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ส่วนที่ ๑
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักปกครองท้องถิ่นโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคลการเงิน
และการคลัง ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒ นาท้องถิ่น กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาท้อ งถิ่นตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสาเร็จตามเปูาหมาย จึงต้อง
กาหนดให้ มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒ นาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีห ลักว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตาบลใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๑) แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
(๒) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๔) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบการจัดทาแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์
ความส าคั ญ ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาสามปี แ ละเสนอแผนงานโครงการให้ ผู้ บ ริ ห ารพิ จ ารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน
และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนพัฒนาสามปี และ
เมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมีโครงการ/
กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
๒

ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลัก swot
ขั้นตอนที่ ๔ กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการ
ประสานการพัฒนาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้อนุมัติชอบและประกาศใช้ ต่อไป
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจั ดทาแผนพัฒ นาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริห ารส่ว นตาบลได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหารจัดการ เป็นตัว
ประสานในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดทาต่อไป

3

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๑. ประวัติความเป็นมา
ตาแก้ว ขุนอาจ , ตามน , ตาขา , ตาแดง ศิริสุข ตาเอี้ยง , ตาหริ่ง , ตาเจ๊ก , ตาเปล่ง , ตาทั่ง
โดยคนทั้งหมดนี้ แต่เดิมมีภูมิลาเนามาจากบ้านหนองกก มาอยู่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ โดยมี ตาแก้ว ขุนอาจ
เป็นหัวหน้าหมู่ อยู่มาวันหนึ่ง มีช้างปุาตกมันเข้ามาอาละวาด ในละแวกนี้บุคคลดังกล่าวที่อาศัยอยู่ ตาแก้ว
ขุนอาจ จึงออกสู้กับช้างมีหอกด้ามยาวเพียงเล่มเดียว สู้กัน ประมาณหม้อข้าวสุก ด้ามหอกของแกหัก เป็น
เหตุให้แกเสียหลักจึงถูกช้างเหยียบตาย ทางการจึงแต่งตั้งให้ ตาแดง ศิริสุข เป็น “หมื่นสีสุก” แกจึงรวบรวม
ชาวบ้านช่วยกันสร้างวัด มีตาหริ่ง เป็นช่าง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๘ สร้างขึ้น ณ ริมฝั่งจักราช ซึ่งมีปุา
สารภีหนาทึบ ชาวบ้านอยู่ดีกินดี อุดมสมบูรณ์ ทางการจึงเห็นสวมควรตั้ง ชื่อหมู่บ้าน ให้นามว่า “ หมู่บ้าน
สารภี” (ศักดิ์สารภี) อยู่มาประมาณ ๕๐ ปี หมื่นสีสุก (แดง ศิริสุ ข) ได้ถึงแก่กรรม ทางการจึงตั้งให้ ตาคา
แตนกระโทก เป็นกานัน ได้ ๓ ปี ก็ลาออก ทางการจึงตั้งให้ ตาเปฺะ เป็นกานัน ๑ ปี ก็ลาออก ต่อมา
ทางการจึงตั้งให้ ตานวม เป็นกานัน ๑ ปี ก็ตายด้วยถูกยาพิษ ทางการจึงตั้งให้ ตาแก้ว ขาวจันทร์แย้ม เป็น
กานัน แกเห็นว่าประชากรมีมาก การปกครองไม่ทั่วถึงจึงเสนอขอแบ่งเป็น ๔ หมู่บ้านสารภี ๑ มีนายแบน
ต่ายกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน สารภี ๒ มีกานันแก้ว ขาวจันทร์แย้ม โนนขี้ตุ่น มีนายเฉื่อย โด่กระโทก เป็น
ผู้ช่วยกานัน ดอนทะยูง นายสี บทกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมากานันแก้ว ขาวจันทร์แย้ม ได้ถึงแก่กรรม
ทางการจึงออกมาตั้งให้ นายฉัตร ขาวจันทร์แย้ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ อยู่ได้ ๘ ปี ก็ตาย ทางการจึงตั้งให้
นายปุวน แปูนกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้ าน โดยมีประชากร ทั้งชาย หญิง ๑,๐๒๕ คน เป็นหมู่บ้านมาจนถึงทุก
วันนี้ ๒๐๐ ปี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ เมื่อวันที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๓๙ เรื่องจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล โดยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้โอนบรรดา
งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลสารภี ไปเป็นขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีมีเขตตามเขตตาบล ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตาบลนั้น กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแนว
เขตขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
หัวหน้าฝุายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้
บังคับเมื่อพ้นกาหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม๑๑๓ ตอนที่ ๙ง เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙

๔
๒. ที่ตั้ง
ตาบลสารภีตั้งอยู่ติดกับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัด หมายเลข นม ๓๑๑๑ สายตาบล
ลุงเขว้า ถึงบ้านสันติสุข ระยะทางจากตาบลสารภีไปอาเภอหนองบุญมาก ๑๘ กิโลเมตร
๓. อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตาบลสีสุก
อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลบ้านใหม่
ตาบลไทยเจริญ อาเภอหนองบุญมาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลโคกสว่าง
อาเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลลุงเขว้า
อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ตาบลสารภีมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๘.๒๗๕ ตารางกิโลเมตร
๔. ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง จานวน ๓ ใน ๔ เหมาะสาหรับการทานามีลาจัก
ราช คลองสารเพชร คลองลุงสาน คลองตาเหมา คลองเมือง คลองตาใน คลองรวง คลองมาบสมอซึ่งเป็นแหล่ง
น้าที่ใช้ในการปลูกข้าวคลอง มีสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่อีก ๑ ใน ๔ เป็นที่อยู่อาศัยและทาไร่
ลักษณะภูมิอากาศ
ลั ก ษณะอากาศทั่ ว ไปขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล อ าเภอหนองบุ ญมาก จั ง หวั ด
นครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและ
จี น พัด พาเอามวลอากาศเย็ น และแห้ งจากแหล่ งก าเนิ ดเข้า มาปกคลุ ม ประเทศไทย ท าให้ บ ริ เวณจั งหวั ด
นครราชสีมาประสบกับภาวะอากาศ หนาวเย็นและแห้งแล้งโดยทั่วไปและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้
บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดออกจากศูนย์กลางเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้
เมื่อพัดข้ามเส้นศูนย์สูตร พัดพาเอามวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาสู่ประเทศไทยทาให้บริเวณองค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมามีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป
ฤดู ก าลขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสารภี อ าเภอหนองบุ ญ มาก จั ง หวั ด นครราชสี ม า
เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้ ๓ ฤดู ดังนี้
๑. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ปกคลุมองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่
แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟูาคะนอง ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้ากว่ากาหนดนี้ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย

๕
๒. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเปลี่ยนจาก
มรสุ มตะวันออกเฉียงเหนื อเป็ นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์
โดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศีรษะในเวลาเที่ยงวันให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศจึงร้อนอบอ้าว
ทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่
ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทย ตอนบนทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศร้อนที่ปกคลุม
อยู่ก่อนแล้วซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายได้
พายุฝนฟูาคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พายุฤดูร้อน”
๓. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศต่า (ร่อง
ฝน) ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ทาให้
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกชุ กทั่วไป และประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่า(ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ฝนลดลงระยะ
หนึ่งและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม ปกติร่องความกดอากาศ(ร่องฝน) จะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสี มา อีกครั้งหนึ่ง ทาให้ ฝ นตกชุก
ต่อเนื่องอีก จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย แทนที่มรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง

๖

รูปภาพแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี

๗
๕.. จานวนหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายเที่ยง โด่กระโทก
นายโกม้าส ต่อกระโทก
นางสาวพยุง ทิศกระโทก
นายสุพิน ตึกกระโทก
นายภาณุ ดวงกระโทก
นายจรัญ ป้องกระโทก
นายคนอง ดวงกระโทก
นายประภาส แสงจันทร์
นายบุญเพ็ง ดงกระโทก
นายประกอบ ตุงกระโทก
นายชนะชัย ขาวจันทร์แย้ม
นายทนงศักดิ์ เติมกระโทก
นางศศิมา เลิศแก้ว
นายสุทธิพงษ์ ปรุกระโทก

๑๕

นายวิเชียร พัชรสกุล

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสารภี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านสารภี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระ
ผู้ใหญ่บ้านท่าตะแบก
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งหัวขวาน
ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุข
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาไหล
ผู้ใหญ่บ้านบ้านราษฎร์พัฒนา
กานันตาบลสารภี
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนทะยูง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหนองจิก
ผู้ใหญ่บ้านบ้านประสงค์พัฒนา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งรวงทอง
ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปรือราษฎร์พัฒนา
ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังไทรพัฒนา

รวม
ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎร์อาเภอหนองบุญมาก

จานวนประชากร
ชาย
หญิง
550 539
330 308
346 308
435 448
170 168
349 340
311 310
152 146
366 360
326 315
340 334
345 308
196 212
328 324

จานวน
ครัวเรือน
รวม
1,089
316
638
174
654
177
883
212
338
91
689
175
621
157
298
79
726
198
641
171
674
180
653
163
408
114
652
144

286

549

263

4,830 4,683 9,513

133
2,484

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 255๘
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พื้นที่
หมู่ที่ ชื่อบ้าน
ทั้งหมด
(ไร่)
1
สารภี
4,957
2
สารภี
2,598
3
พระ
1,507
4
ท่าตะแบก
2,443
5
ทุ่งหัวขวาน
2,193
6
สันติสุข
2,039
7
หนองปลาไหล
1,913
8
ราษฎร์พัฒนา
2,029
9
โนนขี้ตุ่น
3,055
10 ดอนทะยูง
2,340
11 ดอนหนองจิก
2,033
12 ประสงค์พัฒนา
2,733
13 ทุ่งรวงทอง
36,041
14 หนองปรือราษฎร์พัฒนา 1,504
15 วังไทรพัฒนา
1,300
รวม 15 หมู่บ้าน

35,685

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอหนองบุญมาก

พื้นที่ทา
การเกษตร
(ไร่)
4,580
2,255
1,384
2,236
1,983
1,867
1,588
1,836
2,770
2,071
2,002
2,497
2,356
1,322
1,115
31,862

ที่อยู่
อาศัย
(ไร่)
352
172
105
167
151
142
121
140
211
158
31
190
179
101
85
2,305

ป่า
ไม้
(ไร่)
-

สาธารณะ
(ไร่)
25
171
18
40
59
30
204
53
74
111
46
506
81
100
1,518

9

10

11

12

14

15

16

17

๖. สภาพสังคม
๖.๑ การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา
๑ แห่ง
โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)
๓ แห่ง
ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน ๑ แห่ง
๖.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสานักสงฆ์
๘ แห่ง
๖.๓ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล
๒ แห่ง ดังนี้
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านสารภี
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านพระ
๗. การบริการพื้นฐาน
๗.๑ การคมนาคม
ถนนลาดยางมี ๑๑ สาย ระยะทางรวม ๑๑,๖๓๐ เมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยางยาว
แบบบาง มีสภาพเป็นหลุมเกือบทั้งสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี ๑๓ สาย ระยะทาง ๑๑,๐๘๓ เมตร สภาพถนนยังใช้การได้ดี
ถนนหินคลุก ถนนลูกรังและถนนดิน ระยะทางรวม ๗๓,๖๑๗ เมตร สภาพการคมนาคมใช้
สัญจรไปมาสะดวกเฉพาะฤดูแล้งหากเป็นฤดูฝนจะเดินทางลาบาก
๗.๒ การไฟฟูา
ตาบลสารภีมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ ๒,484 หลังคาเรือน
๗.๓ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
๑๒ แห่ง
บ่อน้าตื้น
๒๔ แห่ง
บ่อบาดาลแบบโยกมือ
๓๖ แห่ง
สระน้าสาธารณะ
๓๐ แห่ง
สระน้าส่วนตัว
๒๙๙ แห่ง
๗.๔ แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า, ลาคลอง
๗ สาย
๗.๔ ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่
ปุาไม้ในเขตสาธารณะมีประมาณ ๙๐๐ ไร่
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๘. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
๘.๑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีจานวน ๔ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔

ชื่อ - สกุล
นายเอนก คร่อมกระโทก
นายจันทร์ เที่ยงกระโทก
นางสาราญ ดวงกระโทก
นางปราณี นพศิริ

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

หมายเหตุ

๘.๒ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล มีจานวน ๓๐ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

ชื่อ - สกุล
นายอภิเดช อินกลาง
นายมนู ทุ่งกระโทก
นางสาวดวงใจ จั่วสันเทียะ
นายสาเริง ยศไกร
นายจุล เฉาะกระโทก
นายณัฎภัทร จันทร์ศิริสุข
นายตนุวร เหลือกลาง
นายสุริยา แสนคนึง
นายอภิสิทธิ์ ดวงกระโทก
นายยง ทอนกระโทก
นายอนันตชัย ดงกระโทก
นายนิยม รัตนยงค์
นายหวล เติมกระโทก
นายสุนทร ทมกระโทก
นายทอง ป้องกระโทก
นายธีระพงษ์ พั้วมณี
นางสมศรี ดวงกระโทก

ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๖
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๗
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๘
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๘

หมายเหตุ

19
ลาดับที่ ชื่อ – สกุล
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

นายชูศักดิ์ ดงกระโทก
นายเอม ต่างกระโทก
นายหล่อ แปูนกระโทก
นายจรัน โพธิ์กระโทก
นายวิรัญ สุรัสวดี
นางวรดา สุขเพ็งพะเนาว์
นายเตี้ย เฉื่อยไธสง
นายชัยมงคล จันทะแสง
นายแปว ดากระโทก
นายธนวัฒน์ ทมกระโทก
นางสาวเสาร์ เที่ยงกระโทก
นายเพ็ง ดวงกระโทก
นายนภดล ดวงกระโทก

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๙
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๐
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๑
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๒
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๓
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๔
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๕
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๕

๘.๓ จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจานวน 3๙ คน และ
ส่วนราชการจานวน ๖ ส่วน ดังนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล
๑
นายพัศวุฒิ กรินทร์
2
นางสาวประกายรัตน์ พงษ์
สุวรรณ

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

หมายเหตุ

หน่วยตรวจสอบภายใน มีจานวน ๑ คน
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล
๑
นางณิชาภา น้อยมะเฟือง

ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ
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ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีจานวน 15 คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
4
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
14
15

ชื่อ – สกุล
นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง
นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นางสาวนภัสรพี น้อยเกิด
นายศรัญย์พงษ์ ธรรมไชย
จ่าเอกปุณยวีร์ คร่อมกระโทก
นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
นางปัญจาภรณ์ บุษสระเกษ
นายบุญสิทธิ์ เจริญจิตร์
นายสังคม แสงจันทร์
นางมนัสชนก ถินกระโทก
นางสาวสุดารัตน์ เที่ยงกระโทก
นายพงศ์ศรัณย์ ฐิติบุณยกร
นายชูชาติ ลาเจริญกุล
นายชัยสิทธิ์ นิตย์กระโทก
นางสาวสมสิริ เที่ยงกระโทก

ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงานปลัด
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการประชาสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานปูองกันฯ
นักวิชาการเกษตร
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
คนงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ

ตาแหน่ง
นักวิชาการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ

ลูกจ้างประ
จา

ตาแหน่งในกองคลัง มีจานวน 4 คน
ลาดับที่
๑
๒
3
4

ชื่อ – สกุล
นางสาวนฤมล ต่ากระโทก
นางสาวฤทัยรัตน์ สุนนทราช
นางสาววาสนา ปราณีชาติ
นายไพโรจน์ ลานอก
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ตาแหน่งในกองช่าง มีจานวน 4 คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
4

ชื่อ - สกุล
นายวีรชัย ฉายแม้น
นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน
นายจีรศักดิ์ เจ๊กมะเริง
นางสาวกัลยา คร่อมกระโทก

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
นายช่างเขียนแบบ
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ

ตาแหน่งในส่วนการศึกษาฯ มีจานวน ๑๐ คน
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ชื่อ - สกุล
นางสาวจามรี รุ่งโรจน์ปรีดากุล
นางผดุงกิจ ฝอยทอง
นางสาวกัญตนา เอมโอฐ
นางสาวจีระภา หนูกระโทก
นางสาวอรชร แปูนกระโทก
นางสาววิลาวัลย์ แปูนกระโทก
นางสาวสุรีวัลย์ ดวงกระโทก
นายดีกรี แนบสนิทวงศ์
นางสาววาสนา ทิพย์พรมราช
นางสาวพิมผกามาศ ชูนาม

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

หมายเหตุ

ตาแหน่งในส่วนสาธารณสุขฯ มีจานวน ๑ คน
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล
๑
นายพัศวุฒิ กรินทร์

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริการส่วนตาบล
รักษาราชการในตาแหน่งหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

22
ตาแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม มีจานวน 2 คน
ลาดับที่ ชื่อ - สกุล
๑
นายนิรัตน์ชัย โคตพงษ์
2
นางนาตญา พรมจันทร์
๘.๔ ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี/กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท/กาลังศึกษาระดับปริญญาโท

ตาแหน่ง
หัวหน้าสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชน

13
14
12

คน
คน
คน
คน

หมายเหตุ
ลูกจ้างประจา
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๙. งบประมาณ
๙.๑ ประมาณการรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
รายรับจริง ปี
ประมาณการ
รายการ
255๖
ปี ๒๕๕๗
รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร
456,713.37
487,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 51,803.80
76,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
456,636.45
260,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
102,207.00
100,000.00
รวมรายได้จัดเก็บ
1,067,360.62 923,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีอากร
18,779,655.17 16,077,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
18,779,655.17 16,077,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
14,007,074.76 16,000,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง 14,007,074.76 16,000,000.00
ส่วนท้องถิ่น
รวม
33,854,090.55 33,000,000.00
๙.2 ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
งบ
จ่ายจากงบประมาณ
งบกลาง
งบเงินอุดหนุน
งบดาเนินการ
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
งบเงินอุดหนุน
รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม

รายจ่ายจริงปี 255๖
787,492.48
8,385,982.00
6,816,039.29
5,158,970.00
20,000.00
2,454,800.00
23,623,283.77
23,623,283.77

ประมาณการ
ปี ๒๕๕๘
474,000.00
183,500.00
304,500.00
61,000.00
1,023,000.00
16,477,000.00
16,477,000.00
15,500,000.00
15,500,000.00
33,000,000.00

ประมาณการปี ๒๕๕๗

ประมาณการปี ๒๕๕๘

971,000.00
12,158,560.00
9,350,340.00
5,862,890.00
20,000.00
4,637,210.00
33,000,000.00
33,000,000.00

1,556,000.00
12,974,160.00
9,856,840.00
4,671,000.00
70,000.00
3,872,000.00
33,000,000.00
33,000,000.00
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๑๐. ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้
สามารถทางานได้สะดวก ทันเวลาและมีประสิทธิภาพดังนี้
ครุภัณฑ์สานักงาน
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์ดีด
ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ
เครื่องพิมพ์สาเนาระบบดิจิติล
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.จัดซื้อเอง
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
๑. ตู้เย็น
๒. กระติกต้มน้าร้อน
๓. เครื่องตัดหญ้า
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
เครื่องพ่นหมอกควัน
ครุภัณฑ์สารวจ
กล้องระดับ
เทปวัดระยะ
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล
เครื่องตบดิน
เลื่อยโซ่ยนต์
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
รถบรรทุกติดตั้งเครน
รถยนต์ส่วนบุคคล
รถจักรยานยนต์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
เครื่องรับส่งและวิทยุชนิดมือถือ/เคลื่อนที่
เครื่องรับส่งและวิทยุชนิดติดตั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓
๒
๓6
1

เครื่อง
เครื่อง
หลัง
เครื่อง

จานวน

๓8 เครื่อง

จานวน
จานวน
จานวน

๒ ตู้
๒ ลูก
๔ เครือ่ ง

จานวน

5 เครื่อง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑
๒
4
1
1

จานวน

9 ชุด

จานวน
จานวน
จานวน

๑ คัน
๑ คัน
๒ คัน

จานวน
จานวน

17 เครื่อง
๑ เครือ่ ง

ชุด
ตัว
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
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นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บัดนี้ กระผมนายเอนก คร่อมกระโทก ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนตาบลสารภี เลือกกระผม
เข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตาบลสารภี ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องชาวตาบลสารภี และจะบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด
ร่วมทา ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตาบลสารภีน่าอยู่ และประชาชนมีความเป็น อยู่ที่ดี
ขึ้น โดยจะนาวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตาบลสารภี นับว่าเป็นภารกิจอันสาคัญที่
กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบลสารภี
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ถูกกาหนดให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาตาบล และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมือ งที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภีในวันนี้ก็จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
หลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กาหนดไว้มีทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาด้านการเมืองการบริการ
นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดทาแผนพัฒ นา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชน จั ดระบบการบริ ห ารงานมีประสิ ทธิภ าพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ร่ว มกันพัฒ นาโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความ
โปร่งใส และหลักนิติธรรม
2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายมุ่ง เน้ น ที่ จ ะพัฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานอย่า งเป็น ระบบ พั ฒ นาแหล่ งน้ า พัฒ นาด้า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้คุณภาพ เช่น ถนน ไฟฟูา ประปา ฯลฯ มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ชุมชนทุกพื้นที่
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3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
นโยบายมุ่งเน้นที่จะวางแนวทางส่งเสริม ปูองกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ สงเคราะห์ผู้สูงอายุ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ผู้ พิ ก ารและผู้ ติ ด เชื้ อ ส่ ง เสริ ม อาชี พ พั ฒ นาบุ ค ลากร กลุ่ ม พั ฒ นาสตรี กลุ่ ม เยาวชน และ
สาธารณสุ ขมู ล ฐาน ยกระดั บ ชี วิ ตของประชาชนให้ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ปลอดภั ยจากโรค ให้ การดูแ ลด้ า น
สุขาภิบาลชุมชน และการดูแลรักษาความสะอาดบ้านเมือง ส่ งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ให้
สามารถพัฒนาชุมชนของตนเองได้ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
นโยบายมุ่งเน้ น ที่จะจั ดระบบการศึกษา ในระดับเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒ นา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจารีตประเพณี สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันกีฬา
5. นโยบายการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสา
ธารณภัย
นโยบายมุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับ ส่งเสริมการปกครองตนเองของชุมชน และ
ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
6. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
นโยบายมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ พื้ น ฐานครั ว เรื อ นและชุ ม ชน เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คง
ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสนับสนุนการประกอบอาชี พ เพิ่ม
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายมุ่งเน้นที่จ ะเสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่ วมของประชาชน และชุมชนในการ
ปรับปรุง บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน ภายใต้ความรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่เคารพ ทุกท่าน
การกาหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ที่ได้แถลงมาแล้วนั้น ได้วาง
อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สามารถนาไปกาหนดโครงการต่าง ๆ ได้โดยจะต้องเร่งให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน แต่ทั้งนี้ จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบั ญญัติให้เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และทั้งนี้จะต้องนานโยบายเหล่านี้ไปกาหนดใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และข้อบัญญัติงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย
กระผมและทีมผู้บริหาร ก็ต้องขอความสนับสนุน ขอความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสารภีทุกท่าน ทุกหมู่บ้าน องค์กรภาคประชาชนและฝุายพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภีทุกคน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนานโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของงบประมาณที่มี
อยู่อย่างจากัด ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
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กระผมให้ความเชื่อมั่นแก่องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
โปร่งใส เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีได้ก้าวหน้า อีกทั้งจะรายงานผลการดาเนินงานตามนโยบาย
ต่าง ๆ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ทราบในโอกาสต่อไป
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล สารภียังคง
เป็นปัญหาหลักคือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ คือ ด้าน
งบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างที่สุด ส่วนอีก
ปัญหาที่สาคัญ และจาเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
ชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหา ผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ
หรือชุมชนใหญ่กาลั งประสบปั ญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ต้องให้ความสาคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบ
ปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก
ด้านเศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังต้องพึ่งพาระบบ เศรษฐกิจ
แบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วน
น้อย เมื่อเทียบการทานา ทาไร่ ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังไม่มีจุด
ขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาสาคัญ
ที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจให้น าลงทุน ในด้านอื่นๆสร้ างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว
ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจาก
หน่ วยงานอื่นพร้อมทั้งยั งต้องอาศัย งบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจากัด เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิด
ประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นตาบลสารภี ให้ขยายตัวมากขึ้น
ในอนาคต
ด้านสังคม สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังเป็นสังคมชนบท
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐ ธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สาหรับปัญหาที่นาจะมี
ผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
๑ ปัญหายาเสพติด
๒..ปัญหาฝนแล้ง
3.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
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4.ปัญหาน้าท่ว มพืชผลทางการเกษตร และไม่มีแหล่ งกักเก็บน้า ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมา
ทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต
ด้านการเมือง - การบริหาร ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญ ต่อการ
บริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหา
ด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
๑. ปัญหาการซื้อเสียง
๒. ปัญหาสังคมระบบอุปถัมภ์โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัวตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล
๓. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นมีความเชื่องช้า
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสาคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น
จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร
ของท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทางการบริ ห ารงานด้ า นต่ า งๆให้ เ ป็ น ไปตามความต้ อ งการของท้ อ งถิ่ น ด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่
ปุาแหล่งน้าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ถือเป็นปัญหาสาคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็น
สถานที่ออกกาลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้าน ต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็น
ปัญหาขยะของครัวเรือน ภายในชุมชนสาคัญๆของเขตองค์๑การบริหารส่วนตาบลสารภี ในอนาคต
2.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนาผลการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT analysis
จุดแข็ง (S: Strength)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
๑. การจัดสายงาน องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สานัก ๒ กอง ๓
ส่วน และ หน่วยตรวจสอบภายในซึ่งแต่ละส่วนมีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน ดังนี้
- สานักงานปลัด อบต.
มีจานวนบุคลากร
๑8 คน
- กองคลัง
มีจานวนบุคลากร
4 คน
- กองช่าง
มีจานวนบุคลากร
๔ คน
- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
มีจานวนบุคลากร
10 คน
- ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
มีจานวนบุคลากร
- คน
- ส่วนสวัสดิการสังคม
มีจานวนบุคลากร
๒ คน
- หน่วยตรวจสอบภายใน
มีจานวนบุคลากร
๑ คน
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2. สายการบังคับบัญชา
2.1 การสั่งการ มีสายการบังคับบัญชาตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะแบบแนวดิ่ง
จากบนลงล่าง ดังนี้ นายก อบต. ปลัดอบต. หัวหน้าส่วน  ผู้ปฏิบัติ
2.2 การรายงาน มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามลาดับชั้น ซึ่งมีลักษณะ
แบบแนวดิ่ง จากล่างขึ้นบน ดังนี้ ผู้ปฏิบัติ  หัวหน้าส่วน  ปลัด อบต.  นายก อบต.
3. การประสานงานภายในองค์กร องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีการประสานงาน
ของบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ย่อยภายในองค์กร โดยมีการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนเป็นประจาทุก
เดือนและมีการประชุมพนักงานทุกระดับเป็นประจาทุกเดือนเช่นกันเพื่อให้มีการรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบาย ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การแก้ไข
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๔. อบต. สารภี มีแผนระยะยาว ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ (5 ปี) แผนพัฒนาสามปี (3 ปี)
และแผนระยะสั้น ได้แก่ แผนการดาเนินงาน (1 ปี) โดยยุทธศาสตร์การดาเนินงานของอบต. สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการดาเนินงาน ๗ ด้าน ได้แก่ สร้างสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านแหล่งน้า
และการพั ฒ นาด้ า นการเกษตรกรรม และ ซึ่ ง การจั ด ท าแผนทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาวได้ จั ด ท าขึ้ น โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน กลุ่มองค์กร ส่วนราชการในตาบลสารภีทั้งสิ้น ซึ่งยึดหลัก 5 ร่วมดังนี้
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินผล
ทั้งนี้ ในการดาเนิ น งานเพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์นั้ นองค์การบริหารส่ ว นตาบลสารภีได้
จั ดสรรทรั พยากรที่มีอยู่ อย่ างจ ากัดให้ มีเกิดประโยชน์สู งสุ ดเพื่อสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (System)
ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรที่เป็นทางการ ได้แก่
๕. ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักคุณธรรม และความโปร่งใส
๖. ระบบงบประมาณและระบบบัญชีที่โปร่งใสตรวจสอบได้เนื่องจากมีการบันทึกบัญชีตาม
ระบบสารสนเทศ ( e-LAAS)
๗. ระบบการฝึกอบรม อบต.สารภีให้ความสาคัญกับพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น โดยส่งเข้ารับการฝึกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่
๘. ระบบในการติดต่อสื่อสารของพนักงานในองค์กร เช่น การสอนงาน การอธิบายเกี่ยวกับข้อ
สงสัยในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารเป็นไปในแนวราบ
พฤติกรรมของผู้บริหาร (Style)
๙. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นาชุมชน และประชาชนอย่างต่อเนื่อง ใน
การนามาแก้ไขปรับปรุงการดาเนินงานขององค์กร
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๑0. มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นไปแบบพี่กับน้อง และพ่อกับลูก
๑๑. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนได้แสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์อย่าง
เต็มที่ในการดาเนินงานที่บุคคลนั้นๆ รับผิดชอบ
สมาชิกในองค์กร (Staff)
๑๒. เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เป็นองค์กรขนาดกลาง จานวนข้าราชการ
23 คนพนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ 16 คน รวมทั้งสิ้น ๓9 คน จึงถือว่าเหมาะสมกับ
ขนาดขององค์กร
ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๑๓. บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนเป็นอย่างดี
๑๔. บุคลกรมีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการทางาน
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
15. ค่านิยมขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ที่ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ดังนี้
“ประชาชนคือผู้มีเกียรติ ” กล่าวคือ ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้เข้ารับบริการนั้น พนักงานทุกคนต้อง
ระลึกเสมอว่าประชาชนคือผู้มีเกียรติสาหรับทุกคน ต้องให้บริการอย่างเต็มใจ เต็มความสามารถ ให้บริการ
ที่ถูกต้องและรวดเร็ว เสมือนหนึ่งญาติผู้ใหญ่ของตนเอ
จุดอ่อน (W : Weaknesses)
โครงสร้างองค์กร (Structure)
๑. การจัดสายงาน งานถ่ายโอนยังไม่มีหน่วยงานรองรับ เช่น กองช่าง และส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
2. สายการบังคับบัญชา ในบางครั้งมีการสั่งการ และการรายงานข้ามสายการบังคับบัญชา
3. การประสานงานภายในองค์กร การประสานงานในแนวราบยังไม่ดีเท่าที่ควร เพราะมีความ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในองค์กร
กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)
๔. แผนไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
๕. งบประมาณและทรัพยากรมีอย่างจากัดทาให้ไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่วางไว้ได้
๖. ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงแผนงานตามสถานการณ์เฉพาะหน้า
ระบบในการดาเนินงานขององค์กร (System)
๗. ถึงแม้ระบบการดาเนินงานภายในองค์กรจะมีระบบเป็นทางการ แต่ในบางครั้งก็เปิดโอกาส
ให้ระบบอุปถัมภ์ทาให้พนักงานขาดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๘. ระบบการฝึกอบรมบุคลากรไม่ทั่วถึงและต่อเนื่อง ทาให้บุคลากรไม่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ต่าง ๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมของผู้บริหาร (Style)
๙. ในบางครั้งผู้บริหารไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้นาชุมชน และประชาชน
ยึดความคิดของตนเองเป็นหลัก และมีการตัดสินใจที่ไม่ทันต่อเหตุการณ์
สมาชิกในองค์กร (Staff)
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๑๐. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการในการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
๑๑. บุคลากรไม่เพียงพอที่จะรองรับการถ่ายโอนภารกิจในอนาคต
ความรู้ความสามารถขององค์กร (Skills)
๑๒. บุคลากรบางคนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์กร (Shared Values)
๑๓. องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีค่านิยมร่วมกันแต่บางครั้งก็ไม่ปฏิบัติตามค่านิยม
ดังกล่าว
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
โอกาส ( Opportunity)
เศรษฐกิจ
๑. จังหวัดนครราชสีมามีแหล่งอุตสาหกรรมจานวนมาก ทาให้ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึ้น
๒. พื้นที่ อบต. มีปุาชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านและสามารถใช้ประโยชน์ใช้สอยด้าน
อื่นๆ ได้เช่น การหาเห็ด และหาผักมาจาหน่าย
เทคโนโลยี
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สนับสนุนให้มีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาและการใช้งบประมาณ
(e-Plan)
4. การดาเนินโครงการ Internet Tambol เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
กฎหมาย
5. รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดทาบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่
6. นโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจ ของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 มีการจัดสรรรายได้ให้ท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการงบประมาณ และบุคลากรของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ท้องถิ่นพึ่งพารายได้ของตนเองมากขึ้น
การเมือง
7. ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมือง โดยการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับ
๘. ความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองระดับชาติและระดับท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันสังคม
๙. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทั้งในและนอกระบบ
๑๐. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ปุวยเอดส์
๑๑. มีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เพื่อดูแล ให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนใน
ชุมชน
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วัฒนธรรม
๑๒. มีการจัดประเพณีทาบุญหมู่บ้าน รดน้าดาหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน
๑๓. ประชาชนร่วมทาเทียน หล่อเทียนพรรษาในแต่ละชุมชนเพื่อมาถวายพระที่วัด ซึ่งเป็นการ
สร้างความสามัคคีในชุมชน
ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์
๑๔. สามารถค้นคว้า แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ภายนอกชุมชน ได้อย่างกว้างขวาง โดย
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ภัยคุกคาม ( Threats)
เศรษฐกิจ
๑.วิกฤตน้ามันแพงทาให้ต้นทุนการผลิตสินค้า บริการมีราคาสูง ในขณะที่ราคาผลผลิตตกต่า
๒. การผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออกมีการปนเปื้อนสารเคมีทาให้ถูกส่งกลับคืน เกษตรกรผู้ปลูก
พืชได้รับผลกระทบจากการส่งออก
๓.เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกทาให้การขนส่งสินค้าทางการเกษตรเกิดความล่าช้า ผลผลิต
เสียหาย
เทคโนโลยี
๔. เทคโนโลยีมีก้าวหน้าแต่ประชาชนไม่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมฯ ไม่สามารถใช้งานได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากความบกพร่องของระบบประมวลผล
กฎหมาย
๖.กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจน
คลุมเครือ ทาให้การปฏิบัติอาจมีความผิดพลาด ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๗.การถ่ายโอนภารกิจ พรบ.กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. 2542 ไม่มีการสารวจความพร้อมของ อปท. ในด้านบุคลากร งบประมาณ ก่อนการถ่ายโอน
การเมือง
๘. การมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองส่วนใหญ่ ถูกชี้นาจากตัวแทนทางการเมือง
ระดับชาติ
๙. ฝ่ายการเมืองระดับท้องถิ่น มีความขัดแย้งในทางการเมือง ผลประโยชน์ ทาให้การพัฒนา
ท้องถิน่ ไม่เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
สังคม
๑๐. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ คน
พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ไม่ทั่วถึง
๑๑. ในพื้นที่มีประชากรแฝง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาสังคม เช่น ปัญหายาเสพติด
วัฒนธรรม
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๑๒. ชุมชนไม่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การลงแขก
ดานา เกี่ยวข้าว การทาขวัญข้าว
ต่างประเทศหรือโลกาภิวัฒน์
๑๓. โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทาให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่รู้เท่าทันและยากแก่การ
ปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง
๒.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
พ.ศ.๒๕๕7 ในการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรอันเนื่องจากมีแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีประจาปี ๒๕๕7 เป็นจานวนมาก รายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตาบลสารภีจัดเก็บเองและเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจากัดไม่เพียงพอแก่การบริการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
ทาให้ประสิทธิผลของแผนแผนพัฒนาเชิงคุณภาพไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้พอสมควร
 การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณโดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 109 โครงการ จานวนเงิน 15,918,540
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จานวน 89 โครงการ จานวนเงิน 13,820,762.22 บาท สามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

งบประมาณตาม
การเบิกจ่าย
โครงการ
ข้อบัญญัติ
งบประมาณ

๑.ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่
ดีและอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
5.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเกษตรกรรม
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โครงการที่ดาเนินการจริงแยกตามยุทธศาสตร์
๑.ยุทธศาสตร์ สร้ างสังคมให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข คิดเป็ นร้ อยละ 32.14
๒.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพื ้นฐาน คิด
เป็ นร้ อยละ 8.77
๓. ยุทธศาสตร์ การบริ หารราชการตามหลักการ
บริ หารกิจการบ้ านเมืองที่ดี คิดเป็ นร้ อยละ 30.18
4. ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้ างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและบรรเทาปั ญหาความยากจน
คิดเป็ นร้ อยละ 4.16
5.ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมให้ เกิดความสมดุลอย่างยัง่ ยืน คิดเป็ น
ร้ อยละ 5
6.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่งน ้า คิดเป็ นร้ อยละ
0
7.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเกษตรกรรม คิดเป้น
ร้ อยละ 2.22

๒.๓ การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ก็ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาและจัดทาโครงการพัฒนาต่างๆ
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่ วนตาบลสารภี ได้รับการ
พัฒนาไปมากโดยเฉพาะด้านคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการการศึกษา โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนในท้องถิ่นของเด็กในศูนย์พั ฒนาเด็กเล็ก การกีฬาแก่เยาวชน
ด้านการสาธารณสุข ดูแลผู้ สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ ปุว ยเอดส์ และมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้ง ด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองได้ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน และการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มี
ความเหมาะและสอดคล้องมากขึ้น รองลงมาด้านโครงสร้างพื้นฐานถนนแทบทุกสาย ได้ก่อสร้างเป็นถนน
คอนกรีตและถนนลาดยางแคปซีลทุกหมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน ใน
ทุกด้านซึ่งถือได้ว่าการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภีที่ผ่านมาประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับ
สามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยนโยบายหลักในปัจจุบัน
คณะผู้บริหารจะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เพราะต้องการยกระดับให้ประชาชนใน
ตาบลมีความเป็นอยู่ มีชีวิตที่ดีขึ้นภายใต้การดาเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียงมีความพึงพอใจที่องค์ การบริหารส่วน
ตาบลได้ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ๒๕๕7
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ส่วนที่ ๓
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน ๙ ด้าน ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และ
พลังงาน
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ
รัฐวิสาหกิจ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในการให้บริการอย่างแท้จริง
๘. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความ
มั่นคงและยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก
๙. ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน
 ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อสร้างประเทศให้เข้มแข็ง ดังนี้
๑. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
๓. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
๔. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
๑๐. รู้จักดารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น มีไว้พอกินพอใช้
ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จาหน่ายและขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมี
ภูมคิ ุ้มกันที่ดี
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๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝุายต่า หรือ
กิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา
๑๒. คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2557-2560)
วิสัยทัศน์ โคราชเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน
 เป้าประสงค์รวม
๑. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่ง
สู่เมืองที่น่าอยู่
๒. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
๓. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู้ประชาคม
อาเซียน
๔. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก
๕. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว
 ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วง
โซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
เป้าประสงค์
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่
การเป็น “ครัวของโลก”
2. มีปัจจัยแวดล้อมที่เข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต
3. เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม
เพื่ออาหารปลอดสารพิษ
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๑
2. สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล
3. พัฒนาการสร้างตราสินค้า(Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์
4. ส่งเสริมการแปรณรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่
ภูมิภาคอินโดจีน
๒. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้า
และการลงทุน
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและ
การลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและ
กระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นที่
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์
อารยธรรมขอมที่เก่าแก่ เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพื่อนบ้านสู่สากล
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยง
แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
๒. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
๓. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน
OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั่นดินเผาด่านเกวียน
๔. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยง
๕. วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ
จังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
เป้าประสงค์
 เป็นเมืองที่น่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ
คุณธรรม มีความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม
 ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการมีงานทาและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
๑. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา
๓. ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
4. สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน
5. ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น
6. เสริมสร้างจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้า
อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบเพื่อปูองกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย
และน้าเสีย
 ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาแหล่งน้าในพื้นที่อย่าง
เป็นระบบต่อเนื่อง
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด
2. บริหารจัดการน้า เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้าผิวดินและผิวใต้ดิน เพื่อ
อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
3. พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สนับสนุนเกษตรกรทาแหล่งน้าในไร่นา พร้อมผันน้าจากกลุ่มน้าอื่นๆ และสร้างระบบ
โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
5. 5สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้า การตะหนักถึงคุณค่าการใช้น้า และอนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีส่วนร่วม
6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
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๑
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
เป้าประสงค์
 เป็นศูนย์กลางกองกาลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่สาคัญในภูมิภาคและ
ประเทศ
 เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคมความมั่นคงในพื้นที่และภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขของชาติ
2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและปูองกันปราบปราม
ยาเสพติด
3. การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ
4. ส่งเสริมหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
๑.๑ ประสานและบริหารการจัดการน้า ตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ
๑.๒ พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมและน้าแล้ง
๑.๓ พัฒนาชุมขนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา
๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๒.๒ พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้
เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามาตรฐานสากล รองรับประชาคาอาเซียน
๒.๓ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ และประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป
๒.๔ สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความสาคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในทุกด้าน
๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
๓.๑ พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
รัฐและเอกชน
๓.๒ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓.๓ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่อเกษตรกรในหมู่บ้าน ( อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุง
รูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น
๓.๔ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ นา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน
๓.๕ สนับสนุนการทาการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน
๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจาหน่าย
และเพื่อการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

41
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม
๔.๑ ส่งเสริมการพัฒนาบทบาทของผู้นาชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อเป็นผู้นาการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
๔.๒ ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี
สาธารณูปโภคที่ดีและเข้าถึงทุกชุมชน
๔.๓ ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดาเนินการให้เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพื่อ
ดาเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชานาญใน
วิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อพึ่งตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคล
ทั่วไป
๔.๔ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพื่อเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔.๕ ดาเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจาหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ
๔.๖ ดาเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต้องการของประชาชนในทุกพื้นที่
๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม
รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่
จังหวัดนครราชสีมา
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข
๕.๑ สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตาบล หมู่บ้านและชุมชนที่
ทีคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพตาบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจ
สุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงการคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของประชาชนในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึงให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง
ท่องเที่ยว และพื้นที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดารงชีวิตของประชาชน
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๖.๓ ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกันส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชานาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม
๖.๔ ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า
๖.๕ ดาเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการประชาชน
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา–วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
๗.๑ พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว
๗.๒ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น
๗.๓ สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ
ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติ
และนานาชาติ
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่
กฎหมายกาหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในประชาคมอาเซียน
และของประเทศต่างๆในโลก
๘.๒ นาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นยา โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๘.๓ สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม ทาวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือ
กับประชาคมอาเซียน
๘.๔ บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา
๘.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายและความต้องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ
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๙.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์ที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ ส่งเสริม และสนับการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่สาคัญ เพื่อ
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๙.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุาย
พลเรือน (อปพร.) เพื่อเป็นกาลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลความปลอดภัยและการจราจรในชุมชน
หมู่บ้าน
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้า ลุ่มน้าลาคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์
๑๐.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคเอกชน
ในการรณรงค์สร้างจิตสานึก เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุก
ระดับ
๑๐.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการจัดทาระบบกาจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
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๑
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาเภอหนองบุญมาก
วิสัยทัศน์
“ มั่งคั่ง มั่นคง อุดมคุณธรรม น้อมนาพระราชดารัส ”
 เป้าประสงค์
๑. ทบทวนแผนชุมชน ให้เป็นแผนสะท้อนชุมชนที่ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทา และร่วม
สนับสนุนโดยส่วนราชการ
๒. คุณภาพชีวิตต้องกว้างขวาง ตามลาดับความพร้อม มุ่งเน้นพัฒนาเรื่อง
- ความมั่งคั่ง (อยู่ดี กินได้ พอใจ และยั่งยืน)
- ความมั่นคง (ใจสบาย ทุกข์หาย ชุมชนปลอดภัย)
- ความพอเพียง (รายได้ ภายใต้การรู้ตัวเอง)
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องรับรู้ มีส่วนร่วมการพัฒนาที่แม้ไม่ใช่เปูาหมายของ อปท.
แต่อยู่ในกรอบอาเภอ บทบาทหน้าที่ของ อปท.
๔. สร้างการเรียนรู้ เพื่ออาชีพหลักและรอง ให้มีรายได้ต่อเนื่อง ลดบทบาทการประชานิยม
๕. เพื่อประสิทธิภาพ คุณภาพ และพื้นที่การเกษตรที่เป็นผลผลิต เช่น มันสาปะหลัง อ้อย พืช
สวน ให้สอดคล้องกับศักยภาพของอาเภอ
๖. คน สังคม ต้องอุดมคุณธรรม จริยธรรม เป็นสาคัญ ภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี
 ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ทบทวนแผนชุมชนทุกหมู่บ้าน ให้เป็นแผนที่มีประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
อาเภอและจังหวัด
๒. กาหนดตาแหน่งการพัฒนาด้านอาชีพ ตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดี มีสุข โดยการพัฒนาลาน
ค้าชุมชนและลานค้าเกษตร ไปสู่เปูาหมาย ในปี ๒๕๕๕
๓. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร เพื่อรองรับพื้นที่การเกษตร ที่จาเป็นต้องใช้น้า อาทิ หนอง
ยายแจว อ่างหนองไม้ไผ่ อ่างยุบใหญ่ อ่างหนองตะไก้ ลาจักราช คลองสารเพชร
๔. สนับสนุน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ปุยชีวภาพ การงดใช้สารเคมี) เพื่อลดต้นทุนการผลิต
และรักษาสิ่งแวดล้อม
๕. สร้างศูนย์การเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่ลานค้าการเกษตรตามแนว
พระราชดาริ เพื่อเป็นต้นแบบ (กาลังดาเนินการ)
๖. สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนรองรับความอ่อนแอสังคม และเน้นการสร้างบ้านดิน เพื่อช่วยผู้
ยากไร้ที่อยู่อาศัย โดยให้ อปท. สนับสนุนงบประมาณ หลังละประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท และใช้แรงงานโดย
การลงแขก
๗. สร้างอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปูองกันการลักลอบการตัดไม้ทาลายปุาในทุก
ตาบล
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ศักยภาพเชิงการพัฒนาอาเภอหนองบุญมาก
๑. เป็นถนน ๔ ช่องทางเชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง
ในอนาคตจะเป็นเส้นยุทธศาสตร์การขนส่งทางบกระหว่างอินโดจีน
๒. อาเภอหนองบุญมาก อยู่ห่างจากนครราชสีมาเพียง ๕๓ กิโลเมตร เป็นเป็นจุดห่าง จาก
อีสานตอนใต้ – ไปสู่กรุงเทพฯและจังหวัดในภาคเหนือ
๓. ที่ดินราคนถูก เหมาะแก่การลงทุน สร้างโรงงาน และเกษตร
๔. สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกว่าหลายจังหวัดในประเทศไทย (ไม่ร้อนหรือนาวจัด น้าไม่
ท่วม)
๕. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องถิ่นมีความสามัคคี ไม่มีอิทธิพลและประชาชนเป็นผู้ที่รักความ
สงบ ประนีประนอม
นโยบายของคณะผู้บริหาร
นโยบายนี้เน้นการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาแต่ละด้านจะเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนในการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และเน้นประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนส่วนใหญ่ในตาบลเป็น
หลัก
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ จัดให้มีและบารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมทางบก และทางน้าให้ทั่วถึง
๑.๒ บารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้าให้ประชาชนมีน้าอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
๑.๓ จัดให้มีและบารุงรักษา ไฟฟูา ประปา อย่างทั่วถึง
๒. ด้านสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ ปูองกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ให้มีความปลอดภัยแก่ประชาชนในตาบล
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา
๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเอง เพื่อสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า
๒.๔ เน้นการสร้างจิตสานึกให้กับประชาชนให้เห็นพิษภัย และโทษของยาเสพติด
๒.๕ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒.๖ รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
๓. ด้านสังคมและการเมือง
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาตาบล
๓.๒ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ดาเนินการ
๓.๓ ให้มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
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๔. ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๒ บารุง รักษา และพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร ให้มีอย่างเพียงพอ
๔.๓ ส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร ให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มพูนพลผลิต
๔.๔ ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว เพื่อให้มีรายได้เสริมสาหรับประชาชนผู้มี รายได้
น้อย
๕. ด้านการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ สนับสนุนกิจกรรมทางด้านทางการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
๖. ด้านประเพณีและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ รักษาและสืบสาน ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น
๖.๒ ส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ
๖.๓ ทานุบารุงพุทธศาสนา
๗. ด้านการสงเคราะห์และสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา เยาวชนและสตรี
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา ที่มีฐานะยากจน
๗.๒ จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ คนชรา และผู้ติดเชื้อ H.I.V
๘. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางการพัฒนา
๘.๑ ปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในตาบล
๘.๒ คุ้มครองดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
๘.๓ สร้างจิตสานึกของชุมชนให้ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
๙. ด้านบุคลากร
แนวทางการพัฒนา
๙.๑ เสริมสร้างทักษะ เทคโนโลยี และส่งเสริมการศึกษา
๙.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
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 วิสัยทัศน์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนาคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตาบลสารภีมีทั้งหมด ๑๕
หมู่บ้าน และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึง
ได้กาหนดวิสัยทัศน์คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
“ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เป็นองค์การที่มีการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทันสมัย บริการรวดเร็ว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และบุคลากรที่มีศักยภาพสูง”
 พันธกิจการพัฒนา
๑. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
๒. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๔. ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๕. ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. ส่งเสริมการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีมีการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
๒. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
๔. เพื่อฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๕. เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๖. เพื่อส่งเสริมการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
๑. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
๑.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ติดเชื้อ HIV
๑.๓ การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ทุกระดับ
๑.๔ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน/ลด
อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้า
๑.๕ การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแลสุขภาพ
ประชาชนและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
๑.๖ การปูองกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด
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๑.๗ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสานึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น
๑.๘ การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางศาสนา
๑.๙ การสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑.๑๐ ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและออกกาลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า และการปรับปรุง
บารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
๒.๒ การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
๒.๓ การสร้างและบารุงรักษาทางบกทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
๒.๔ การสาธารณูปโภค- สาธารณูปการ
๒.๕ การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองจังหวัด
๓. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
๓.๑ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓.๒ ส่งเสริมการกระจายอานาจการถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓.๓ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
๓.๔ ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
๓.๕ การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตาม
การทางานขององค์กรตนเอง
๔. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา
๔.๑ เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
๔.๒ ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน
๔.๓ เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๔ การสร้างเครือข่ายชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน
๕. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
๕.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน
๕.๒ การกาจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลรวม และการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะระดับอาเภอ
๕.๓ การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลน้าเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น
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๕.๔ การจัดการ การบารุงรักษา และการเพิ่มพื้นที่ปุาไม้ การใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕.๕ การสนับสนุนและรณรงค์ที่ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัด
พลังงาน
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้า
แนวทางการพัฒนา
๖.๑ ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้า คลองส่งน้า และกระจายการใช้ประโยชน์
๖.๒ การพัฒนาลุ่มน้า
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรกรรม
แนวทางการพัฒนา
๗.๑ พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์
๗.๒ การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร
๗.๓ การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร
๗.๔ เพิ่มความเข้มแข้งด้านการเกษตร/สินค้าชุมชน
๗.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
๗.๖ พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน / และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

๓.๒ บัญชีโครงการพัฒนาและบัญชีประสานโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
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