ส่วนที่ 1
บทนา
๑.๑ ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติหลักปกครองท้องถิ่นโดยให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคลการเงิน
และการคลัง ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและการตรวจสอบของภาคประชาชนและในการ
พัฒ นาท้องถิ่น กาหนดให้ องค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาท้อ งถิ่นตามความ
ต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นทิศทางและ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความสาเร็จตามเป้าหมาย จึงต้อง
กาหนดให้ มีการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒ นาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีห ลักว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนามาดาเนินการ เพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์ และองค์การบริหารส่วนตาบลใช้แผนพัฒนาสามปี
เป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี เพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วย
ความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
(๑) แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
(๒) เพื่อเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
(๓) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาสามปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(๔) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
๑.๓ ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
ขั้น ตอนที่ ๑ ผู้ รับผิ ดชอบการจัด ทาแผนพั ฒ นาเข้าพบผู้ บ ริห ารท้อ งถิ่น เพื่อ ชี้แจง
วัตถุประสงค์ความสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเสนอแผนงานโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาและให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสรุปยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นา พร้อมข้อมูล และปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนพัฒนา
สามปี และเมื่อได้แนวทางการพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีแล้วจัดประชุมร่วมกับตัวแทนภาคประชาชนว่าจะมี
โครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ขั้นตอนที่ ๓ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหลัก swot
ขั้นตอนที่ ๔ กาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ 5 จัดทารายละเอียดของโครงการและกิจกรรมการพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาสามปี
ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาสามปีและเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณา
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ขั้นตอนที่ ๗ คณะกรรมการพัฒนาเสนอแผนพัฒนาสามปีให้คณะกรรมการ
ประสานการพัฒนาให้ความเห็นชอบและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลให้อนุมัติชอบและประกาศใช้ ต่อไป
๑.๔ ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตาบลได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลนามาตัดสิ นใจกาหนดแนว
ทางการดาเนิ นงานและใช้ทรั พยากรการบริห ารองค์การบริหารส่ว นตาบลอย่างมีประสิทธิภ าพเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ ทั้งเรื่องเงิน คน วัสดุ อุปกรณ์ การบริหาร
จัดการ เป็นตัวประสานในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุไปถึงแผนพัฒนาที่จะต้องจัดทาต่อไป
1.5 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
1. ประวัติความเป็นมา
ตาแก้ว ขุนอาจ , ตามน , ตาขา , ตาแดง ศิริสุข ตาเอี้ยง , ตาหริ่ง , ตาเจ๊ก , ตา
เปล่ง , ตาทั่ง โดยคนทั้งหมดนี้ แต่เดิมมีภูมิลาเนามาจากบ้านหนองกก มาอยู่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘ โดยมี ตาแก้ว
ขุนอาจ เป็นหัวหน้าหมู่ อยู่มาวันหนึ่ง มีช้างป่าตกมันเข้ามาอาละวาด ในละแวกนี้บุคคลดังกล่าวที่อาศัย
อยู่ ตาแก้ว ขุนอาจ จึงออกสู้กับช้างมีหอกด้ามยาวเพียงเล่มเดียว สู้กัน ประมาณหม้อข้ าวสุก ด้ามหอกของ
แกหัก เป็นเหตุให้แกเสียหลักจึงถูกช้างเหยียบตาย ทางการจึงแต่งตั้งให้ ตาแดง ศิริสุข เป็น “หมื่นสีสุก”
แกจึงรวบรวมชาวบ้านช่วยกันสร้างวัด มีตาหริ่ง เป็นช่าง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๓๘ สร้างขึ้น ณ ริมฝั่งจัก
ราช ซึ่งมีป่าสารภีหนาทึบ ชาวบ้านอยู่ดีกินดี อุดมสมบูรณ์ ทางการจึงเห็นสวมควรตั้งชื่อหมู่บ้าน ให้นามว่า
“ หมู่บ้านสารภี” (ศักดิ์สารภี) อยู่มาประมาณ ๕๐ ปี หมื่นสีสุก (แดง ศิริสุข) ได้ถึงแก่กรรม ทางการจึงตั้งให้
ตาคา แตนกระโทก เป็นกานัน ได้ ๓ ปี ก็ลาออก ทางการจึงตั้งให้ ตาเป๊ะ เป็นกานัน ๑ ปี ก็ลาออก
ต่อมาทางการจึงตั้งให้ ตานวม เป็นกานัน ๑ ปี ก็ตายด้วยถูกยาพิษ ทางการจึงตั้งให้ ตาแก้ว ขาวจันทร์แย้ม
เป็นกานัน แกเห็นว่าประชากรมีมาก การปกครองไม่ทั่วถึงจึงเสนอขอแบ่งเป็น ๔ หมู่บ้านสารภี ๑ มีนาย
แบน ต่ายกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน สารภี ๒ มีกานันแก้ว ขาวจันทร์แย้ม โนนขี้ตุ่น มีนายเฉื่อย โด่กระโทก
เป็นผู้ช่วยกานัน ดอนทะยูง นายสี บทกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมากานันแก้ว ขาวจันทร์แย้ม ได้ถึงแก่
กรรมทางการจึงออกมาตั้งให้ นายฉัตร ขาวจันทร์แย้ม เป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ อยู่ได้ ๘ ปี ก็ตาย ทางการจึง
ตั้งให้นายป่วน แป้นกระโทก เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีประชากร ทั้งชาย หญิง ๑,๐๒๕ คน เป็นหมู่บ้านมาจนถึง
ทุกวันนี้ ๒๐๐ ปี
การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๙ เรื่องจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตาบล โดยอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗
ให้โอนบรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และเจ้าหน้าที่ของสภาตาบลสารภี ไปเป็น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีมีเขตตามเขตตาบล ตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตาบลนั้น กรณีที่มีปัญหา
เกี่ยวกับแนวเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล นายอาเภอ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันวินิจฉัย
ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนี้ ใช้บั ง คับ เมื่อ พ้นกาหนดหกสิ บวันนั บแต่วั นประกาศในราชกิจ จานุเบกษาเป็ นต้นไป
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๑๓ ตอนที่ ๙ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙
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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 เหมาะสาหรับการทานามี
ลาจักราช คลองสารเพชร คลองลุงสาน คลองตาเหมา คลองเมือง คลองตาใน คลองรวง คลองมาบสมอซึ่งเป็น
แหล่งน้าที่ใช้ในการปลูกข้าวคลอง มีสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพื้นที่อีก ๑ ใน ๔ เป็นที่อยู่อาศัยและทาไร่
ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล อาเภอหนองบุญมาก จังหวัด
นครราชสีมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ(เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือน
กุมภาพันธ์) มรสุมนี้มีแหล่งกาเนิด จากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือแถบประเทศมองโกเลียและ
จีน 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
1.6 ฤดูกาลขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพิจารณาตามลักษณะลมฟ้าอากาศของประเทศไทยแบ่งออกได้ ๓ ฤดู ดังนี้
1. ฤดู ห นาว เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ลางเดื อ นตุ ล าคมถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ เมื่ อมรสุ ม
ตะวันออกเฉียงเหนือปกคลุมองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่
เดือนตุลาคม ในช่วงกลางเดือนตุลาคม นานราว ๑-๒ สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว
อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง ในบางปีฤดูหนาวอาจเริ่มต้นช้า
กว่ากาหนดนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทย
๒. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วง
เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และเป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวง
อาทิตย์ โ ดยเฉพาะเดือนเมษายน บริเวณองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวั ด
นครราชสีมา ดวงอาทิตย์อยู่ตรงศี รษะในเวลาเที่ยงวันให้ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์เต็มที่ สภาวะอากาศ
จึงร้อนอบอ้าวทั่วไป ในฤดูนี้แม้ว่าโดยทั่วไปจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีมวลอากาศเย็นจาก
ประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมถึงประเทศไทย ตอนบนทาให้เกิดการปะทะกันของมวลอากาศเย็นกับมวลอากาศ
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ร้อนที่ปกคลุมอยู่ก่อนแล้วซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้ เกิดความ
เสียหายได้ พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในฤดูนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พายุฤดูร้อน”
๓. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมร้อนและชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย พัดปกคลุมประเทศไทย และร่องความกดอากาศ
ต่า (ร่องฝน) ที่พาดผ่านบริเวณภาคใต้ของประเทศไทยจะเลื่อนขึ้นมาพาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ทา
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกชุกทั่วไป และประมาณ
ปลายเดือนมิถุนายนร่องความกดอากาศต่า(ร่องฝน) จะพาดผ่านบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ทาให้ฝนลดลงระยะ
หนึ่งและเรียกว่าเป็นช่วงฝนทิ้ง ซึ่งอาจนานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อย
นานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม ปกติร่องความกดอากาศ(ร่องฝน) จะเลื่อนกลับลงมาทางใต้พาดผ่านบริเวณ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสารภี อาเภอหนองบุญมาก จั งหวัดนครราชสี มา อีกครั้งหนึ่ง ทาให้ ฝ นตกชุก
ต่อเนื่องอีก จนกระทั่งมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทย แทนที่มรสุมตะวันออกเฉียง
ใต้ ประมาณกลางเดือนตุลาคม ประเทศไทยตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นและฝนลดลง
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รูปภาพแผนที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
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4. จานวนหมู่บ้าน ๑๕ หมู่บ้าน
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

จานวนประชากร
ชาย

หญิง

รวม

จานวน
ครัวเรือน

๑

นายเที่ยง โด่กระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสารภี

553

543

1,096

319

๒

นายโกม้าส ต่อกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสารภี

321

307

628

176

๓

นางพยุง ทิศกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านพระ

343

304

647

181

๔

นายสุพิน ตึกกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านท่าตะแบก

439

450

889

215

๕

นายภาณุ ดวงกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งหัวขวาน

163

168

331

91

๖

นายจรัญ ป้องกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านสันติสุข

347

340

687

178

๗

นายคนอง ดวงกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปลาไหล

314

314

628

159

๘

นายประภาส แสงจันทร์

ผู้ใหญ่บ้านบ้านราษฎร์พัฒนา

150

148

298

80

๙

นายบุญเพ็ง ดงกระโทก

กานันตาบลสารภี

369

362

731

199

ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนทะยูง

323

322

645

173

๑๑ นายชนะชัย ขาวจันทร์แย้ม ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนหนองจิก

332

336

668

182

๑๒ นายลาเนา จบพรมราช

ผู้ใหญ่บ้านบ้านประสงค์พัฒนา

344

308

652

164

๑๓ นางศศิมา

ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งรวงทอง

198

208

406

116

๑๔ นายสุทธิพงษ์ ปรุกระโทก

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปรือฯ

330

325

655

148

๑๕

ผู้ใหญ่บ้านบ้านวังไทรพัฒนา

289

267

556

134

๑๐ นายประกอบ ตุงกระโทก

เลิศแก้ว

นายวิเชียร พัชรสกุล
รวม

4,815 4,702 9,517

2,515

ที่มา : สานักงานทะเบียนราษฎร์อาเภอหนองบุญมาก
ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559
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หมู่ที่

ชื่อบ้าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สารภี
สารภี
พระ
ท่าตะแบก
ทุ่งหัวขวาน
สันติสุข
หนองปลาไหล
ราษฎร์พัฒนา
โนนขี้ตุ่น
ดอนทะยูง
ดอนหนองจิก
ประสงค์พัฒนา
ทุ่งรวงทอง
หนองปรือราษฎร์พัฒนา
วังไทรพัฒนา
รวม 15 หมู่บ้าน

พื้นที่
ทั้งหมด
(ไร่)
4,957
2,598
1,507
2,443
2,193
2,039
1,913
2,029
3,055
2,340
2,033
2,733
36,041
1,504
1,300
35,685

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

352
172
105
167
151
142
121
140
211
158
31
190
179
101
85

ป่า
ไม้
(ไร่)
-

2,305

-

ที่อยู่
อาศัย (ไร่)

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

ที่มา : สานักงานเกษตรอาเภอหนองบุญมาก

8

9

10

11

12

13

13

14

14

15
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5. สภาพสังคม
5.๑ การศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา(ขยายโอกาส)
ที่อ่านหนังสือประจาหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
5.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
วัดและสานักสงฆ์

๒
๑
๓
๑

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๘ แห่ง

5.๓ สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล ๒ แห่ง ดังนี้
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านสารภี
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบลบ้านพระ
6. การบริการพื้นฐาน
6.๑ การคมนาคม
ถนนลาดยางมี ๑3 สาย ระยะทางรวม ๑2,576 เมตร สภาพถนนเป็น
ถนนลาดยางยาวแบบบาง มีสภาพเป็นหลุมเกือบทั้งสาย
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมี ๑8 สาย ระยะทาง ๑2,818 เมตร สภาพ
ถนนยังใช้การได้ดี
ถนนหินคลุก ถนนลูกรังและถนนดิน ระยะทางรวม ๗๓,๖๑๗ เมตร สภาพ
การคมนาคมใช้สัญจรไปมาสะดวกเฉพาะฤดูแล้งหากเป็นฤดูฝนจะเดินทางลาบาก
6.๒ การไฟฟ้า
ตาบลสารภีมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน จานวนประชากรที่ใช้ ๒,515 หลังคา
เรือน มีบางครอบครัวที่แยกครอบครัวไปตั้งบ้านเรือนใหม่ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ มีทั้งหมด 44 หลังคาเรือน
6.3 แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
ฝาย
บ่อน้าตื้น
บ่อบาดาลแบบโยกมือ
สระน้าสาธารณะ
สระน้าส่วนตัว

๑๒
๒๔
๓๖
๓๐
๒๙๙

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

๗

สาย

6.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
ลาน้า, ลาคลอง

6.5 ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพื้นที่
ป่าไม้ในเขตสาธารณะมีประมาณ ๙๐๐

ไร่
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7. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ลาดับที่

7.๑ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีจานวน ๔ คน
ชื่อ - สกุล
ตาแหน่ง
หมายเหตุ

๑

นายเอนก คร่อมกระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๒

นายจันทร์ เที่ยงกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๓

นางสาราญ ดวงกระโทก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

๔

นางปราณี นพศิริ

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

7.2 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล มีจานวน ๓๐ คน

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

๑

นายอภิเดช อินกลาง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๒

นายมนู ทุ่งกระโทก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

๓

นางสาวดวงใจ จั่วสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑

๔

นายสาเริง ยศไกร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๒

๕

นายจุล เฉาะกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๒

๖

นายณัฎภัทร จันทร์ศิริสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๓

๗

นายตนุวร เหลือกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๓

๘

นายสุริยา แสนคนึง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๔

๙

นายอภิสิทธิ์ ดวงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๔

๑๐

นายยง ทอนกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๕

๑๑

นายอนันตชัย ดงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๕

๑๒

นายนิยม รัตนยงค์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๖

๑๓

นายหวล เติมกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๖

๑๔

นางสุนทร ทมกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๗

๑๕

นายทอง ป้องกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๗

๑๖

นายธีระพงษ์ พั้วมณี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๘

๑๗

นางสมศรี ดวงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๘

หมายเหตุ
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

๑๘

นายชูศักดิ์ ดงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๙

๑๙

นายเอม ต่างกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๙

๒๐

นายหล่อ แป้นกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๐

๒๑

นายจรัน โพธิ์กระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๐

๒๒

นายวิรัญ สุรัสวดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๑

๒๓

นางวรดา สุขเพ็งพะเนาว์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๑

๒๔

นายเตี้ย เฉื่อยไธสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๒

๒๕

นายชัยมงคล จันทะแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๓

๒๖

นายแปว ดากระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๓

๒๗

นายธนวัฒน์ ทมกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๔

๒๘

นางสาวเสาร์ เที่ยงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๔

๒๙

นายเพ็ง ดวงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๕

๓๐

นายนภดล ดวงกระโทก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหมู่ที่ ๑๕

7.๓ จานวนบุคลากร พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างปัจจุบัน มีจานวน 38 คน
และส่วนราชการ 1 สานัก 5 กอง ดังนี้
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

๑

นายพัศวุฒิ กรินทร์

2

นางสาวประกายรัตน์ พงษ์สุวรรณ

หน่วยตรวจสอบภายใน
ลาดับที่
๑

ชื่อ - สกุล
นางณิชาภา น้อยมะเฟือง

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น)
มีจานวน
ตาแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑

คน
หมายเหตุ
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ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
๑
นายอนุศาสตร์ หมั่นตลุง
๒
๓
4
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑1
๑2
13
14

นางสาวณภัทร เที่ยงกระโทก
นางสาวนภัสรพี น้อยเกิด
นายศรัญย์พงษ์ ธรรมไชย
จ่าเอกปุณยวีร์ คร่อมกระโทก
นายพิเชฎฐ์ พริ้งกระโทก
นางปัญจาภรณ์ บุษสระเกษ
นายบุญสิทธิ์ เจริญจิตร์
นายสังคม แสงจันทร์
นางมนัสชนก ถินกระโทก
นายพงศ์ศรัณย์ ฐิติบุณยกร
นายชูชาติ ลาเจริญกุล
นางสาวสมสิริ เที่ยงกระโทก
นางสาวสุดารัตน์ เฉาะกระโทก
ตาแหน่งในกองคลัง

ลาดับที่
๑
๒
3

นางสาวนฤมล ต่ากระโทก
นางสาวฤทัยรัตน์ สุนนทราช
นายไพโรจน์ ลานอก

ชื่อ - สกุล

๑

นายวีรชัย ฉายแม้น

๒
๓
4
5

นายจตุภูมิ ถางสูงเนิน
นางสาวกันณิกา อบมาสุ่ย
นายจีรศักดิ์ เจ๊กมะเริง
นางสาวกัลยา คร่อมกระโทก

14 คน

ตาแหน่ง
หมายเหตุ
หัวหน้าสานักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานป้องกันฯชานาญงาน
นักวิชาการเกษตร
ลูกจ้างประจา
นักการภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
มีจานวน

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่งในกองช่าง
ลาดับที่

มีจานวน

3

คน

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คนงานทั่วไป
มีจานวน

5

คน

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่างระดับต้น)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป

หมายเหตุ
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ตาแหน่งในกองการศึกษาฯ
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
11

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

ตาแหน่งในกองสาธารณสุขฯ
ลาดับที่
๑

นายพัศวุฒิ กรินทร์

ลาดับที่
ชื่อ - สกุล
๑
นายนิรัตน์ชัย โคตพงษ์
นางนาตญา พรมจันทร์

๑1 คน
ตาแหน่ง

หมายเหตุ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก

มีจานวน

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งในกองสวัสดิการสังคม

2

มีจานวน

1

คน

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

ปลัดองค์การบริการส่วนตาบล
รักษาราชการในตาแหน่งหัวหน้าส่วน
สาธารณสุขฯ
มีจานวน

2

คน

ตาแหน่ง
หมายเหตุ
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น)
นักพัฒนาชุมชน
ลูกจ้างประจา

7.4 ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
ปริญญาตรี/กาลังศึกษาระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท/กาลังศึกษาระดับปริญญาโท

12
16
10

คน
คน
คน
คน
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8. งบประมาณ
8.๑ ประมาณการรายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
รายรับจริง ปี
2557

รายการ

ประมาณการ
ปี ๒๕๕8

ประมาณการ
ปี ๒๕๕9

รายได้จัดเก็บ
หมวดภาษีอากร

393,088.85

474,000

524,000

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

727,785.40

183,500

186,500

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

370,002.45

304,500

300,000

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

105,582.18

61,000

61,000

1,596,458.88

1,023,000

1,071,500

รวมรายได้จัดเก็บ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีอากร
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

-

-

-

17,458,539.05

164,777,000

17,428,500

17,458,539.05

16,477,000

17,428,500

-

-

-

15,494,408

15,500,000

15,500,000

รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
15,494,408
ท้องถิ่น
รวม
34,549,405.93

15,500,000

15,500,000

33,000,000

34,000,000

8.2 ประมาณการรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
งบ
จ่ายจากงบประมาณ

งบกลาง

รายจ่ายจริงปี 2557

ประมาณการปี ๒๕๕8

ประมาณการปี ๒๕๕9

902,691

1,556,000

1,749,600

งบเงินอุดหนุน

4,352,011.44

3,872,000

3,929,600

งบดาเนินการ

6,493,504.92

9,856,840

9,068,500

งบลงทุน

4,290,990.10

4,671,000

4,434,300

งบรายจ่ายอื่น

1,406,190

70,000

70,000

งบเงินอุดหนุน

4,352,011.44

3,872,000

3,929,600

26,454,312.46

33,000,000

34,000,000

26,454,312.46

33,000,000

34,000,000

รวมจ่ายจากงบประมาณ
รวม
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9. ศักยภาพด้านเครือ่ งมืออุปกรณ์ต่าง ๆ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์
ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถทางานได้สะดวก 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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1.7 นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า ให้องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์ก าร
บริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 58/5 บัญญัติว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเข้ารับหน้าที่ ให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่ว นตาบล เพื่อให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บัดนี้ กระผมนายเอนก คร่อมกระโทก ได้รับความไว้ว างใจจากประชาชนตาบลสารภี เลื อก
กระผมเข้ามาทาหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี เพื่อเป็นตัวแทนของชาวตาบลสารภี ในการพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 4 ปี กระผมได้รับทราบปัญหาจากพี่น้องชาวตาบลสารภี และจะบริหารงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ร่วมคิด ร่วมทา ด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ตาบลสารภีน่าอยู่ และประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะนาวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการพัฒนาตาบลสารภี นับว่าเป็นภารกิจอัน
สาคัญที่กระผมจะต้องยึดถือเป็นแนวทางในการทางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนตาบลสารภี
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ได้ถูกกาหนดให้ปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ตามแผนพัฒนาตาบล และต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คานึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
นโยบายที่กระผมจะแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภีในวันนี้ก็จะปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับหลักการดังกล่าวข้างต้น โดยนโยบายที่กาหนดไว้มีทั้งหมด 7 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาด้านการเมืองการบริการ
นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดทาแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงระบบการให้บริการ
ประชาชน จั ดระบบการบริ ห ารงานมีประสิ ทธิภ าพ รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็ นธรรม ร่ว มกันพัฒ นาโดยใช้
หลักธรรมมาภิบาล ได้แก่ หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความ
โปร่งใส และหลักนิติธรรม
2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
นโยบายมุ่งเน้ นที่จ ะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นระบบ พัฒ นาแหล่ งน้า พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้คุณภาพ เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ มีมาตรฐาน พร้อมพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของหมู่บ้าน ชุมชนทุกพื้นที่
3. นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน
นโยบายมุ่งเน้นที่จะวางแนวทางส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ
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
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4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
นโยบายมุ่งเน้นที่จะจัดระบบการศึกษา ในระดับเด็กอนุบาล เด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนา
การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมจารีตประเพณี สนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน สนับสนุนด้านการจัดการแข่งขันกีฬา
5. นโยบายการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม รักษาความสงบเรียบร้อย และบรรเทาสา
ธารณภัย
นโยบายมุ่งเน้นที่จะให้บริการประชาชนทุกระดับ ส่ งเสริมการปกครองตนเองของชุมชน และ
ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ
6. นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยว
นโยบายมุ่งเน้ น ที่จ ะส่ งเสริมเศรษฐกิจพื้น ฐานครัว เรื อนและชุมชน เพื่ อสร้า งความมั่นคง
ยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสนับสนุนการประกอบอาชีพ เพิ่ม
ศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
7. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
นโยบายมุ่ ง เน้ น ที่ จ ะเสริ ม สร้ างกระบวนการมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน และชุ ม ชนในการ
ปรับปรุง บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน ภายใต้ความรักษาความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล และผู้เข้าร่วม
ประชุมที่เคารพ ทุกท่าน
การกาหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ที่ได้แถลงมาแล้วนั้น ได้
วางอยู่บนพื้นฐานของความจริงที่สามารถนาไปกาหนดโครงการต่าง ๆ ได้โดยจะต้องเร่งให้เกิดเป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน แต่ทั้งนี้จะต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล แก้ไขเปลี่ยนแปลง
ข้อบั ญญัติให้เหมาะสม สอดคล้ องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และทั้งนี้จะต้องนานโยบายเหล่านี้ไปกาหนดใน
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และข้อบัญญัติงบประมาณในปีต่อ ๆ ไปด้วย
กระผมและทีมผู้บริหาร ก็ต้องขอความสนับสนุน ขอความร่วมมือ ร่วมใจจากสมาชิกองค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภีทุกท่าน ทุกหมู่บ้าน องค์กรภาคประชาชนและฝ่ายพนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสารภีทุกคน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะนานโยบายไปปฏิบัติบนพื้นฐานของ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด ขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
กระผมให้ความเชื่อมั่นแก่องค์การบริห ารส่ว นตาบลสารภี จะบริห ารงานด้ว ยความซื่อสั ตย์
สุจริต โปร่งใส เพื่อที่จะให้องค์การบริหารส่วนตาบลสารภีได้ก้าวหน้า อีกทั้งจะรายงานผลการดาเนินงานตาม
นโยบายต่าง ๆ ให้สภาองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ทราบในโอกาสต่อไป
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1.8 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภียังคงเป็นปัญหาหลักคือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ก็ คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจากัด แก้ปัญหาโครงสร้างพื้ นฐาน ให้เหมาะสมและเป็นธรรม อย่างที่สุด
ส่วนอีกปัญหาที่สาคัญ และจาเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัว
ของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต ซึ่งปัญหา ผังเมืองนี้ในเมือง
ใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่กาลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต สาหรับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ต้องให้ความสาคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไม่ประสบ
ปัญหา หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก
ด้านเศรษฐกิจ ในด้านเศรษฐกิจนั้น องค์การบริห ารส่ ว นตาบลสารภี ยังต้องพึ่งพาระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ยัง
ถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการทานา ทาไร่ ในภาพรวมแล้ว เมื่อเศรษฐกิจภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึง
เป็นปัญหาสาคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ทาอย่างไรจึงจะทาให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็น
เพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้นาลงทุนในด้านอื่นๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น ในด้านศักยภาพในการ
บริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการ
ปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้า ปัญหาราคา
พืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายในชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริม
หลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน บางปัญหาจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจากัด เพื่อบริการจัดการ
ปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นตาบลสารภี ให้
ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
ด้านสังคม สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ยังเป็นสังคมชนบท
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอานาจสู่
ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐ ธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารงาน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ สาหรับปัญหาที่นาจะมี
ผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี มีดังนี้
๑ ปัญหายาเสพติด
๒..ปัญหาฝนแล้ง
3.ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน
4.ปัญหาน้าท่วมพืชผลทางการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้า ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมา
ทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต
ด้านการเมือง - การบริหาร ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสาคัญ
ต่อการบริหารงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทาลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้
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๑. ปัญหาการซื้อเสียง
๒. ปัญหาสังคมระบบอุปถัมภ์โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัวตัดสินใจอยู่เหนือ
เหตุผล
๓. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นมีความเชื่องช้า
จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสาคัญ ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารของท้องถิ่นเพื่อกาหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ถือว่าไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่
ป่าแหล่งน้าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้า นสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
ถือเป็นปัญหาสาคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็น
สถานที่ออกกาลังกาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
สารภี ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป
และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ทาให้ปัญหาด้าน ต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็น
ปัญหาขยะของครัวเรือน ภายในชุมชนสาคัญๆของเขตองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ในอนาคต

