยำงและ
ถนนลูกรัง 

กำรบริกำรรถโดยสำรและยำนพำหนะต่ำง ๆ  
1. กำรบริกำรรถโดยสำร มีรถโดยสำรและขนส่งจำกเทศบำลต ำบลปำกช่องเข้ำถึงทุก 

หมู่บ้ำน และต่อไปยังต ำบลใกล้เคียง 
2. ยำนพำหนะต่ำง ๆ ที่ใช้ในต ำบลในกำรคมนำคมติดต่อและขนส่ง ส่วนใหญ่เป็นรถ     

จักรยำนยนต์ รถโดยสำร รถกระบะ 
     สำธำรณูปโภค 

  1. แหล่งน้ ำและกำรชลประทำน มีล ำตะคองไหลผ่ำน หมู่ที่ 4,8 และหมู่ที่ 10 มีอ่ำงเก็บน้ ำ
ขนำดกลำง อยู่ริมถนนมิตรภำพใหม่ หมู่ที่ 1 บ้ำนหนองน้ ำแดง 

  2. กำรไฟฟ้ำ มีบริกำรไฟฟ้ำเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน มีไฟฟ้ำเกือบทุกหลังคำเรือน 
  3. กำรประปำ ต ำบลหนองน้ ำแดงมีโครงกำรเน้นหนักเรื่องน้ ำและปัจจุบันประปำมีครบทุก
หมู่บ้ำน  หมู่ที่ 1 - 11 

  4. กำรสื่อสำรต่ำง ๆ รำษฎรส่วนใหญ่ใช้บริกำรทำงไปรษณีย์  โทรศัพท์ 
  

สภำพสังคม  
สถำนกำรศึกษำ 
  โรงเรียนมัธยมศึกษำ  1  แห่ง 
  โรงเรียนพญำเย็นวิทยำ  หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองน้ ำแดง 
  โรงเรียนประถมศึกษำ  4  แห่ง 
     โรงเรียนวัดวชิรำลงกรณวรำรำม  หมู่ที่ 1 ต ำบลหนองน้ ำแดง 
  โรงเรียนบ้ำนเขำวง หมู่ที่ 3 ต ำบลหนองน้ ำแดง 
  โรงเรียนบ้ำนนำ   หมู่ที่ 4 ต ำบลหนองน้ ำแดง 

 โรงเรียนบ้ำนโป่งกระสัง  หมู่ที่ 6 ต ำบลหนองน้ ำแดง 
 โรงเรียนเอกชน  1  แห่ง 

          โรงเรียนนำนำชำติเซนต์ สตีเฟ่นส์ เขำใหญ่  หมู่ที่ 4  ต ำบลหนองน้ ำแดง 
 

 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ  18  แห่ง 
  หมู่ที่ 1  วัดวชิรำลงกรณวรำรำมวรวิหำร  ส ำนักสงฆ์ถ้ ำไตรรัตน์  
   ส ำนักสงฆ์ถ้ ำสุริยำ   ส ำนักปฏิบัติธรรมสำขำวัดธรรมกำย 
  หมู่ที่ 2   วัดถ้ ำไก่แก้ว  

ส ำนักสงฆ์เทพสุธำจำรย์    
หมู่ที่ 3  วัดเขำวง    ส ำนักสงฆ์ถ้ ำพรหมจันทร์ 
 ส ำนักสงฆ์เขำกระโจมทอง 
หมู่ที่ 5  วัดเขำวงเจริญธรรม   ส ำนักสงฆ์เพชรพิมำน   
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หมู่ที่ 6  วัดโป่งกะสังข์     ส ำนักสงฆ์สำมัคคีธรรม   

หมู่ที่ 7   วัดไทยเดิม     ส ำนักสงฆ์ถ้ ำโพธิ์ทอง   

หมู่ที่ 8  วัดป่ำอ ำนวยผล  
หมู่ที่ 10  วัดเขำแก้วจุฬำมณี     
หมู่ที่ 11  วัดบ้ำนนำ  
      

          ด้ำนสำธำรณสุข 
สถำนีอนำมัย   สถำนีอนำมัยต ำบลหนองน้ ำแดง  หมู่ที่ 1 
อสม.    มีสมำชิกจ ำนวน 111 คน  
หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) มีเจ้ำหน้ำที่ 10 คน 

  

         ด้ำนบรรเทำสำธำรณภัยและควำมสงบเรียบร้อย 
  อปพร.   มีสมำชิกจ ำนวน  30  คน 
  ต ำรวจบ้ำน  มีสมำชิกจ ำนวน  35  คน 
  กู้ชีพกู้ภัย (OTOS) มีสมำชิกจ ำนวน  10  คน 
 

         ชมรม/กลุ่มอำชีพ 
  กลุ่มผู้สูงอำยุ  มีสมำชิกจ ำนวน 423 คน 

กลุ่มสตรีแม่บ้ำน  มีสมำชิกจ ำนวน  20  คน 
   

         หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
                         โรงแรม,ที่พัก,รีสอร์ท จ ำนวน   19   แห่ง 
   หมู่ที่ 1   สวนน้อยหน่ำรีสอร์ท 

หมู่ที่ 2  ภูเพชร  รีสอร์ท  
หมู่ที่ 3 ดิสคัฟเวอรี่ฮิลล์ รีวอร์ท   
หมู่ที่ 4  ทองทับทิบ  
หมู่ที่ 6 เขำใหญ่แกรนด์   เรือนไม้งำม 
 โรงแรมสักภูเดือน  กรีนฟอเรส 
 ภูฟ้ำสวย   เขำใหญ่กำร์เด้นลอด์จ 
 ทองสถิตฮิลล์รีสอร์ท  ต้นศิลป์ฮำร์ทโฮม 
 ลำนลีลำร์   เขำใหญ่แฟนตำซี  
หมู่ที่ 7 บ้ำนไร่พอสุข 
หมู่ที่ 8   ภูหินสวย   ต้นน้ ำล ำตะคอง   
หมู่ที่ 9   เขำใหญ่วนำลี รีสอร์ท 
หมู่ที่ 10 ฮิสเกรซฟำร์ม   ลีลำวลัยรีสอร์ท 
 

              โรงงำนอุตสำหกรรม   16   แห่ง 
หมู่ที่ 1   บริษัทศิลำสำกลพัฒนำจ ำกัด  โรงงำนเอสดีหินอ่อน 

โรงปูนสำมัคคีซีเมนต์ 
หมู่ที่ 2 โชคชัยฟำร์ม   บริษัทเมอรี่คอร์ปอเรชั่นจ ำกัด 
 โรงงำนอิฐบล๊อกโชคทวีจ ำกัด บริษัทเกษมอุตสำหกรรมจ ำกัด 
 โรงโม่หินศิลำพรพิรุณ  บริษัทยูไนเต๊ดฟิชดิ่งจ ำกัด  
หมู่ที่ 6 บริษัทใช้เอ็กโพลชีฟจ ำกัด  บริษัทแหลมทองฟำร์มจ ำกัด 
 บริษัทคันทรีเฟรชแดรี่จ ำกัด   
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หมู่ที่ 7 บริษัทเบทำโกรฟำร์มจ ำกัด 
หมู่ที่8 บริษัทเบทำโกรไฮบริดอินเตอร์เนชั่นแนลจ ำกัด     

บริษัทเบทำโกรอโกรกรุ๊ปจ ำกัด (มหำชน) 
หมู่ที่10 บริษัทโซล่ำตรอน จ ำกัด   
   

                  ปั๊มน้ ำมัน  2   แห่ง 
ปั๊ม ปตท. หมู่ที่ 6  ปั๊มเคพี หมู่ที่ 8 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น    
บุคลำกร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

คณะผู้บริหำร 
นำยสุทิน  บำงประสิทธ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

              นำงสำวบุษรำภรณ์ สุขศำลำ  รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยสรพงษ์  บำงประสิทธิ์ เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
นำยแสวง  เปี่ยมบริบูรณ ์  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 10    ประธำนสภำ อบต. 
นำยรำคิน  เลิศนิรันดร  สมำชิก อบต. หมู่ที่ 2       รองประธำน อบต. 
นำยภูริภำคย์  อกอุ่น   ปลัด อบต.  เลขำนุกำรสภำ 
 

              สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
  หมู่ที่ 1 นำยเสน่ห์  ใจดี   นำยส ำรำญ  สุรเดช   
  หมู่ที่ 2 นำยฉัตรชัย  เจริญสันต์  นำยรำคิน  เลิศนิรันดร 
  หมู่ที่ 3 นำยสุวรรณ  ใจตรง  นำยฉลอง  มุ่งพังกลำง 

หมู่ที่ 4 นำยอรุณ  โพธิ์ระหงษ์  นำยวรินทร์  มิตรวงษำ 
หมู่ที่ 5  นำยประเสริฐ  แช่มทะเพียว  นำงชลดำ  เฉลิมทอง   
หมู่ที่ 6 นำยสำมำรถ  กังวำนโอฬำรกุล นำงสมโภชน์  เทพวงษ์ 
หมู่ที่ 7 นำยสด  พังขุนทด  นำยเฉลิม  สิทธิโชติ 
หมู่ที่ 8 นำยนิวัตร  บุรีรัมย์  นำงพำฝัน  สิริภิญโญกำนต์ 
หมู่ที่ 9 นำยดวง  ศรีสูงเนิน  นำงสำววนำลี  ทองค ำมี 
หมู่ที่ 10 นำยชูชำติ  มงคลพร  นำยแสวง  เปี่ยมบริบูรณ์ 
หมู่ที่ 11 นำยวสันต์  จำบจันทึก  นำยวิสิทธิ์  หวังซอกลำง   

 

 ข้อมูลพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ และพนักงำนจ้ำงทั่วไป  
ต ำแหน่งส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  จ ำนวน  20  คน 
1.  นำยภูริภำคย์  อกอุ่น  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
2.  นำยปภำวิน  ศรีระบุตร รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
3.  นำงสำวอมรรัตน์ เคนผำพงศ์ นิติกร 
4.  นำงประยูร  คตพเนำว์ เจ้ำพนักงำนธุรกำร 

  5.  นำยสรำวุทร  สำยบุตร  หัวหน้ำส ำนักปลัด  
  6.  นำงสำวมณีนุช บุญงอก  นักพัฒนำชุมชน 
  7.  นำงสำวพิริ  เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  8.  นำยภูวมัย  ฆ้องด ี เจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะห์นโยบำยและแผน 
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  9.  นางสาวคณปภร วลิยัหลา้  บุคลากร    
  10. จ่าเอกไพโรจน์ คงมีทรัพย ์ เจา้พนกังานพฒันาชุมชน   
  11. นายนารินทร์    ขนัธวฒิุ  พนกังานขบัรถยนต ์
  12. นายอาทิตย ์  แดงจนัทึก พนกังานขบัรถยนต ์
  13. นายณรงค ์ พุม่พวง  พนกังานขบัรถยนต ์

14.  
 15. นายอนุชาติ  เกษวงษ ์ ยาม 

       16. นายปรัญชา  วรปัญญา  นกัการภารโรง 
  17. นายศุภศิลป์  จาบจนัทึก พนกังานดบัเพลิง  

18. นางสาวชมพนุูช น ้าทิพย ์ พนกังานจา้งทัว่ไป  
 19. นางสาวบุญชู  สภาพญาติ คนงานทัว่ไป 

  20. นางสาวธนพร สุทธิมานนท ์ พนกังานจา้งทัว่ไป 
       

  ต าแหน่งในส่วนการคลงั   จ านวน 11  คน 
1. นางสุนนัทา  เวทยะวานิช หวัหนา้ส่วนการคลงั 
2. น.ส.สุปราณี  งึมกระโทก เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
3. นางสายชล  สิริภิญโญกานต ์ เจา้พนกังานพสัดุ    
4. นางกรณิสา  จนัทรัตน์ เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้  
5. นางคริษฐา  พรสูงเนิน ผูช่้วย เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
6. นางสาวพิณญาดา ภกัดีมาก ผูช่้วย เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
7. นายสนัน่  ไกรทอง  ผูช่้วย เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
8. นางสาววภิากร อยูส่ าราญ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
9. นางสาวชรัญดา มิตรวงษา ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
10. นางกาญจนา  สีสังข ์  พนกังานจา้งทัว่ไป 
11. นายปัญญาพล เจริญสันต ์ พนกังานจา้งทัว่ไป 

 

ต าแหน่งในส่วนโยธา    จ านวน 13  คน 
  1.  วา่ท่ี ร.ต.นลนเรศ ดดัอรุณตระกลู หวัหนา้ส่วนโยธา 
  2.  นายธนกฤต  บุญงอก  นายช่างโยธา  
  3.  นายวสันต ์ คนสนิท  นายช่างโยธา 
  4.  นายประเสริฐ  ภิรมยา  ช่างเขียนแบบ 
  5.  นางสาวพีรญา กิตติพิชยะนนัท ์ เจา้พนกังานธุรการ 
  6.  นางสาวภฤศพร สงครามยศ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
  7.  นายธีรวติั  ค าปูน  พนกังานงานขบัรถ 
  8.  นายนพดล  กุยแกว้  ผูช่้วยช่างโยธา 
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  9.  นายสุรไชย  เพช็รสูงเนิน พนกังานดบัเพลิง 
  10. นายบุญกลา้  สังขท์อง พนกังานทัว่ไป 
  11. นายนิรันดร์  เสกสรร  พนกังานทัว่ไป 
  12. นายปัญญา  แกว้อนุกลู พนกังานทัว่ไป 
  13. นายวนัสงกรานต ์ พุทธรักษา พนกังานทัว่ไป 
    

  ต าแหน่งส่วนการศึกษา  จ านวน   10  คน 
  1.  นางสาวสพร  สร้อยจิตร นกัวชิาการศึกษา  
  2.  นางจิราภา  ค านนทใ์ส เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

3. นางซ่อนกล่ิน  พบัจตุรัส ครูผูช่้วยดูแลเด็ก 
  4.  นางเกศณีวลัย ์ สุจริตรักธรรม ครูพี่เล้ียงเด็ก 
  5.  นางสาวอรพิน เมาใจ  ครูพี่เล้ียงเด็ก 
  6.  นางมารตี  ชวลียรั์ชชานนท ์ครูพี่เล้ียงเด็ก 
  7.  นางสาวปรียาภทัร ชมพฒัน์ ครูพี่เล้ียงเด็ก 

8.  นายสมชาย  สุจริตรักธรรม ครูพี่เล้ียงเด็ก 
9.  นางสาวนิตยา  จงกลาง  ครูพี่เล้ียงเด็ก 
10. นางสาวดวงกมล กุดหิน    ครูพี่เล้ียงเด็ก 
 

  ต าแหน่งในส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม จ านวน 12  คน 
1. นายส ารวม  บรรจงปรุ หวัหนา้ส่วนสาธารณสุข 
2. นางสาวจีระพร เป่ียมบริบูรณ์ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
3. นางสาวพนิดา เขียนบรรดิษฐ ์ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
4. นายบรรหยดั พุทธรักษา พนกังานขบัรถยนต ์
5. นายสมาน  สุขขีพล  คนงานประจ ารถขยะ 
6. นายสมประสงค ์ สุขลอ้ม  คนงานประจ ารถขยะ 
7. นายส าราญ  แกว้ประเสริฐ คนงานประจ ารถขยะ 
8.  นายสีทา  โตจนัทึก คนงานประจ ารถขยะ 
9. นายบุญชู  จงห่อกลาง คนงานประจ ารถขยะ 
10. นายบุญส่ง  แกว้จนัทึก คนงานประจ ารถขยะ 
11. นายอาณุ  ศรียิง่เจริญชยั คนงานประจ ารถขยะ 
12. นายศกัดา  หวงัแหวกกลาง คนงานประจ ารถขยะ 

 

  ต าแหน่งในส่วนการส่งเสริมการเกษตร  จ านวน  2  คน 
  1. นายสถิตพงศ ์ บุญมา  นกัวชิาการเกษตร 
  2. นายอนุสรณ์  กนัตะวงศ ์ ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
  3. นายตน้กระกลู  พุทธรักษา คนงานทัว่ไป 
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โครงสร้างการบริหารราชการ 

 โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดงไว ้ 6 ส่วน  ได้แก่  
ส านักปลัด, ส่วนการคลัง, ส่วนโยธา, ส่วนการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม, ส่วนสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม, ส่วนส่งเสริมการเกษตร,  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 
ส่วนราชการ การแบ่งงาน หมายเหตุ 

1. ส านกัปลดั 1.1  งานบริหารทัว่ไป 
1.2  งานนโยบายและแผน 
1.3  งานกฎหมายและคดี 
1.4  งานเทศกิจ 
1.5  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
1.6 งานสวสัดิการและสังคม 
 

 

2. ส่วนการคลงั 2.1  งานการเงิน 
2.2  งานบญัชี 
2.3  งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
2.4  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
 

 

 
 
ส่วนราชการ การแบ่งงาน หมายเหตุ 

3. ส่วนโยธา 3.1  งานก่อสร้าง 
3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.3  งานประสานสาธารณูปโภค 
3.4  งานผงัเมือง 
 

 

4. ส่วนการศึกษาศาสนา 
    และวฒันธรรม 

4.1  งานบริหารการศึกษา 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
4.3  งานกิจการโรงเรียน 
 

 

5. ส่วนสาธารณสุข 
    และส่ิงแวดลอ้ม 
 

5.1 งานอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
5.2  งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
5.3  งานรักษาความสะอาด 
5.4  งานควบคุมและจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
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5.5  งานควบคุมโรค 
5.6  งานบริการสาธารณสุข 
 

6. ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
 

6.1 งานส่งเสริมการเกษตร 
6.2 งานส่งเสริมปศุสัตว ์

 

 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

7.1 งานตรวจสอบต่าง ๆ 
7.2 งานตรวจสอบงบประมาณ 
7.3 งานตรวจสอบเอกสารทางบญัชี 
 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล าดับ เคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน จ านวน 

1 รถยนต ์ 3 คนั 

2 กูชี้พกูภ้ยัเคล่ือนท่ีเร็ว 1 คนั 

3 รถดบัเพลิง 2 คนั 

4 รถกระเชา้ไฟฟ้า 1 คนั 

5 รถบรรทุกขยะ 2 คนั 
6 เรือทอ้งแบน 2 ล า 

 

2.3 สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในระยะทีผ่่านมา 
งบประมาณรายรับประจ าปีงบประมาณ 2553 

ปลดั อบต. 

ส านกัปลดั 
 

 

ส่วนการคลงั 
 

ส่วนโยธา 
 

ส่วนการศึกษา 
 ศาสนา  

และวฒันธรรม 
นกับริหาร
การศึกษา 6 

 

ส่วนสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
นกับริหารงานการเกษตร 6 

หน่วย
ตรวจสอบ 
ภายใน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 
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รายการ รายรับ (บาท) 
หมวดภาษีอากร 

1.  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
2. ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 
3. ภาษีป้าย 
4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
6. ภาษีสุรา 
7. ภาษีสรรพสามิต 
8. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม ้
9. ค่าภาคหลวงแร่ 
10. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
11. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน 

 
1,987,081.18 
167,051.61 
1,195170.00 
8,699,684.08 

46,481.72 
1,304,607.06 
3,536,918.66 
448,990.88 

1,257,875.12 
104,227.88 

13,653,486.00 
 

รวมหมวดภาษีอากร 32,401,574.19 
รายไดท่ี้ไม่ใช่ภาษีอากร 

1. ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ 
ดดัแปลงอาคาร 

2. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกบัใบอนุญาตการพนนั 
3. ค่าใบอนุญาตเก่ียวกบัการควบคุมอาคาร 
4. ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้ งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว       

เพื่อการคา้หรือไม่เป็นการคา้ 
รายการ 

 
73,967.50 

 
1,261.00 
4,626.00 

70.00 
 

รายรับ (บาท) 
5. ค่าก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 
6. ค่าปรับผูก้ระท าผดิกฎหมายจราจรทางบก 
7. ค่าปรับการผดิสัญญา 
8. ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการคา้ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
9. ค่าใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายหรือสะสมอาหารในสถานท่ี

ของเอกชนเพื่อประกอบการคา้ 

816,790.00 
25,300.00 
138,170.00 
133,880.00 
7,500.00 

 
 

รวมหมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 1,201,564.50 

รายการ รายรับ (บาท) 

หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น 
1. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

 

 
159,687.58 
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รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 159,687.58 

หมวดรายไดเ้บด็เตล็ด 
1. เงินท่ีมีผูอุ้ทิศให้ 
2. ค่าขายแบบแปลน 
3. ค่าจ าหน่ายแบบพิมพแ์ละค าร้อง 
4. รายไดเ้บด็เตล็ดอ่ืนๆ 

 

 
50,000.00 

101,500.00 
8,790.00 
16,522.78 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 176,812.78 

เงินช่วยเหลือ 
1. เงินอุดหนุนทัว่ไปจากรัฐบาล 
2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโ้ดยระบุวตัถุประสงค ์

 
10,214,713.00 
14,495,900.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 24,710,613.00 

รวมรายรับทั้งส้ิน 58,650,252.05 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2553 

รายการ รายรับ (บาท) 
1. งบกลาง 
2. เงินเดือน 
3. ค่าจา้งประจ า 
4. ค่าจา้งชัว่คราว 
5. ค่าตอบแทน 
6. ค่าใชส้อย 
7. ค่าวสัดุ 
8. ค่าสาธารณูปโภค 
9. เงินอุดหนุน 
10. ค่าครุภณัฑ ์
11. ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง 

3,723,664.72 
5,033,479.00 
510,180.00 

3,567,810.00 
2,115,146.00 
3,571,662.74 
4,815,881.25 
307,740.45 

4,200.836.24 
538,760.00 

5,777,637.00 



- 17 - 

 

12. รายจ่ายอ่ืน 
 

294,260 

รวมรายจ่ายทั้งส้ิน 34,407,057.40 

 
ผลการด าเนินงานในปี  พ.ศ. 2553 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ทีป่รากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ 

1. ดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม การท่องเท่ียว 
    การกีฬา และนนัทนาการ 

13 11 

2. ดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 9 7 
3. ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติและสวสัดิการสังคม 8 7 
4. ดา้นส่งเสริมการลงทุน การพานิชยกรรม  
    และเกษตรกรรม 

3 2 

5. ดา้นการสร้างความเขม้แขง็ความมัน่คงปลอดภยั   
    ในชีวติและทรัพยสิ์น 

5 4 

6. ดา้นการบริหารราชการใหมี้ประสิทธิภาพ 33 30 
7. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 53 35 

รวม 124 96 

คิดเป็นร้อยละ 77.42 
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บทที ่3 
การวเิคราะห์ศักยภาพการพฒันาท้องถิ่น 

3.1  หลกัการและแนวคดิในการวางแผนพฒันาท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพฒันาในอนาคตขององคก์ร โดยก าหนดสถานะภาพความตอ้งการและแนวทางในการด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมขอ้มูล  การวิเคราะห์ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ  สอดคลอ้ง
กบัศกัยภาพ  ปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  เพื่อให้การด าเนินการตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ  บรรลุตาม
เป้าหมาย  โดยสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดา้น  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมารวชิยั  จึงจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาข้ึน 

 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
วสัิยทศัน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกนัต่อการเปลีย่นแปลง” 
พนัธกจิ 
การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ บนหลกัการของการ

น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบติัในทุกมิติของการพฒันา มีพนัธกิจ ดงัน้ี 
1.  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กบัการสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อให้คนกินดี   

อยูดี่ มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ปลอดภยัจากอาชญากรรม อุบติัเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยูร่่วมกนั
อยา่งสันติสุข มีวฒันธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

2. พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ  บนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย ขยายหลกัประกนัทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมัน่คงดา้นอาหารและ
พลงังาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับ
โครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศใหเ้ป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

3. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็ง สามารถป้องกนัและรองรับผลกระทบและความเส่ียงจากวิกฤต
เศรษฐกิจท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีความรู้ และทกัษะสามารถรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล 

วตัถุประสงค์ 
1. คนในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ ด ารงชีวติไดอ้ยา่งปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
2. คน ชุมชน และสังคมมีความพร้อมเผชิญการเปล่ียนแปลงและอยูก่บัการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเป็นสุข 
3. เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีความมัน่คง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีความอุดม

สมบูรณ์ ประเทศมีการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
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เป้าหมายหลกั 
เป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๑ ซ่ึงจะมีการก าหนดเป้าหมายเชิงตวัช้ีวดัท่ีเป็นรูปธรรม 

ในขั้นตอนต่อไปของการจดัท าร่างรายละเอียดของแผนฯ ไดแ้ก่ 
1. สงัคมไทยมีความสงบสุข อยา่งมีธรรมาภิบาล 
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลกัประกนัทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. เพิ่มผลิตภาพการผลิตรวม และในแต่ละภาคการผลิต 
4. เพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตรและภาคบริการ 
5. เพิ่มสัดส่วนและมูลค่าสินคา้ท่ีผลิตโดยใชค้วามคิดริเร่ิม 
6. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขนัสูงข้ึน 
7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน 
ยุทธศาสตร์การพฒันา 
การพฒันาประเทศให้มัน่คง สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้

กระแสการเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้ งการเมือง          
ในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ังและส่งผลกระทบวงกวา้ง ทิศทางการพฒันาประเทศใน
ระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 จึงตอ้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนัทั้งเพื่อป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่างๆ และเสริมรากฐานของ
ประเทศด้านต่างๆ ให้เขม้แข็ง รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้
ความส าคญักบัยทุธศาสตร์ท่ีมีล าดบัความส าคญัสูง ประกอบดว้ย 6 ยทุธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
เพื่อสร้างโอกาสการเขา้ถึงแหล่งทุนทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดบัรายได ้และสร้างความ

มัน่คงทางสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายคนยากจน คนดอ้ยโอกาส แรงงานนอก
ระบบ/ต่างดา้ว ชนกลุ่มนอ้ย ให้เขา้ถึงบริการทางสังคมอยา่งเท่าเทียมกบักลุ่มอ่ืนๆ สนบัสนุนให้ภาคีพฒันา
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล ้ าและความขดัแยง้ในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพ    
ร่วมพฒันาประเทศอยา่งเตม็ท่ีและเสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหเ้ป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั         มี
แนวทางส าคญั ดงัน้ี 

1.1 การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจดัการความเส่ียง
และสร้างโอกาสในชีวติใหแ้ก่ตนเอง  

1.2 การจดับริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เนน้การสร้างภูมิคุม้กนัระดบัปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ  

1.3 การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กคนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชี้วิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและศกัด์ิศรี  

1.4 เสริมสร้างความสัมพนัธ์ของคนในสังคมใหแ้น่นแฟ้นเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  
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2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอย่างยัง่ยนื  
เพื่อพฒันาคนไทยทุกกลุ่มวยัให้มีศกัยภาพ ดว้ยการเสริมสร้างทกัษะให้มีจิตสาธารณะ ๕ ดา้น      

ทั้งการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวติ คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวตักรรมความรู้ 
การฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค ์ การเปิดใจกวา้งพร้อมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝังจิตใจท่ีมี
คุณธรรม รวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มัน่คง และเอ้ือต่อการพฒันา
คนอยา่งสอดคลอ้งกบับริบทการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตมีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 

2.1 การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและโอกาส
ของพื้นท่ี  

2.2 พฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศ         
ในอนาคต  

2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองให้คนทุกกลุ่มทุกวยัสามารถ
เขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และองคค์วามรู้ท่ีหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นวฒันธรรม ภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ใหม่  

2.4 เสริมสร้างค่านิยมท่ีดีและวฒันธรรมไทยท่ีดี ใหก้ารสนบัสนุนกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ 
 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลงังาน  
เพื่อสร้างฐานภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็ สามารถผลิตอาหารท่ีมีคุณภาพเพียงพอส าหรับผูบ้ริโภคทุกคน

ภายในประเทศ เป็นฐานการผลิตท่ีท าให้เกิดความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้ห้กบัเกษตรกร สร้างความ
สมดุลและมัน่คงของการใช้ผลิตผลการเกษตรเพื่อเป็นอาหารและพลงังาน ตลอดจนจดัหาพลงังานให้มี
ความมัน่คงเพียงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ มีแนวทางท่ีส าคญัดงัน้ี 

3.1 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื  
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า  
3.3 สร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร  
3.4 สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานในระดบัครัวเรือนและชุมชนมีแนวทางการด าเนินงาน  
3.5 สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร  
3.6 ปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลดา้นอาหารและพลงังาน  

 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกจิฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม   
เพื่อสนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด

สร้างสรรคแ์ละการสร้างนวตักรรม รวมทั้งต่อยอดองคค์วามรู้ ให้สามารถสนบัสนุนการสร้างมูลค่าในการ
ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็น
พลงัขบัเคล่ือนใหม่ไปสู่เศรษฐกิจท่ีสมดุลและย ัง่ยืนในระยะยาวพร้อมกบัสร้างระบบประกนัและบริหาร
จดัการความเส่ียงในดา้นเศรษฐกิจ สร้างบรรยากาศท่ีเสรีและเป็นธรรมให้เอ้ือต่อการผลิต การคา้ และการ
ลงทุน รวมทั้งการพฒันาผูป้ระกอบการใหม่ สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ภายใน            
ท่ีเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาค มีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 
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4.1 พฒันาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและ
ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระยะยาวโดยไม่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก  

4.2 พฒันาภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างภูมิคุม้กนัจาก
ผลกระทบจากปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได ้ และปรับตวัรับกบัสภาพการเปล่ียนแปลงของบริบท
โลกไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  

4.3 พฒันาภาคบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัสาขาธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ ยกระดบัคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของตลาดและชุมชน ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้หลกัของ
ประเทศ รวมถึงเป็นแหล่งกระจายรายไดสู่้ทอ้งถ่ินท่ีสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระจายผลประโยชน์
จากการพฒันาไดอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม  

4.4 พฒันาภาคการคา้และการลงทุน เพื่อลดผลกระทบจากการพึ่งพาตลาดหลกัแกปั้ญหาการขาด
แคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศ รวมทั้งสร้างประโยชน์ทางการคา้และการลงทุนให้กบัประเทศและ
ผูป้ระกอบการของไทย  

4.5 พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวตักรรม เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนภาคเศรษฐกิจให้
เติบโตอยา่งย ัง่ยืนบนฐานความรู้ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ดว้ยการส่งเสริมการลงทุนวิจยัและพฒันา
หรือผลกัดนัใหมี้การน างานวจิยัไปต่อยอดถ่ายทอด และประยุกตใ์ชป้ระโยชน์ทั้งเชิงพาณิชยแ์ละชุมชน อนั
จะก่อใหเ้กิดการแพร่กระจายขององคค์วามรู้และนวตักรรม และน าไปสู่การสร้างรายได ้และพฒันา 
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  

4.6 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เพื่อพฒันาระบบการขนส่งและส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับต่อการพฒันาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลด
ภาระการลงทุนของภาครัฐ  

4.7 ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอยา่ง
เป็นธรรม โดยสร้างบรรทดัฐานในการบงัคบัใชก้ฎหมายของผูป้ฏิบติัให้มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค  
พฒันาบุคลากรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย ผลกัดนัให้มีการประกาศใชก้ฎหมายใหม่ๆ เพื่อ
รองรับการเปิดเสรีศึกษาทบทวนกฎหมายท่ีเอ้ือต่อการพฒันาการผลิตและบริการสร้างสรรค์และการ
คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา รวมทั้งให้มีกระบวนการบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อพิทกัษแ์ละป้องกนัการละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัเศรษฐกจิระหว่างประเทศและความมั่นคงในภูมิภาค  
เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตวัเขา้สู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพาะการเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน พร้อมกบัเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศกัยภาพท่ีตั้ งทางภูมิศาสตร์
เศรษฐกิจของประเทศส่งเสริมบทบาทไทยในเวทีระหวา่งประเทศให้เด่นชดั รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิง
ลบและประเด็นปัญหาร่วมระหวา่งประเทศ มีแนวทางส าคญั ดงัน้ี 
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5.1 สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยยกระดบัการให้บริการดา้นสุขภาพและ
บริการดา้นสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อกา้วสู่การเป็นศูนยก์ลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) รวมทั้งเสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบนัการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนให้มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล ตลอดจนการยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานและทกัษะดา้น
ภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเขา้สู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน 

5.2 ขยายความร่วมมือภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกบัประเทศคู่คา้ของ
ไทยในภูมิภาคต่างๆ  

5.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีการพฒันาตั้งแต่ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน ให้พร้อมต่อ
การเช่ือมโยงทิศทางการพฒันาท่ีเปล่ียนแปลงในบริบทโลกอาเซียน และอนุภูมิภาค  

5.4 สนบัสนุนการเปิดการคา้เสรีและวางแนวทางป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน  
5.5  พฒันาฐานลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในภูมิภาค มุ่งเนน้ความร่วมมือกบั

ประเทศเพื่อนบา้นในการสร้างฐานการผลิตตามแนว  EconomicCorridor ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีท่ี
สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ  

5.6 สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเคล่ือนยา้ย
แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลกัษณะเก้ือกูลกนั ผา่นกิจกรรมเช่ือมโยงห่วงโซ่
การผลิตและการเคล่ือนยา้ยแรงงานระหวา่งกนัอยา่งเสรีและมีประสิทธิภาพ  

5.7 เสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่ง
มีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  

5.8 ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภยัพิบติั และเช้ือโรคท่ีส่งผลต่อความ
มัน่คงแห่งชีวติ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู ่เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่งมัน่คงในภูมิภาค  
 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนื  
เพื่ออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ขบัเคล่ือนการผลิตและบริโภค

ของประเทศไปสู่การเป็นสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และสร้างภูมิคุม้กนัและเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและปรับตวัต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางส าคญัดงัน้ี 

6.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
6.2 การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่อน าไปสู่สังคมท่ีเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม  
6.4 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน  
6.5 การยกระดบัขีดความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ เพื่อให้สังคม

มีความยดืหยุน่และมีภูมิคุม้กนั  
6.6 การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม 
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แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔ รัฐบาลจะมุ่งมัน่น าประเทศไทยให้รอดพน้จากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกและพฒันาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืน แกไ้ขวิกฤตทางสังคมท่ีมีความแตกแยกและพฒันาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี ยติุวกิฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองให้มีความมัน่คงตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขทั้งน้ีรัฐบาลจะด าเนินการให้บรรลุภารกิจดงักล่าวภายใต้
แนวทางพื้นฐานหลกั ๔ ประการ  คือ 

1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้มีความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วมจิตใจและความ
รักสามคัคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยไ์วเ้หนือความขดัแยง้ทุกรูปแบบ พร้อมทั้ง
ด าเนินการทุกวถีิทางอยา่งจริงจงัเพื่อป้องกนัมิใหมี้การล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

2. สร้างความปรองดองสมานฉนัท์ บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ยุติธรรมและการยอมรับของทุก
ภาคส่วน 

3. ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ใหข้ยายตวัอยา่งย ัง่ยนื และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ีประชาชนจะ
ประสบ 

4. พฒันาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมี้ความมัน่คง มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของสากล 

 

กรอบการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาลตามท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภาภายใตก้รอบการด าเนินงาน แบ่งเป็นเร่ืองเร่งด่วนท่ีจะ

ด าเนินการในปีแรก คือ นโยบายขอ้ (๑) นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเร่ิมด าเนินการในปีแรก และเร่ืองท่ีจะ
ด าเนินการในช่วง ๓ ปี คือ นโยบายขอ้ ๒ - ๘ ไดแ้ก่ (๒) นโยบายความมัน่คงของรัฐ (๓) นโยบายสังคม
และคุณภาพชีวิต (๔) นโยบายเศรษฐกิจ (๕) นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม       (๖) 
นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและนวตักรรม (๗) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่ง
ประเทศ และ (๘) นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
  

นโยบายรัฐบาล อภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ   

รัฐบาลจะด าเนินการใหบ้รรลุภารกิจดงักล่าวภายใตแ้นวทางพื้นฐานหลกั 4 ประการคือ 

หน่ึง ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้มีความมัน่คงในการเป็นศูนยร์วมจิตใจและ
ความรักสามคัคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยไ์วเ้หนือความขดัแยง้ทุกรูปแบบ  พร้อม
ทั้ งด า เ นินการทุกวิ ถีทางอย่า งจ ริงจัง เพื่ อ ป้องกัน มิให้ มีการ ล่ วงละ เ มิดพระบรมเดชานุภาพ 
  สอง สร้างความปรองดองสมานฉนัท ์บนพื้นฐานของความถูกตอ้ง ยุติธรรมและการยอมรับของทุก
ภาคส่วน 

สาม ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ให้ขยายตวัอยา่งย ัง่ยืน และบรรเทาผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจท่ีประชาชน
จะประสบ 
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  ส่ี พฒันาประชาธิปไตยและระบบการเมือง ใหมี้ความมัน่คง มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และบงัคบั
ใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม และเป็นท่ียอมรับของสากลรัฐบาลจะบริหารราชการแผน่ดินโดยนอ้ม
น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีเนน้การใชคุ้ณธรรมน าความรู้ และจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยอยา่งเคร่งครัด โดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนท่ีจะ
เร่ิมด าเนินการและมีก าหนดเวลาแลว้เสร็จในปีแรกอยา่งชดัเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปีของรัฐบาล
ซ่ึงมีก าหนดเร่ิมตน้ตั้งแต่ปีแรกเป็นตน้ไป ดงัต่อไปน้ี 
1. นโยบายเร่งด่วนท่ีตอ้งด าเนินการในปีแรก 

1.1  การสร้างความเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ภาค
ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

   1.1.1  เสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของคนในชาติ 
   1.1.2  จดัใหมี้ส านกังานบริหารราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองคก์รถาวร 
   1.1.3  ปฏิรูปการเมือง 
   1.1.4  เร่งสร้างความเช่ือมัน่ของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก 
   1.1.5  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจท่ีก าลงัประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน 
   1.1.6  เร่งสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัท่องเท่ียวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุน้การ 
           ท่องเท่ียว 
   1.1.7  เร่งลงทุนเพื่อการพฒันาประเทศ 
  1.2  การรักษาและเพิ่มรายไดข้องประชาชน 

1.2.1  ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจา้งและป้องกันการ
ขยายตวัของการเลิกจา้ง 

   1.2.2  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหนา้ 
1.2.3  เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูถู้กเลิกจา้งและผูว้า่งงานอนั

เน่ืองมาจากวกิฤต เศรษฐกิจ 
   12.4  สร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอาย ุ
   1.2.5  เพิ่มมาตรการดา้นการคลงั 
   1.2.6  สร้างรายไดแ้ละศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัฐานราก 
   1.2.7  ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินคา้เกษตรผา่นกลไกและเคร่ืองมือของรัฐ 
                                 ใหมี้ประสิทธิภาพ 
   1.2.8  เร่งรัดและพฒันาตลาดและระบบการกระจายสินคา้ 
   1.2.9  จดัตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
   1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุขปะจ าหมู่บา้น (อสม.)ทัว่ประเทศให้ปฏิบติังาน   
            เชิงรุก 
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  1.3  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
   1.3.1  ใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี  15  ปี 
   1.3.2  ก ากบัดูแลราคาสินคา้อุปโภคบริโภคและบริการท่ีมีความจ าเป็นต่อการครองชีพ 
  1.3.3  ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 
   1.3.4  ใชก้องทุนน ้ามนัในการรักษาเสถียรภาพของราคาน ้ามนั 
  1.4  จดัตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแกไ้ข 
                   ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
 

นโยบายท่ีจะด าเนินการภายในระยะเวลา  3  ปี 
2. นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวติ 
 3.1นโยบายการศึกษา 
    3.2 นโยบายแรงงาน 
     3.3 นโยบายดา้นสาธารณสุข 
    3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรม 
     3.5  นโยบายสวสัดิการสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
     3.6นโยบายการกีฬาและนนัทนาการ 
4. นโยบายดา้นเศรษฐกิจ 
 4.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
        - ภาคเกษตร 
      - ภาคอุตสาหกรรม 
  ภาคท่องเท่ียวและบริการ 
  การตลาดการคา้การลงทุน 
 4.3นโยบายการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ 
 4.4 นโยบายพลงังาน 
 4.5นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
5 .นโยบายท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 5.1  คุม้ครองและอนุรักษ ์
 5.2 คุม้ครองและฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีความส าคญัระบบเชิงนิเวศ 
 5.3 จดัใหมี้ระบบป้องกนัรวมทั้งเตือนภยั 
 5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียท่ีกลายเป็นมลพิษ 
 5.5 พฒันาองคค์วามรู้การบริหารจดัการดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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6. นโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยั และนวตักรรม 
 6.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนโครงการวจิยัตามแนวพระราชด าริ 
 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละบุคลากรดา้นการวจิยั 
 6.3 ปฏิรูประบบการวจิยัและการพฒันาของประเทศ  

7. นโยบายระหวา่งประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
 7.1 พฒันาสัมพนัธ์กบัประเทศเพื่อนบา้นในทุกมิติและทุกระดบั 
 7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแขง็แกร่งของอาเซียน 
 7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศมุสลิมและองคก์รมุสลิม 
 7.4 กระชบัความร่วมมือและเป็นหุน้ส่วนทางยทุศาสตร์ 
 7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกบัประชาคมโลก 
 7.6 สนบัสนุนการเขา้ร่วมในขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทั้งทวภิาคีและพหุภาคี 
 7.7 ส่งเสริมการรับรู้และเขา้ใจของประชาชนเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงในโลก 
 7.8 สร้างความเช่ือมัน่ของต่างประเทศต่อประเทศไทย 
 7.9 คุม้ครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทย 
8. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 8.1ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผน่ดิน 

8.2 กฎหมายและการยติุธรรม 
8.3 ส่ือและรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวดันครราชสีมา 
 1.  ยุทธศาสตร์พฒันาการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
  แนวทางการพฒันา 

1.  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย  และบริหารงานอย่าง
โปร่งใสตรวจสอบได ้ใหมี้ส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ทั้งระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั ทอ้งถ่ิน  และภาคประชาชน 

2.  ประสานงานสามพี่นอ้งทอ้งถ่ิน ( อบจ. เทศบาล อบต.)และร่วมมือกบัราชการส่วน
ภูมิภาค 

 3.  ส่งเสริมศกัยภาพของทอ้งถ่ินในทุก ๆ ดา้น ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
 4.  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 5.  การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคคลากรขององคก์รใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้ง  

6. จดัระบบฐานขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพื่อเป็นรากฐานการวางแผนพฒันาโคราช 
7.  การส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการท างานของ

องคก์รตนเอง 
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2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 
  แนวทางการพฒันา 

1. พฒันาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทัว่ถึงและครบวงจรผูรั้บบริการ
สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ 

2. สนบัสนุนการพฒันาก าลงัดา้นสาธารณสุข  โดยจดัทุนการศึกษาสนบัสนุน 
(แพทย/์พยาบาล/เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข) คลอบคลุมทุกวชิาชีพ 

3. ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวสัดุ ครุภณัฑ์  ก าลงัคน        
งบประมาณ ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  พ.ศ.2542 

4. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในดา้นสาธารณสุข (อสม.)ใหท้  างานอยา่งมีคุณภาพ 
และมีขวญัก าลงัใจท่ีดี 

5. จดัระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชน  สู่การมี 
สุขภาพท่ีดี (คุม้ครองผูบ้ริโภค/การควบคุมป้องกนัโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามยั
โรงเรียน) 

6.  พฒันาระบบการแพทยฉุ์กเฉิน (EMS)  โดยการพฒันามาตรฐานศูนยแ์จง้เหตุและจดัให้  
มีหน่วยรับส่งผูป่้วยระดบัโซนสามารถประสานการท างานกบัหน่วยสาธารณสุขไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

7.  การจดัระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมี้ส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผูน้  าชุมชน  
(ก านนั ผูใ้หญ่บา้น)  กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวยัรุ่นวยัท างาน,วยัสูงอาย ุ

8.  การส่งเสริมสนับสนุน  ให้โรงพยาบาลในแต่ละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพและศกัยภาพ     
ในการรับรักษาผูป่้วยเพิ่มมากข้ึน  โดยการสนบัสนุนประสานงาน  ใหมี้การสร้างโรงพยาบาล เพิ่มเติมทั้งใน  
เมืองและต าบล         

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา 
  แนวทางการพฒันา 

1.ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจทางดา้นการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความ
สมคัรใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้นๆ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดบั
ก่อนวยัเรียน ประถม มธัยมและปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนบัสนุนงบประมาณ และ
พฒันา ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน/ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพฒันาในการจดัการศึกษา 
4. ส่งเสริมใหมี้โรงเรียนตน้แบบความเป็นเลิศในแต่ละสาขา 
5 .ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาบุคลากรดา้นการศึกษา ใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถาบนัการศึกษาและภาคประชาชน น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช ้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
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7. จดัให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจดัการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการศึกษาของ อบจ.  โดยให้มีความร่วมมือของผู ้บริหารการศึกษาทั้ งท่ีสังกัด อบจ. และ
กระทรวงศึกษาธิการ และอ่ืนๆ 

8. จดัการศึกษาโดยเนน้คุณธรรมน าสู่สัมมาชีพ 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสวสัดิการสังคม 

  แนวทางการพฒันา 
  1.  พฒันาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายุ อย่างทั่วถึงและ       
เป็นธรรม 
  2.  ส่งเสริมการพฒันาศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายแุละประชาชน 

3.  การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาสและ     
ผูติ้ดเช้ือHIV จดัใหมี้และเพิ่มศกัยภาพศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  

4.  ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวยั ตั้งแต่แรกเกิด วยัเด็ก วยัชรา 
สตรี ผูด้อ้ยโอกาส ผูป่้วยเร้ือรัง ดา้นหลกัประกนัรายได ้เขา้ถึงบริการของรัฐอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

5.  สนบัสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ 
6. สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผูด้้อยโอกาส ผูป่้วยเร้ือรัง ด้านหลกัประกันรายได ้

เขา้ถึง  บริการของรัฐอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 
7.  จดัตั้งศูนยข์อ้มูลเพื่อวเิคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา 
8. คุม้ครองและพิทกัษสิ์ทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ พาณชิยกรรม อุตสาหกรรม 
  แนวทางการพฒันา 

1. การส่งเสริมผูป้ระกอบการรายยอ่ย โดยประสานกบัสถาบนัการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ดา้นการบริหารจดัการ ประสานงานการลงทุน ช่องทางการตลาด 

2. ส่งเสริม OTOP ในด้านนวตักรรม เช่น พฒันาคุณภาพการผลิต ยกระดบัเป็นสินคา้
ส่งออก และจดัท าหอ้งแสดงสินคา้ เพื่อขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก 

3. ประสานงานกบัทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการคา้ อ่ืนๆ เพื่อสนบัสนุนดา้น          
เศรษฐกิจของจงัหวดั 

4. การพฒันาเศรษฐกิจการคา้ระหวา่งประเทศ 
5. สนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรม (สอช.)และพฒันาวสิาหกิจชุมชน 

 6.   ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม 
  แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพดา้นการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้
ความรู้กบัประชาชนอยา่งทัว่ถึงและสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติจริง 
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2. พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ ดา้นเกษตรกรรม 
3. เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนโดยใชเ้กษตรอินทรีย ์
4. พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตางการเกษตร 

สนบัสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ 
5. ประสานงานจดัหาแหล่งน ้าเพื่อการเกษตร 
6. ส่งเสริมการด าเนินงานพลงังานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น ้ า ลม แสงอาทิตย ์และการ

เผาเศษวสัดุเป็นพลงังาน 
7.  ยุทธศาสตร์พฒันาการท่องเทีย่วและบริการ 

  แนวทางการพฒันา 
1. ประสานความร่วมมือกบั ท.ท.ท. เพื่อยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของจงัหวดั และ  

จดัระบบการตลาดส่งเสริมการท่องเท่ียวทั้งในและต่างประเทศ 
2. ประสานงานโครงข่ายการท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิงนิเวศ / เชิง

วฒันธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 
3. ประสานการตลาดนกัท่องเท่ียวผูสู้งอายุจากต่างประเทศมาใช้บริการแบบลองสเตยท่ี์

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพชีวติผูสู้งอายุ 
4. ส่งเสริมการพฒันาบุคลากรดา้นการท่องเท่ียว ร่วมกบัสถาบนัทางการศึกษา ศูนยพ์ฒันา

ขอ้มูลการท่องเท่ียว 
5. พฒันาส่ิงอ านวยความสะดวกและความปลอดภยั เพื่อบริการนกัท่องเท่ียวให้สะดวก

รวดเร็ว 
6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ภายในจงัหวดั เช่น งานยา่ดม งานผา้ไหมปักธงชยั งานปราสาทหิน งานแข่งเรือพิมาย 
7. ใชส้นามกีฬาซีเกมส์เพื่อจดักิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น งานแสดงสินคา้อินโดจีน ฯลฯ 

  

8.  ยุทธศาสตร์การกฬีาและนันทนาการ 
แนวทางการพฒันา 

  1. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท เพื่อความเป็นเลิศ และเป็นอาชีพสนบัสนุนการกีฬาพื้นบา้น 
  2. ส่งเสริมการจดัการแข่งขนักีฬาเพื่อสร้างความสมานฉนัทร์ะหวา่งองคก์รต่างๆ 
  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนนกักีฬาระดบัเยาวชนให้เป็นตวัแทนระดบัจงัหวดัและสนบัสนุน  
โรงเรียนการกีฬา 

4. ส่งเสริมกีฬาและนนัทนาการระดบัเยาวชนและประชาชนเพื่อแกปั้ญหายาเสพติดและใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

5. ประสานความร่วมมือ ชมรม / สมาคมต่างๆเพื่อจดัการแข่งขนั ณ สนามกีฬาซีเกมส์ 
6. จดัใหมี้การประกวดการแสดงของศิลปินทอ้งถ่ินพื้นบา้น เช่น ลิเก เพลงโคราช และการ

แข่งขนัทางดนตรี เพื่อยกระดบัสู่มืออาชีพ 
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7. เสนอเป็นตวัแทนการจดัการแข่งขนักีฬาระดบัชาติ นานาชาติ เพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
8. ส่งเสริมสนบัสนุนสมาคม และสโมสรกีฬาในจงัหวดั 

9.ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  แนวทางการพฒันา 

1. บูรณาการการบริหารจดัการดิน น ้ า ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของสามภาคี 
ทุกเร่ือง ไดแ้ก่ หน่วยราชการ นกัวชิาการ และประชาชน 

2. ส่งเสริมการจดัสวนสาธารณชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มร่ืนสองขา้งทาง เช่น หนา้
โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในจงัหวดั 

3. ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการลุ่มน ้ายอ่ย โดยภาคีความร่วมมือของชุมชน 
4. รณรงคก์ารแกไ้ขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยดัพลงังาน 
5. ส่งเสริมภุมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มชุมชน 
6. ประสานความร่วมมือ เพื่อแกไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 
7. การปรับปรุงและพฒันาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในจงัหวดั 
8. ปรับปรุงคุณภาพสายน ้าล าคองและสายน ้าหลกัทั้ง 9 สาย 
9. ส่งเสริมการเฝ้าระวงัภาวะน ้าท่วม น ้าแลง้ น ้าเคม็ โดยชุมชน 
10. สนับสนุนให้มีการวดัท าขอ้มูลทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เคร่ือง parameter และ

เทคโนโลยสี ารวจระยะไกลเพื่อป้องกนัการบุกรุกป่าไม ้เป็นการอนุรักษท์รัพยากรแหล่งน ้าและป่าไม ้
10.ยุทธศาสตร์โครงสร้างพืน้ฐาน 
 แนวทางการพฒันา 

1. จดัระบบฐานขอ้มูลสารสนเทศการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
2. บูรณาการแผนพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสามพี่น้องทอ้งถ่ิน (อบจ. เทศบาล อบต. ) 

เพื่อลดความทบัซอ้นของพื้นท่ี และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
3. ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย คลองน ้า ระบบประปาและการกระจาย

การใชป้ระโยชน์ 
4. การจดัใหมี้การบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน ้าและทางระบายน ้าและการ

ปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและทอ้งถ่ิน 
5. ส่งเสริมสถานท่ีเพื่อนนัทนาการและออกก าลงักายสนามกีฬาและนนัทนาการชุมชน 
6. การผงัเมืองรวมของทอ้งถ่ินและการผงัเมืองรวมของจงัหวดั 
7. ซ่อมบ ารุงปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล 

11. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวฒันธรรม 
 แนวทางการพฒันา 
 1. ส่งเสริมใหจ้ดัพระสงฆเ์ป็นศูนยส่์งเสริมคุณธรรม วฒันธรรมประเพณีวถีิพุทธทอ้งถ่ิน 
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2. ร้ือฟ้ืน คุณค่า วฒันธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพนัธ์ วฒันธรรม วิถีชีวิต        
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาสงฆ ์รูปแบบต่างๆ 
4. ส่งเสริมบทบาทของสถาบนั บวร บา้น วดั โรงเรียน ในการพฒันาชุมชน 
5. สนับสนุนโครงการวดัปลอดเหล้าให้ย ัง่ยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ ์      

เป็นประจ า 
12. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
 แนวทางการพฒันา 

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน/       
ลดอุบติัเหตุจราจรทางบก/ทางน ้า 

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย             
โดยส่งเสริมและสนบัสนุน ต ารวจบา้น-อปพร. ใหท้  างานอยา่งมีคุณภาพ 

3. สร้างความมัน่ใจและความสบายใจให้กบัประชาชนด้านความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดันครราชสีมา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

1. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรและแปรรูปสินคา้การเกษตรส่งออก 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑผ์า้ไหม 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 
4. ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ (Goals) 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเกษตรและแปรรูปสินคา้การเกษตรส่งออก 

1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและจดัการสินคา้การเกษตร 
 1.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาดสินคา้เกษตร 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพผลิตภััณฑผ์า้ไหม 
 2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑผ์า้ไหม 

  2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแปรรูปและตลาดผลิตภณัฑไ์หม 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว 

 3.1 เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียว 
 3.2 พฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียว สินคา้และบริการ 
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4. ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
4.1 เสริมสร้างให้ประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม ประเพณี สุขภาพ ความมัน่คง
ในชีวติและทรัพยสิ์น 
4.2 เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
4.3 เสริมสร้างให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขม้แข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4.4 เพิ่มศกัยภาพในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
4.5 เสริมสร้างการป้องกนัและส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

5. ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5.1 ตอบสนองความตอ้งการในการให้บริการของภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 
5.2 สนบัสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีบทบาทมีส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบ
ภาครัฐ 
5.3 เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการใหบ้ริการชระชาชนแบบเบด็เสร็จ 
5.4 พฒันาการบริหารจดัการภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ 
5.5 ส่งเสริมการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐ 

 

นโยบายการพฒันาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน า้แดง 
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไดจ้ดัใหมี้การเลือกตั้งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและสมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2550 และขา้พเจา้ นายสุทิน  บางประสิทธ์ิ  ไดรั้บการ
เลือกตั้งจากพี่นอ้งประชาชนต าบลหนองน ้ าแดงให้เขา้ด ารงต าแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
น ้ าแดง ซ่ึงคณะกรรมการการเลือกตั้งไดป้ระกาศรับรองผลการเลือกตั้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวนัท่ี  17  
ตุลาคม  2550  คร้ังน้ีนบัเป็นคร้ังแรกของต าบลหนองน ้ าแดงท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงของประชาชน นับเป็นนิมิตหมายท่ีดี ท่ีขา้พเจา้และสมาชิกสภาผูท้รงเกียรติทุกท่านต่าง
ไดรั้บฉนัทานุมติัจากประชาชนท่ีให้ความเช่ือถือ เช่ือมัน่ และไวว้างใจโดยไดรั้บเลือกเขา้มาให้เป็นตวัแทน
ของประชาชน เพื่อท าหน้าท่ีพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างความเจริญกา้วหน้า น าพาวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องพี่น้อง
ประชาชนใหดี้ข้ึนอยา่งย ัง่ยนื  
 ขา้พเจา้ในฐานะนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้าแดง ไดว้างนโยบายในการบริหารงานโดย
ยึดมัน่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และค านึงถึงบทบญัญติั
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซ่ึงถือเป็นกฎหมายสูงสุดท่ีใชใ้นการปกครองประเทศ และก าหนด
นโยบายการพฒันาต าบล ใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครราชสีมา แผนพฒันาอ าเภอ
ปากช่อง แผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันาสามปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้าแดง  
 
 



- 33 - 

 

 ในโอกาสน้ี เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรา 58/5 แห่งพระราชบญัญติัสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5 ) พ.ศ. 2546  ท่ีก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลก่อนเขา้รับหนา้ท่ี โดยไม่มีการลงมติ ทั้งน้ี ภายใน 30 วนั นบัแต่
วนัประกาศผลการเลือกตั้ง  ขา้พเจา้ นายสุทิน บางประสิทธ์ิ           นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้ า
แดง ขอแถลงนโยบายการบริหารงานและการพฒันาต าบลตามอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี      

1.  ด้านการศึกษา 

1.1  พฒันาและปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
หนองน ้ าแดงให้มีความสามารถในการเตรียมเด็กให้มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกายและจิตใจในการศึกษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน  โดยการปรับปรุงสถานท่ีและบุคลากรใหมี้ความเหมาะสมมากข้ึน 

1.2  สนบัสนุนและร่วมมือกบัโรงเรียนในพื้นท่ี ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดี้ข้ึน 
1.3  พฒันา  ส่งเสริม  สนบัสนุน  การศึกษานอกระบบ  สร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  การศึกษาดูงาน

นอกสถานท่ีเพื่อเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
1.4  สนบัสนุนให้ประชาชนโดยทัว่ไปสามารถพฒันาความรู้ความสามารถตามความประสงคข์อง

ทุกสาขา  โดยการประสานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เปิดการฝึกอบรมเพิ่มทกัษะในลกัษณะของการมี
ส่วนร่วมกลุ่มสนใจใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน 

2.  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติและพฒันาสังคม 
2.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการสังคมสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  คน

พิการ  และผูด้อ้ยโอกาส  รวมถึงการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในสถาบนัครอบครัว 
2.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาปัญหายาเสพติด โรคเอดส์  การละเมิดสิทธิเด็กและ

สตรี  การพนนัของต าบลอยา่งใกลชิ้ด 
2.3  สนับสนุนการท างานของเจา้หน้าท่ีต ารวจและฝ่ายปกครองในการคุม้ครองรักษา  และสร้าง

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน 
2.4  ร่วมมือกบัสถานีอนามยัประจ าต าบล โรงพยาบาล  ในด้านการส่งเสริม  สุขภาพ  การดูแล

สุขภาพของประชาชน  และการป้องกนัโรคติดต่อ 
2.5  ส่งเสริมสนบัสนุน  การพฒันาศูนยเ์ยาวชน  การกีฬานนัทนาการ  ให้ประชาชนมีอุปกรณ์และ

สถานท่ีออกก าลงักายอยา่งเพียงพอ 
3.  ด้านการส่งเสริมอาชีพ การเศรษฐกจิ  และการท่องเทีย่ว     

 3.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นอาชีพให้แก่  กลุ่มองคก์รต่างๆ รวมถึงประชาชนทั้งในต าบล  เพื่อ
เพิ่มรายได ้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาส  ใหแ้ก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 3.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตร ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี  
ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ   ในการเพิ่มผลผลิตโดยการประสานงานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง   ให้การ
ฝึกอบรมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ  ใหก้บัเกษตรกรใหท้ัว่ถึงทั้งต าบล 
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 3.3  สนบัสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพฒันาแหล่งท่องเท่ียวดา้นศาสนา โบราณสถาน 
โบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
 3.4  สร้างเครือข่ายการท่องเท่ียว/ศูนยป์ระสานการท่องเท่ียว 
 4.  ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

4.1  สนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การก าจดัขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
4.2  ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมรวมทั้งปลูกจิตส านึกในการมีส่วนร่วม  ดูแล  อนุรักษ์  และจดัการทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
ประชาชนและเยาวชนในต าบล 

5.  ด้านศาสนา  ศิลปวฒันธรรม  จารีตประเพณ ี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการฝึกอบรม  และกิจกรรมอ่ืนๆ  เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชน

หนัมาสนใจในหลกัธรรมของศาสนา  ศิลปะและวฒันธรรมไทย 
 5.2  อนุรักษแ์ละสืบสานประเพณีวฒันธรรมอนัดีงามของคนสังคมไทย 
6.  ด้านการเมืองการบริหาร 
6.1  สนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข โดยเปิด

โอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และร่วมก าหนดแนวทางการพฒันา โดย
ออกร่วมประชุมพร้อมประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็น  และความตอ้งการของประชาชนโดยตรงในพื้นท่ี 
 6.2  สนับสนุนนโยบายรัฐบาล  ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดว้ยหลกัคุณธรรม นิติธรรม โปร่งใส และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

6.3  ปรับปรุงการบริหารจดัการ  ทั้งอาคาร สถานท่ี  บุคลากรจดัตั้งและปรับปรุงส่วนราชการใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้ทนัสมยัมีความคล่องตวั  เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์การบริหารส่วนต าบล
สามารถรับมอบการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดท้นัที 

6.4  ส่งเสริมเพิ่มพนูความรู้ของสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และสนบัสนุนให้ขา้ราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนมีความก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีและพฒันาขีดความสามารถของ
ขา้ราชการในทุกๆ  ดา้น 

7.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
7.1  พฒันาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ า

แดงใหมี้ความสะดวกและปลอดภยัสามารถใชไ้ดทุ้กฤดูกาล 
7.2  พฒันาและปรับปรุงระบบประปาใหมี้มาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและเพียงพอต่อความตอ้งการ 
 7.3  ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทัว่ถึงเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาในเวลา

กลางคืนอยา่งปลอดภยั  
7.4  ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็นเร่งด่วนตามอ านาจหนา้ท่ีของ อบต. 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลต่อการพฒันา 
        การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 

ช่ือปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

แนวโน้มในอนาคต 

1.ปัญหาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.เสน้ทางการคมนาคมภายใน  
   หมู่บา้นยงัไม่สะดวก  

ทุกหมู่บา้น 
 
 
 

- เน่ืองจากต าบลหนองน ้ าแดง มี
สภาพเป็นท่ีราบเอียงสลบักบัภูเขา 
จึ งท า ให้ เส้นทางคมนาคม เข้า
หมู่บา้นไม่สะดวก  
- การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินท าให้ทอ้งถ่ิน
เป็นหน่วยราชการท่ีอยู่ใกลชิ้ดกับ
ประชาชนมากยิ่งข้ึน  ประชาชนจะ
มารับบริการมากข้ึน จ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีตอ้งพฒันาเส้นทางการคมนาคม
ใหมี้ความสะดวก 
 

2.ไฟฟ้าสาธารณะยงัไม่เพียงพอ  
    ส าหรับจุดท่ีจ าเป็นตอ้งติดตั้ง 

ทุกหมู่บา้น - ปัญหาความไม่ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สินนับวนัยิ่งรุนแรงข้ึน  
การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณจะสามารถ
ลดปัญหาไดร้ะดบัหน่ึง 
 

3. ขาดแหล่งน ้ าเพ่ือการอุปโภค  
    บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะใน 
     ฤดูแลง้จะรุนแรงมาก 

หมู่บา้นท่ีระบบ
ประปายงัไม่ได้
มาตรฐาน 
โดยเฉพาะ 
 หมู่ท่ี 3 
หมู่ท่ี 9 

 

- น ้ าเ พ่ือการอุปโภคและบริโภค 
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการด ารงชีวิต 
ทอ้งถ่ินตอ้งดูแลจดัหาใหเ้พียงพอ 
- ป รับป รุงระบบประปาให้ได้
มาตรฐาน  และบ ริหารจัดการ
ประปาหมู่บา้นใหมี้ประสิทธิภาพ  
 

4. ขาดระบบบริหารการจดัการน ้ าท่ีดี   
    เน่ืองจากในฤดูน ้ าหลากจะเกิด   
    ปัญหาน ้ าท่วมเสมอ และในฤดู 
    แลง้จะประสบปัญหาการขาด 
    แคลนน ้ าอยา่งรุนแรง 

ทุกหมู่บา้น 
 
 

- การสร้างระบบบริหารจัดการน ้ า 
ถือว่าเป็นการเตรียมรับมือกับการ
ขาดแคลนน ้ าไดดี้ท่ีสุด ไม่วา่จะเป็น
การสร้างท่ีกักเก็บน ้ า  การสร้าง
ระบบชลประทาน การสร้างระบบ
ระบายน ้ า 
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 5. การใชป้ระโยชน์จากแหล่งน ้ าท่ีมี 
   อยูไ่ม่คุม้ค่า  แหล่งน ้ านบัวา่มี 
   ประโยชน์มากกวา่เพ่ือการเกษตร  
   การอุปโภค บริโภค  หากแต่ยงั 
   สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได ้  
  และประโยชน์ในดา้นต่างๆ  
  นานบัประการ 

ทุกหมู่บา้น 
 

- การพฒันาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน ้ า  จะช่วยให้ ชุมชน รู้จัก
วิธีการหารายได้ พึ่ งตนเอง พึ่ ง
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึง เป็นไปตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

2. ปัญหาดา้นเศรษฐกิจและความ 
     ยากจน 
 
 
 
 

1. ประชาชนมีความยากจนมีภาระ 
    หน้ีสินจ านวนมาก  เน่ืองจากยงั 
    ขาดการวางแผนการประกอบ 
     อาชีพท่ีดี 

ทุกหมู่บา้น - ความเจริญของโลกท าให้ชีวิต 
ประจ าวนัเปล่ียนแปลง การวางแผน
ชีวติท่ีดีจะท าอยูร่อดในสงัคม 
 

2. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการท า 
    การเกษตร ไม่มีอาชีพท่ีแน่นอน ท า 
    ใหข้าดโอกาสท่ีจะพฒันาและสร้าง  
    รายไดใ้หก้บัครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บา้น - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เ ป ล่ี ย น แป ล ง ไ ป   ก า ร พึ่ ง พ า
การ เกษตรอย่า ง เ ดียว  ไม่ เ พียง
พอท่ีจะสร้างชุมชนเขม้แขง็ 
 

3. การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือประกอบ 
    อาชีพ ซ่ึงกลุ่มนบัวา่เป็นพลงัส าคญั 
    ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมู่บา้น - ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให ้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า  
ทั้งดา้นตน้ทุน แรงงาน และผลผลิต 
 

4. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ  
    ประชาชนส่วนใหญ่ยงัอยูใ่นฐานะ 
    ท่ียากจน การลงทุนประกอบอาชีพ 
    ยงัขาดแคลนทุนทรัพย ์

ทุกหมู่บา้น - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ
ฐานรากเขม้แข็งจะท าให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเขม้แขง็ และยัง่ยนื 

5. การขาดความสนใจ จริงใจ จริงจงั  
    ของประชาชนในพ้ืนท่ีเอง ในการ   
    เอาใจใส่หรือสนใจกบัโครงการ 
    ช่วยเหลือของภาครัฐท าให ้ 
   โครงการท่ีรัฐส่งเสริมไม่ประสบ 
    ความส าเร็จ 

ทุกหมู่บา้น - โครงการส่งเสริมต่างๆท่ีรัฐจัด
ใหก้บัชุมชน จะประสบความส าเร็จ 
มากห รือน้อย  ข้ึ นอยู่ กับความ
ร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติของแต่ละ
ชุมชน 
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3. ปัญหาดา้นการบริหาร 
    ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

1. ขยะและส่ิงปฏิกลู ถือวา่เป็นส่ิงท่ี  
     ก าลงัจะสร้างปัญหาใหก้บัสงัคม    
    ชนบท หากไม่มีการวางแผนท่ีดีจะ  
    กลายเป็นปัญหาท่ียากจะแกไ้ข 

ทุกหมู่บา้น 
 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 

- ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการก าจัดขยะอย่างถูกวิธี 
โ ด ย ไ ม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด มล พิ ษต่ อ
ส่ิงแวดล้อม  เ น่ืองจากนับวัน
ปริมาณขยะมีจ านวนมาก  

4. ปัญหาดา้นการศึกษา ศาสนา  
     ประเพณี วฒันธรรม และภูมิ 
     ปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. การศึกษาในระดบัก่อนวยัเรียน  
   ยงัขาดส่ือและอุปกรณ์การเรียนท่ี 
   ทนัสมยั และเหมาะสมกบัการ 
   พฒันาการในวยัน้ี 

ศูนยพ์ฒันา 
เด็กเลก็ จ านวน 5 

แห่ง 
 

- ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็น
ส่ิ ง ท่ี จ า เ ป็ น แ ล ะ ส า คั ญ ต่ อ
พฒันาการเรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมี
ความรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อโลก
เพียงใด 
 

2. ประชาชนยงัขาดแหล่งเรียนรู้ท่ี 
    เป็นการศึกษาตามอธัยาศยั หรือ   
    การศึกษานอกระบบ ท าใหย้งัมี 
    ความรู้ท่ีลา้หลงั ไม่ทนัเหตุการณ์ 
    บา้นเมือง 

ทุกหมู่บา้น 
 
 
 

- ก า ร ศึ ก ษ า ไ ม่ มี ท่ี ส้ิ น สุ ด  
การศึกษานอกระบบ จะเป็นอีก
แ น วท า ง ห น่ึ ง ใ น ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการคิดและการเรียนรู้ใน
ชุมชน  ท า ให้ เ กิ ดการค้นพบ
ศกัยภาพของตนเอง 
 

3. การเส่ือมศีลธรรมทางศาสนาของ 
    คนท าใหไ้ม่มีท่ียดึเหนียวจิตใจ  
    ส่งผลใหเ้กิดปัญหาสงัคมหลาย 
    เร่ืองตามมา 

ทุกหมู่บา้น 
 

- วตัถุนิยมเขา้มาครอบง า  ท าให้
เกิดความวุ่นวายในสังคม  ควรท่ี
จะส่งเสริมใหเ้กิดศีลธรรม โดยใช ้
ศาสนาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียว จิตใจ 
 

4.วฒันธรรมทอ้งถ่ินอนัดีงาม  ภูมิ 
   ปัญญาชาวบา้น  เร่ิมสูญหาย  
   เน่ืองจากไม่ไดรั้บความสนใจ จาก 
   เยาวชนรุ่นหลงั 

ทุกหมู่บา้น 
 
 

- วฒันธรรมท่ีสั่งสมมาแต่โบราณ
จนเ ป็น เอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถ่ินจะสูญหายไปหากไม่มี
การด ารงรักษาไว ้
 

5. ปัญหาดา้นสาธารณสุข  
     สุขภาพ อนามยั 

1.ประชาชนยงัขาดความรู้และความ 
  เขา้ใจในการป้องกนัโรคระบาด 
   ต่างๆ 

ทุกหมู่บา้น - เช้ือโรคมีการพฒันา ด้ือยา ท า
ใหเ้กิดโรคติดต่อสายพนัธ์ุใหม่ 
ข้ึนเร่ือยๆ  
 

2.ประชาชนชนยงัขาดความสนใจใน  
   การรักษาสุขภาพ และปัญหาดา้น 
   สุขอนามยั 

ทุกหมู่บา้น - สภาพความเป็นอยู่ท่ียากจน ท า
ให้ประชาชนมุ่งท่ีท ามาหากิน จึง
ขาดความเอาใจใส่ในการดูแล
สุขภาพตวัเอง 
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ช่ือปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
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แนวโน้มในอนาคต 
 3.ประชาชนในพ้ืนท่ีขาดการต่ืนตวั  

   ในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
ทุกหมู่บา้น -การกีฬาจะพัฒนาเข้า สู่ระบบ

อาชีพมากข้ึน การเล่นกีฬาใน
อนาคตจะสามารถยึดเป็นอาชีพ
ไดห้รือ การกีฬาจะสามารถสร้าง
สุขภ าพ ท่ี ดี ให้ เ กิ ด ข้ึน ได้  จึ ง
สมควรท่ีจะมีการสนับสนุนการ
เล่นกีฬาในทุกรูปแบบ 
 

6.ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ 
  และสงัคม 
 

1. ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ถูกทอดท้ิง ไม่ได ้
    รับการดูแลเท่าท่ีควร ท าใหต้อ้ง   
    ด ารงชีวติอยูด่ว้ยความยากล าบาก 

ทุกหมู่บา้น - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน  สภาวะ
ทางเศรษฐกิจจะบีบรัดให้แต่ละ
คนมุ่งเอาตวัรอด และเห็นแก่ตวั 
 

2. การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
    ยงัคงมีอยูใ่นสงัคม เน่ืองจากขาด 
    ความต่อเน่ืองในการปราบปราม 
    และป้องกนัปัญหา 

ทุกหมู่บา้น - มีการพฒันาวิธีการขนส่งยาเสพ
ติดรูปแบบใหม่ ท าให้ยากแก่การ
ป้องกันและสกัดกั้ น  วิ ธี ท่ี จะ
บรรเทาปัญหาได้ก็คือการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันทางสังคม โดยเน้นท่ี
สถาบนัครอบครัว 
 

3. การทะเลาะววิาทยข์องวยัรุ่น มี 
    ความรุนแรงมากข้ึนทุกวนัเน่ือง        
   จากค่านิยม การเลียนแบบ ท่ี ผิดๆ 
  การส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวมี 
   ความเขม้แขง็จะบรรเทาปัญหาน้ีได ้

ทุกหมู่บา้น -โครงการส่งเสริมต่างๆท่ีรัฐจัด
ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น  จ ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ มากหรือน้อย ข้ึนอยู่
กบัความร่วมมือ ร่วมใจ ทศันคติ
ของแต่ละชุมชน 
 

7.ปัญหาดา้นการเมืองการบริหาร 
  และการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนยงัขาดกระบวนการ 
    เรียนรู้ดา้นการเมืองการปกครอง     
    ท าใหก้ระบวนการตรวจสอบทาง 
    การเมืองยงัอ่อนแอ 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บา้น - ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครอง
โดยประชาชน เพื่อ ประชาชน 
ดงันั้นการพฒันาองค์ความรู้ดา้น
การเมืองการปกครองจะท าให้
สงัคมเกิดความสมดุล 
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ไดห้รือ การกีฬาจะสามารถสร้าง
สุขภ าพ ท่ี ดี ให้ เ กิ ด ข้ึน ได้  จึ ง
สมควรท่ีจะมีการสนับสนุนการ
เล่นกีฬาในทุกรูปแบบ 
 

6.ปัญหาดา้นคุณภาพชีวติ 
  และสงัคม 
 

1. ผูสู้งอาย ุผูพิ้การ ถูกทอดท้ิง ไม่ได ้
    รับการดูแลเท่าท่ีควร ท าใหต้อ้ง   
    ด ารงชีวติอยูด่ว้ยความยากล าบาก 

ทุกหมู่บา้น - ระบบครอบครัวมีแนวโน้มเป็น
ครอบครัวเด่ียวมากข้ึน  สภาวะ
ทางเศรษฐกิจจะบีบรัดให้แต่ละ
คนมุ่งเอาตวัรอด และเห็นแก่ตวั 
 

2. การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
    ยงัคงมีอยูใ่นสงัคม เน่ืองจากขาด 
    ความต่อเน่ืองในการปราบปราม 
    และป้องกนัปัญหา 

ทุกหมู่บา้น - มีการพฒันาวิธีการขนส่งยาเสพ
ติดรูปแบบใหม่ ท าให้ยากแก่การ
ป้องกันและสกัดกั้ น  วิ ธี ท่ี จะ
บรรเทาปัญหาได้ก็คือการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันทางสังคม โดยเน้นท่ี
สถาบนัครอบครัว 
 

3. การทะเลาะววิาทยข์องวยัรุ่น มี 
    ความรุนแรงมากข้ึนทุกวนัเน่ือง        
   จากค่านิยม การเลียนแบบ ท่ี ผิดๆ 
  การส่งเสริมใหส้ถาบนัครอบครัวมี 
   ความเขม้แขง็จะบรรเทาปัญหาน้ีได ้

ทุกหมู่บา้น -โครงการส่งเสริมต่างๆท่ีรัฐจัด
ใ ห้ กั บ ชุ ม ช น  จ ะ ป ร ะ ส บ
ความส าเร็จ มากหรือน้อย ข้ึนอยู่
กบัความร่วมมือ ร่วมใจ ทศันคติ
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7.ปัญหาดา้นการเมืองการบริหาร 
  และการพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ประชาชนยงัขาดกระบวนการ 
    เรียนรู้ดา้นการเมืองการปกครอง     
    ท าใหก้ระบวนการตรวจสอบทาง 
    การเมืองยงัอ่อนแอ 
 
 
 
 
 

ทุกหมู่บา้น - ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตย เป็นการปกครอง
โดยประชาชน เพื่อ ประชาชน 
ดงันั้นการพฒันาองค์ความรู้ดา้น
การเมืองการปกครองจะท าให้
สงัคมเกิดความสมดุล 
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ช่ือปัญหา 
 

สภาพปัญหา 
 

พืน้ทีเ่ป้าหมาย 
 

แนวโน้มในอนาคต 

   2. ประชาชนยงัขาดความสนใจ ใน 
ดา้นการมีส่วนร่วม ดา้นการเมือง    
   การ ปกครอง และการบริหารหรือ 
   พฒันาทอ้งถ่ินท าใหก้ารด าเนินการ 
   เป็นเพียงการแกไ้ขปัญหาของ 
   บุคคลบางกลุ่ม 

ทุกหมู่บา้น 
 

 

- การพัฒนาและการแก้ปัญหา
หรือ การวางแผนก าหนดทิศ
ทางการพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคต 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งอาศัยความ
ร่วมมือ จากทุกฝ่าย 

3. ประชาชนไม่เขา้ใจระบบบริหาร  
    งาน ของ อบต.ท าใหเ้กิดความ  
    เขา้ใจผิดในการติดต่อ  
    ประสานงาน อยูบ่่อยคร้ัง 

ทุกหมู่บา้น 
 
 
 

- อบต.เป็นหน่วยงานท่ีใกลชิ้ดกบั 
ประชาชน และนับวนัภารกิจจะ
เพ่ิมมากข้ึน ดงันั้นการสร้างความ
เขา้กบัประชาชนจึงเป็นส่ิงส าคญั 
 
 

4. ขา้ราชการหรือพนกังาน ตอ้ง 
    ปรับปรุงกระบวนการท างาน ให ้   
    สามารถตอบสนองความตอ้งการ 
   ของประชาชนไดดี้ท่ีสุด มากกวา่ท่ี 
   เป็นอยู ่

พนกังานส่วน
ต าบลหรือ
พนกังานจา้ง 

- การบริการท่ีดีขององค์กรเป็น
ส่ิงท่ีพึงปรารถนาของผูรั้บบริการ 
ดงันั้น การขา้ราชการผูป้ฏิบติังาน
ตอ้งมีจิตส านึกในการให้บริการท่ี
ดี 
 

5. ระบบบริหารจดัการของภาครัฐยงั 
    มีกฎระเบียบท่ีมาก ท าใหก้าร   
   ใหบ้ริการประชาชนยงัขาดความ  
    คล่องตวั และมีขั้นตอนมาก 

พนกังานส่วน
ต าบล

ลูกจา้งประจ า
พนกังานจา้ง 

- ก า ร อ ธิ บ า ย แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์  การท าความ
เข้าใจให้กับประชาชน ในพ้ืนท่ี
ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี การ
บริหารงาน วธีิการท างาน ของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

 

การวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสภาพการพฒันาในปัจจุบนั และโอกาสในการพฒันาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอ้จ ากดัอนัเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพฒันาท้องถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของทอ้งถ่ิน  อนัเป็นสภาวะ
แวดลอ้มภายในขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยใชเ้ทคนิคการ SWOT analysis ดงัน้ี 
 (1)  จุดแขง็  (S : Strensth) 
  -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินทั้งในดา้น 

   โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวติ 
- ชุมชนเขม้แขง็ไดรั้บการบริการสาธารณะดา้นโครงสร้างพื้นฐานครบถว้น  สมบูรณ์ 
- มีเส้นทางสัญจรเป็นไปดว้ยความสะดวก 
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- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง และโรงเรียนมธัยม 1 แห่ง สามารถรองรับการเรียน
ของเด็กนกัเรียนไดอ้ยา่งเพียงพอ 

- ผูน้ าชุมชนสมานสามคัคีไม่มีปัญหาในดา้นการร่วมกนัในการปกครองและบริหารการ
พฒันา 

- มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศกัยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะ  และ
แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลกบัส่วนราชการในพื้นท่ี 
(2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   

- เป็นชุมชนท่ีอยูก่ระจดักระจาย การพฒันาอาจล่าชา้และไม่ทัว่ถึง 
- ขาดระบบการจดัการดา้นแหล่งน ้า  เกิดปัญหาขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแลง้ 
- ชุมชนอยู่กระจดักระจาย ยากต่อการรวมกลุ่มกนัเพื่อด าเนินการด้าน เศรษฐกิจของ

ชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอยา่งเขม้แขง็ 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดบัท่ีสูงข้ึน 
- มีชุมชนท่ียา้ยโอนมาจากชุมชนต่างจงัหวดั เกิดการแบ่งกลุ่มกนัยากต่อการพฒันา 
- ผูป้กครองขาดความมัน่ใจสถานศึกษาในพื้นท่ีจึงน าลูกหลานไปเรียนในเมือง 

(3)  โอกาส (O : Opportunity) 
- จงัหวดันครราชสีมาสามารถสนบัสนุนงบประมาณให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมี

แผนงานโครงการตามแนวทางยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั 
- มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของโลก และอยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพฯ  
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย เหมาะแก่การน ามาเป็นจุดขายท่ีส าคญั 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหนองน ้ าแดง สามารถพฒันาการจดัเก็บรายไดเ้พิ่มข้ึน

ไดเ้กินกวา่ประมาณการปีละประมาณร้อยละ 25 
(4)  ขอ้จ ากดั  (T : Threat) 

- ไม่มีพื้นท่ีสาธารณะท่ีจะด าเนินการจดัท าสวนสาธารณะและนนัทนาการ 
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
- ประชาชนมาจากหลายจงัหวดัมีพื้นฐานความรู้และพื้นฐานทางสังคมแตกต่างกนั 
- สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีปัญหาในดา้นแหล่งน ้าอุปโภคและบริโภค 
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บทท่ี  4 
                    วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา 

4.1 วสัิยทศัน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน า้แดง 
“หนองน า้แดง  แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี 
ด้วยหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  เคียงคู่การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี” 

 

  แหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์  หมายถึง 
- สถานท่องเท่ียวพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีแวดลอ้มไปดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงาม เช่น ภูเขา ป่าไม ้ล าคลอง 
และสวนผกัพลไม ้
- อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีย ัง่ยนื 
- พฒันาแหล่งท่องเท่ียวดา้นศาสนา โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรม และแหล่งท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวติทีด่ี  หมายถึง 
- ประชาชนมีการศึกษา  
- สวสัดิการสังคมสงเคราะห์ เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส และผูติ้ดเช้ือ HIV 
- ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนนัทนาการ 
- การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใหแ้ก่ประชาชน 
- การสาธารณสุข เสริมสร้าง ดูแลสุขภาพของประชาชน 
- ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  - สนบัสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 

หลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  หมายถึงการพฒันาเศรษฐกิจ แกไ้ขปัญหาความยากจน ลดรายจ่าย 
สร้างรายได้ ขยายโอกาส ท าให้ประชาชนพออยู่พอกิน พึ่งพาตนเองได้ และสร้างชุมชนให้เกิด
ความเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 

การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี  หมายถึง การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่การบริหาร
ราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 
- เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
- เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
- มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
- ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
- มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
- ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
- มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
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4.2 พนัธกจิการพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน า้แดง 
1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได ้ขยายโอกาสใหก้บัประชาชน 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4. พฒันาคุณภาพชีวติของ เด็ก สตรี คนชราและผูด้อ้ยโอการทางสังคม 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และประเพณีอนัดีงาม 
6. ส่งเสริมการท่องเท่ียว 
 

จุดมุ่งหมายของการพฒันา 
1. เพื่อใหมี้การคมนาคมท่ีสะดวก ระบบไฟฟ้าและประปาใหพ้อเพียง 
2.  เพื่อใหป้ระชาชนอยูดี่กินดี มีอาชีพสร้างรายไดใ้หค้รอบครัว 
3. เพื่อจดัระบบบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการท่ีดี 
4. เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 
5. เพื่อใหส้ตรี คนชรา ผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บสวสัดิการสังคม 
6. เพือ่ใหเ้ด็กเล็กและเด็กนกัเรียนไดรั้บการพฒันาท่ีสมวยั 
7. เพื่อสืบสาน ศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงามใหค้งอยูต่ลอดไป 
8. เพื่อประชาสัมพนัธ์ใหผู้ค้นมาท่องเท่ียวพกัผอ่นในต าบลมากข้ึน 
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4.3  จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาท้องถิ่น    (8 จุดมุ่งหมาย 20 ตัวช้ีวดั) 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น 

ตวัช้ีวดั  ข้อมูลพืน้ฐาน 
เป้าหมาย 

ปี  55 - 59 ปี  55 ปี  56 ปี  57 ปี  58 ปี  59 
1. เพื่อใหมี้การคมนาคมท่ีสะดวก 
ระบบไฟฟ้าและประปาให้
พอเพียง 
 

1. เสน้ทางคมนาคมไดม้าตรฐาน
เพ่ิมข้ึนปีละ  20  กม. 

1. ปัจจุบนัยงัไม่ไดม้าตรฐาน  21 เสน้ 
ถนนลูกรัง 17 สาย  ถนนหินคลุก  4  สาย 100 กม. 20 กม. 20 กม. 20 กม. 20 กม. 20 กม. 

2. รางระบายน ้ าไดม้าตรฐานเพ่ิมข้ึน 
ปีละ 2  แห่ง 

2. ปัจจุบนัต าบลหนองน ้ าแดงมีรางระบายน ้ า    
จ านวน 11แห่ง 10  แห่ง 2  แห่ง 2  แห่ง 2  แห่ง 2  แห่ง 2  แห่ง 

3. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมข้ึน  
ปีละ  40  จุด 

1. ปัจจุบนัต าบลหนองน ้ าแดง  มีไฟฟ้าริมทาง
ประมาณ สาธารณะ  200  จุด 200 จุด 40 จุด 40 จุด 40 จุด 40 จุด 40 จุด 

4. ครัวเรือนไดใ้ชน้ ้ าประปาท่ี
สะอาดทุกครัวเรือน 

2. ปัจจุบนัต าบลหนองน ้ าแดง  ยงัไม่มีน ้ าประปาใช้
จ านวน  40  ครัวเรือน  (หมู่ท่ี 3 กลุ่มเขาจนัทร์) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

5. มีหอกระจายข่าวทุกหมู่บา้น 3. ต  าบลหนองน ้ าแดง  มี  11  หมู่บา้น  ยงัไม่มี       
หอกระจายข่าว  8  จุด  8 จุด 1 จุด 1 จุด 2 จุด 2 จุด 2 จุด 

2. เพ่ือใหป้ระชาชนอยูดี่กินดี         
มีอาชีพสร้างรายไดใ้หค้รอบครัว 

1. กลุ่มอาชีพมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน         
ปีละ 20 % 

1. ต าบลหนองน ้ าแดง  มีกลุ่มอาชีพ  3  กลุ่ม 
20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % 

3. เพ่ือใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การพฒันา 

1.จดัประชุมประชาคมหมู่บา้น 
ทุกหมู่บา้น 

1.จดัประชุมประชาคมหมู่บา้นจ านวน 11 หมู่บา้น 
55 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 11 คร้ัง 

4.เพื่อใหป้ระชาชนมีสุขภาพท่ีดี 1. ประชาชนเป็นไขเ้ลือดออกไม่
เกินปีละ 10 คน  

1.ในปีในผา่นมา มีประชาชนเป็นไขเ้ลือดออก          
จ านวน 30 ราย 50 10 10 10  10 10 

2.ไดรั้บการฉีดวคัซีนครบทุกตวั 2. ในปี 2554 มีสุนขัไดรั้บการฉีดวคัซีน           
จ านวน 2,500 ตวั  100 % 95 % 96 % 97 % 98 % 100 % 



- 45 - 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น 

ตวัช้ีวดั  ข้อมูลพืน้ฐาน 
เป้าหมาย 

ปี  55 - 59 ปี  55 ปี  56 ปี  57 ปี  58 ปี  59 
5. เพื่อใหส้ตรี คนชรา ผูพ้ิการ
และผูด้อ้ยโอกาส ไดรั้บ
สวสัดิการสงัคม 

1. ผูสู้งอายไุดรั้บการสงเคราะห์เบ้ีย
ยงัชีพครบทุกคน 

1. ปัจจุบนัผูสู้งอายไุดรั้บเบ้ียยงัชีพ  จ านวน 746  คน 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

2. ผูพิ้การไดรั้บเบ้ียยงัชีพทุกคน 2. ปัจจุบนัผูพิ้การไดรั้บเบ้ียยงัชีพ  จ านวน  130  คน 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

3.ผูป่้วยเอดส์ไดรั้บเบ้ียยงัชีพทุกคน 3. ปัจจุบนัผูป่้วยเอดส์ ไดรั้บเบ้ียยงัชีพ จ านวน 13 ราย 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

4.ผูย้ากไร้ไดรั้บถุงยงัชีพ/เคร่ืองกนั
หนาวปีละ 1,500 ราย 

4.ปีท่ีผา่นมา ไดรั้บถุงยงัชีพ/เคร่ืองกนัหนาว 
จ านวน 1,500 ราย 7,500 ราย 1,500 ราย 1,500 ราย 1,500 ราย 1,500 ราย 1,500 ราย 

5 .ผู ้ย ากไ ร้ได้ รับการ ก่อสร้ าง /
ซ่อมแซมบา้นปีละ 5 หลงั 

5. ปี2553 มีผูย้ากไร้ไดรั้บการก่อสร้างบา้น 
จ านวน 6 หลงั 25 หลงั 5 หลงั 5 หลงั 5 หลงั 5 หลงั 5 หลงั 

6. เพื่อใหเ้ด็กเลก็และเด็กนกัเรียน
ไดรั้บการพฒันาท่ีสมวยั 

1. สนับสนุนอาหารกลางวนัและ
อาหารเสริมนมส าหรับเด็กประถม  
ทุกโรงเรียน 

1. ต  าบลหนองน ้ าแดง  มีโรงเรียนระดบัประถม 
จ านวน 4  แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 4 แห่ง 

2. สนบัสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
ทุกโรงเรียน 

2.  ต  าบลหนองน ้ าแดงมีโรงเรียนระดับประถม      
และมธัยม  จ านวน 5  แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 5 แห่ง 

7. เพื่อสืบสาน ศิลปะ วฒันธรรม 
และประเพณีอนัดีงามใหค้งอยู่
ตลอดไป 

1.จดังานประเพณีสงกรานต ์     
ลอยกระทง ทุกปี  

1.จดังานประเพณีสงกรานต ์ณ วดัป่าอ านวยผล 
และจดังานประเพณีลอยกระทง ณ ท่ีท าการ อบต. 10 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 2 คร้ัง 

2.ถวายเทียนพรรษาทุกวดั         
และทุกส านกัสงฆ ์

2.ต าบลหนองน ้ าแดงมีวดัและส านกัสงฆ ์
จ านวน 18 แห่ง 90  แห่ง 18  แห่ง 18  แห่ง 18  แห่ง 18  แห่ง 18  แห่ง 
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จุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันา
ท้องถิ่น 

ตวัช้ีวดั  ข้อมูลพืน้ฐาน 
เป้าหมาย 

ปี  55 - 59 ปี  55 ปี  56 ปี  57 ปี  58 ปี  59 
8. เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้ผูค้นเขา้
มาท่องเท่ียว พักผ่อน ในต าบล
มากข้ึน 

1 .  ประชาชน เข้าม า ท่อง เ ที ยว
พกัผอ่นในต าบลมากข้ึน 

1. ต าบลหนองน ้ าแดง มีแหล่งท่องเท่ียวและท่ีพกั 
จ านวน 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 20 แห่ง 

2. พฒันาวดัและส านกัสงฆท่ี์มีถ ้า 
ใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
และดา้นศาสนา 

2. ต าบลหนองน ้ าแดง มีถ ้ าท่ีสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว จ านวน 5 แห่ง 
 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 

 
5 แห่ง 
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บทที ่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน า้แดง (พ.ศ.2551-2555) 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

1. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การ
กฬีาและนันทนาการ 
  

1. ส่งเสริมการพฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก และการศึกษาทุกระดบั 
2. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม และประเพณีอนัดีงาม 
3. ส่งเสริมการท่องเท่ียว การกีฬา และนนัทนาการ 

ส่วนการศึกษาศาสนาฯ 
ทุกส่วน 
ทุกส่วน 

2. การสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  
 
 
 

1. การณรงคป้์องกนัและควบคุมโรค  
2. การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
3. การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนสาธารณสุข 
ส่วนสาธารณสุข 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
 

3. การส่งเสริมคุณภาพชีวติและสวสัดิการสังคม 
 

1. การพฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน 
2. การสังคมสงเคราะห์และการพฒันาคุณภาพชีวติ เด็ก สตรี คนชรา ผูด้อ้ยโอกาส  

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 

4.  การส่งเสริมการลงทุนการพานิชยกรรมและ
เกษตรกรรม    
 

1. ส่งเสริมอาชีพใหก้บัประชาชน 
 

ส านกัปลดั/ 
ส่วนส่งเสริมการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

5. การสร้างความชุมชนเข้าแข็ง ความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

1. การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและมีการส่วนร่วมของประชาชน 
2. การสร้างความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

ส านกัปลดั 

6. การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ  
 

1. การบริหารจดัการท่ีดีและการใหบ้ริการประชาชน 
2. การบริหารงานบุคคลและการเพิ่มศกัยภาพองคก์ร 
3. การพฒันาเทคโนโลยใีหเ้หมาะสมสอดคลอ้ง 
 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
ทุกส่วน 

 
7. โครงสร้างพืน้ฐาน 
 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ทางระบายน ้า 
    และอ่ืนๆ 
2. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบประปา บาดาล 
3. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้า 

l 
 

ส านกัปลดั 
ส านกัปลดั 
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บทที ่6  
การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏบัิติและการติดตาม  ประเมนิผล 

+ 

6.1 องค์กรทีรั่บผดิชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง  ได้มีค  าสั่ง ท่ี 463/2553  เร่ือง  แต่งตั้ ง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง  ลงวนัท่ี 31  
พฤษภาคม 2553   แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอง
น ้ าแดง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2548  ขอ้ 28 ประกอบดว้ย 
 1. น.ท.สมาน  สรรเสริญอายุ  ผูแ้ทนประชาคม   ประธานกรรมการ 
 2. นายประเสริฐ  แช่มทะเพียว  สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 3. นางพาฝัน  ศิริภิญโญกานต ์ สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 4. นายสด  พงัขนุทด   สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
 5. นายประสาท  สิทธ์ิจิระวฒันกุล  ผูแ้ทนประชาคม   กรรมการ 
 6. นายจรูญ  พวงมณี   ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการ 
 7. นายศุภชยั  เทพวญิญากิจ  ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรรมการ 
 8. นายสมาน  เหล็งหวาน   ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 9. พ.จ.อ.ล าใย  แนบจนัทึก  ผูท้รงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 10. วา่ท่ี ร.ต.นลนเรศ  ดดัอรุณตระกลู หวัหนา้ส่วนโยธา  กรรมการ 
 11. นายส ารวม  บรรจงปรุ  หวัหนา้ส่วนสาธารณสุข  กรรมการ/เลขาฯ 
 

              โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  มีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 1. ก าหนดแนวทางวธีิการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 3. รายงานเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาต่อผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน
เพื่อให้ผูบ้ริหารเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง  ภายในเดือน
ธนัวาคม  ของทุกปีทั้งน้ีใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกวา่   สามสิบวนั 
 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยในการปฏิบติังานตามท่ีเห็นสมควร 
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6.2  การก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผล 
  ติดตามและประเมินผลแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง  โดยใช้แบบ
รายงาน 3  แบบตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนดเป็นแนวทางไว ้ คือ 
 

  1. แบบประเมินผลแผนพฒันา    
ใชแ้บบรายงาน  แบบท่ี  1   การประเมินการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  2. แบบติดตามแผนพฒันา 
   ใชแ้บบรายงาน  แบบท่ี 2    แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ 
   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  3. แบบประเมินผลแผนพฒันา 
   ใชแ้บบรายงาน  3   แบบ  คือ 
   3.1   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ 
   3.2  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร อปท.ในภาพรวม 
   3.3  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององคก์ร  อปท. ในแต่ละ 
      ยทุธศาสตร์ 
 

6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการในการติดตามและประเมิน 
               องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง  ไดก้ าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันา เป็นรายไตรมาตร ดงัน้ี 

(1)   ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม – ธนัวาคม)    
(2)    ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 
(3)    ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
(4)    ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กนัยายน)  
โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอรายงานต่อผูบ้ริหาร 

เพื่อใหผู้บ้ริหาร เสนอต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และคณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
เพื่อประกาศใหก้บัประชาชนในพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้าแดง ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  
โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท่ีเป็นโครงการท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง      
มีศกัยภาพท่ีจะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการท่ีเกินศกัยภาพ  จะประสานงานขอทราบผล
ความกา้วหนา้จาก คณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ  เพื่อท่ีจะน ามาจดัท าเป็นรายงาน
ประกาศใหป้ระชาชนในพื้นท่ีทราบโดยทัว่กนั     
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

ระบบตดิตาม ระบบประเมนิผล 

ผู้ประเมนิ รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมนิ รายงาน ระยะเวลา 
อบต. 1. ใช้แบบรายงานท่ี  2  แบบ

ติดตามผลการด าเนินงานของ 
อบต.  รายไตรมาส (3 เดือน) 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพฒันา  

ทุกๆ 

 3 เดือน 
อบต. 1 .  ใ ช้ แ บ บ ร า ย ง า น ท่ี  1          

ก า ร ก า กั บ ก า ร จั ด ท า แ ผ น
ยทุธศาสตร์ ของ อบต. 
2. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพฒันา 

เม่ือ อบต.
ประกาศใช้

แผน 

1 .  ใ ช้ แ บบ ร า ย ง าน ท่ี  3 / 1      
แบบประเมินผลการด าเนินงาน
ตามยทุธศาสตร์  
2 .  ใ ช้ แ บบ ร า ย ง าน ท่ี  3 / 2      
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด า เ นินงานของ  อบต .    
ในภาพรวม 

3 .  ใ ช้ แ บบ ร า ย ง าน ท่ี  3 / 3     
แบบประเมินความพอใจต่อผล
การด า เ นินงานของ  อบต .    
ในแต่ละยทุธศาสตร์ 
4. ส่งรายงานให้คณะกรรมการ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แผนพฒันา 

ทุกๆ  1 ปี 

(ภายใน 
ธนัวาคม) 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วเิคราะห์รายงานตามแบบ 

3. รายงานผลใหผู้บ้ริหารทราบ 

15 วนั
นบัตั้งแต่

รับ
รายงาน 

คณะ
ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วเิคราะห์รายงานตามแบบ 

3. เสนอผูบ้ริหารทราบ 

15 วนั
นบัตั้งแต่
รับรายงาน 

ผูบ้ริหาร 1. เสนอสภาเพื่อทราบ 

 

2. ประกาศใหป้ระชาชนทราบ 

1.ภายใน
ธนัวาคม 

2.ประกาศ
ไม่นอ้ย
กวา่30วนั 
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แบบที ่ 1  การก ากบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 
 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง 

ประเดน็การประเมนิ 
ม ี

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพฒันาท้องถิ่น   

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

 
 

ส่วนที ่ 2  การจดัท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มูล   

8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9.  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพฒันา
ทอ้งถ่ิน 

 
 

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

 
 

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลกัการพฒันาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

 
 

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน   

14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   

16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา   

17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยทุธศาสตร์   
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แบบที ่ 2  แบบตดิตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดอืน) 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายใตแ้ผนยทุธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เร่ิมตั้งแต่ส้ินสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – 
ธนัวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1. ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสท่ี   
 (1)  ไตรมาสท่ี 1(ตุลาคม-ธนัวาคม)  (2)  ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสท่ี3 (เมษายน-มิถุนายน)  (4)  ไตรมาสท่ี4  (กรกฎาคม-กนัยายน) 
ส่วนที ่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี 

3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 

ยทุธศาสตร์ 
ปีท่ี 1 พ.ศ....... ปีท่ี 2 พ.ศ....... ปีท่ี 3 พ.ศ........ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1...         
2...         
3...         
4...         
5...         
6...         
7...         
รวม         

 

4. ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันา ปี ....... 

ยทุธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ
ท่ีเสร็จ 

จ านวนโครงการ
ท่ีอยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ท่ียงัไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ
ท่ีมีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

จ านวน ร้อย
ละ 

1...             

2...             

3...             

4...             

5...             

6...             

7...             

รวม             
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยทุธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอ่ืน รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1...         

2...         

3...         

4...         

5...         

6...         

7...         

         

รวม         

 

ส่วนที ่3  ผลการด าเนินงานตามโครงการทีไ่ด้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกจิ 
6.  โครงการท่ีไดรั้บเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แลว้ 

อยูใ่นระหวา่ง
ด าเนินการ 

ยงัไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ไดรั้บ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวม      

 

ส่วนที ่ 4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 

-----------  1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน...................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
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แบบที ่ 3/1  แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชป้ระเมินผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินตามยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 คร้ัง หลงัจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 

1.  ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองน ้ าแดง 
2.  วนั/เดือน/ปีท่ีรายงาน.......................................... 
ส่วนที ่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยทุธศาสตร์และจ านวนโครงการท่ีปรากฏอยูใ่นแผนและจ านวนโครงการท่ีไดป้ฏิบติั 

ยทุธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูใ่นแผน 

จ านวนโครงการ 
ท่ีไดป้ฏิบติั 

1   
2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

รวม   
 

แบบที ่ 3/2  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม 

ประเดน็ พอใจมาก(10) พอใจ(7) พอใจน้อย(4) 
1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /
กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ /กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

   

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที ่ 3/3  แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงาน 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

      ผลการด าเนินงานในแต่ละยทุธศาสตร์ 
ยทุธศาสตร์ท่ี  1.........……………………………………………………………………………….. 
1) ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเดน็ คะแนนความพอใจ 
(เตม็ 10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหป้ระชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ่ิน  
8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ท่ีประชาชนไดรั้บจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

2) การเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตวัช้ีวดัท่ีเลือก 
 

ตวัช้ีวดัทีเ่ลอืก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลงั
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิม่/ลด 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 


