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ส่วนที่ 1 

บทน า 

ลักษณะและความส าคัญของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี   หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ี
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน และโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแตํละปี  ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วํา  
ภายใต๎ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ /กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ /กิจกรรม ที่ต๎องน ามา
ด าเนินการเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต๎องการในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลตํอ
วัตถุประสงค์  เปูาหมาย  จุดมุํงหมายการพัฒนาอยํางยั่งยืน  และวิสัยทัศน์ ในที่สุด 
  นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปียังเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล๎ชิดกับงบประมาณรายจําย
ประจ าปี  กลําวคือ  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎การพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจําย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ /กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจํายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพ่ือให๎กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด๎วยความรอบคอบ และประชาชนได๎มีสํวนรํวมในการ
จัดท า 
  ดังนั้น จึงอาจสรุปลักษณะกว๎าง ๆ ของแผนพัฒนาสามปีได๎ดังนี้ 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนา และวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีด าเนินการ 
3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห๎วงระยะเวลาสามปี 
4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหวํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ

รายจํายประจ าปี 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1. เพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ 
2. เพ่ือน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ซึ่งได๎ผํานขั้นตอนการมีสํวนรํวมของ

ประชาชน ไปจัดท าข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจ าปี 
3. เป็นเครื่องมือส าหรับก าหนดทิศทางการพัฒนาของ อบต .ก าปัง และใช๎ติดตามประเมินผล

การปฏิบัติงานของผู๎บริหาร 
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ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังรํวมกับประชาคมต าบล   ก าหนดประเด็น

หลักการพัฒนาให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหา ความต๎องการของประชาคมและชุมชน โดยน าข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง  รวบรวมประเด็น
หลักการพัฒนา  ปัญหาความต๎องการ และข๎อมูลน ามาจัดท ารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอคณะคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง 

3.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง  พิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเสนอนายก
องค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง  

4.  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังเสนอรํางแผนพัฒนาสามปีตํอสภาองค์การบริหารสํวนต าบลก า
ปัง เพื่อให๎ความเห็นชอบ 

5.  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช๎แผนพัฒนา
สามปี 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1) เพ่ือให๎การบริหารงานขององค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง บรรลุจุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎ 
2) เพ่ือเป็นการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ อยํางคุ๎มคํา/ลดต๎นทุน และกํอให๎เกิดความประหยัดแกํ

องค์กร 
3) เพ่ือชํวยลดความไมํแนํนอนในอนาคต  และเป็นเครื่องมือในการคาดคะเนเหตุการณ์ใน

อนาคตน าไปสูํการหาแนวทางพิจารณาปูองกันเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนได๎  
4) เพ่ือชํวยให๎ผู๎บริหารได๎ก าหนดแนวทางการควบคุมจุดมุํงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
5) เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างนวัตกรรม/ความคิดสร๎างสรรค์  น ามาใช๎ประโยชน์แกํ

องค์กรและยังเป็นการสร๎างทัศนคติการมองอนาคตระหวํางคณะผู๎บริหาร  
6) เพ่ือเป็นการพัฒนาแรงจูงใจในการท างานของผู๎บริหาร/สมาชิกและพนักงาน 
7) ท าให๎องค์การมีการแขํงขัน  เกิดการขยายขอบขํายการท างาน เปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 

ปรับปรุงสิ่งตําง ๆ ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
8) ท าให๎เกิดการประสานงานที่ดี ของทุกฝุาย  ลดและหลีกเลี่ยงความซ้ าซ๎อน  
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ส่วนที่ 2 

 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
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ส่วนที่ 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง  

 

ที่ตั้ง 

องค์การบริหารสํวนต าบลก าปังตั้งอยูํเลขท่ี 23 บ๎านนารีพัฒนา หมูํที่ 15 ต าบลก าปัง  อ าเภอโนนไทย  
จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางหํางจากตัวอ าเภอโนนไทยประมาณ  14  กิโลเมตร  และอยูํหํางจากตัวจังหวัด
นครราชสีมาประมาณ  30  กิโลเมตร (ทางรถยนต์)  โดยมีอาณาเขตติดตํอกับต าบลข๎างเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดตํอกับ  ต าบลโนนไทยและต าบลส าโรง 
ทิศใต๎   ติดตํอกับ  ต าบลพุดซา 
ทิศตะวันออก  ติดตํอกับ  ต าบลดํานจากและต าบลโคกสูง 
ทิศตะวันตก  ติดตํอกับ  ต าบลส าโรง 
                                                     ต าบลโนนไทย 

  เหนือ  

                   

                                                                                                                                                           
ต าบลดํานจาก         

  

 

                    ต าบลส าโรง    

 

 

                                                                                                                                                                     
ต าบลโคกสูง อ.เมือง 

  

                          

 

                                                           

               ต าบลพุดซา อ.เมือง 
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เนื้อที่ 

               พ้ืนทีต่ าบลต าบลก าปงั มีพ้ืนทีทั่ง้หมด 53.007 ตารางกิโลเมตร หรือ 33,129.37 ไรํ 

ภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ   สภาพดินทั่วไปเป็นดินรํวนปนทรายเก็บความชุํมชื้นได๎น๎อยความอุดม
สมบูรณ์ของดินต่ า  ลักษณะเป็นดินเค็ม  ในฤดูแล๎งจะขาดน้ า  น้ าในล าคลองจะเค็มมากไมํสามารถน าไปใช๎
ประโยชน์ได๎ในบางพื้นท่ี 

การแบ่งเขตการปกครอง 

ต าบลก าปัง  ประกอบด๎วยหมูํบ๎าน  15  หมูํบ๎าน  ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 การแบ่งเขตการปกครอง จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 

             (ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน  2556)                  

ล าดับ
ที่ 

หมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ชาย หญิง รวม คิดเป็น
ร้อยละ 

1 หมูํ 1   บ๎านซาด 128 4.98 250 232 482 5.02 
2 หมูํ 2   บ๎านกระเสียว 127 4.94 212 238 450 4.69 

3 หมูํ 3   บ๎านจอก 191 7.44 325 343 668 6.96 

4 หมูํ 4   บ๎านจาน 357 13.90 611 634 1,245 12.98 

5 หมูํ 5   บ๎านหนองแวง 66 2.57 128 157 285 2.97 
6 หมูํ 6   บ๎านอ๎อ 183 7.12 324 362 686 7.15 
7 หมูํ 7   บ๎านนา 185 7.20 331 360 691 7.20 
8 หมูํ 8   บ๎านก าปัง 145 5.64 247 261 508 5.29 
9 หมูํ 9   บ๎านใหมํนารี 264 10.28 543 569 1,112 11.59 
10 หมูํ 10 บ๎านโนนหัวนา   226 8.80 388 370 758 7.90 
11 หมูํ 11  บ๎านตะกุด 140 5.45 258 290 548 5.71 

12 หมูํ 12  บ๎านไพล 153 5.96 319 330 649 6.76 

13 หมูํ 13  บ๎านจานเหนือ 124 4.83 225 219 444 4.63 

14 หมูํ 14  บ๎านอ๎อเหนือ 178 6.94 343 339 682 7.11 

15 หมูํ  15  บ๎านนารีพัฒนา 100 3.89 187 194 381 3.97 

                              รวม 2,567 100 4,691 4,898 9,589 100 
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   จากตารางที่ 1 พบว่า  ต าบลก าปังมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 2,567  ครัวเรือน  โดยหมูํ 4  เป็น
หมูํบ๎านที่มีจ านวนครัวเรือนมากที่สุด  คือ 357 ครัวเรือน หมูํบ๎านที่มีจ านวนครัวเรือนน๎อยที่สุดคือหมูํ 5 คือมี
จ านวนเพียงครัวเรือน  66  ครัวเรือน  

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร  
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  ตารางท่ี 2    จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  

  จากผลการจัดเก็บข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานระดับหมูํบ๎าน (จปฐ.) พ.ศ. 2556 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย จ านวนเพศหญิง   จ านวนรวม   

น๎อยกวํา  1 ปีเต็ม 
1  ปีเต็ม – 2  ปี 
3  ปีเต็ม – 5  ปี 
6 ปีเต็ม – 11  ปี 

12  ปีเต็ม – 14  ปี 
15  ปีเต็ม – 17 ปี 

18  ปีเต็ม – 25  ปี 
26  ปีเต็ม – 49  ปีเต็ม 
50  ปีเต็ม – 60  ปีเต็ม 

มากกวํา 60 ปีเต็มข้ึนไป 

35 
62 
104 
245 
129 
144 
335 

1,006 
348 
432 

25 
71 
92 
277 
104 
134 
306 

1,013 
410 
587 

60 
133 
196 
472 
233 
278 
641 

2,019 
758 

1,019 

รวมทั้งหมด 2,819 2,951 5,770 

หมายเหตุ * จ านวนประชากรที่อาศัยอยูํจริงอาจไมํเทํากับจ านวนประชากรที่มีอยูํในทะเบียนบ๎านได๎ 

 จากตารางที่ 2  พบวําประชากรชํวงอายุ 26 – 49 ปี ซึ่งอยูํในชํวงของวัยท างาน มีจ านวนมาก
ที่สุด ถึงร๎อยละ 34. 
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การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ 

   ตารางท่ี  3      ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 

 
หมูํบ๎าน 

พ้ืนที่ท า
การเกษตร 

พ้ืนที่
สาธารณะ 

พ้ืนที่ 
ทุํงหญ๎า 

พ้ืนที่อยูํ
อาศัย 

รวมพื้นที่ 
ทั้งหมด 

คิดเป็น 
ร๎อยละ 

หมูํ 1   บ๎านซาด 2,783 - - 97 2,880 8.00 

หมูํ 2   บ๎านกระเสียว 2,720 49 - 76 2,845 7.90 

หมูํ 3   บ๎านจอก 1,449 - - 105 1,554 4.31 
หมูํ 4   บ๎านจาน 3,524 94 - 74 3,692 10.25 
หมูํ 5   บ๎านหนองแวง 1,200 20 - 99 1,319 3.66 
หมูํ 6   บ๎านอ๎อ 2,805 44 - 77 2,926 8.12 
หมูํ 7   บ๎านนา 1,876 109 - 98 2,083 5.78 
หมูํ 8   บ๎านก าปัง 2,390 51 - 100 2,541 7.05 
หมูํ 9   บ๎านใหมํนารี 2,229 56 - 81 2,366 6.57 
หมูํ 10 บ๎านโนนหัวนา   1,900 95 - 90 2,085 5.79 
หมูํ 11 บ๎านตะกุด 2,175 49 - 115 2,339 6.49 
หมูํ 12 บ๎านไพล 1,858 137 - 82 2,077 5.76 
หมูํ 13 บ๎านจานเหนือ 2,540 55 - 103 2,698 7.49 
หมูํ 14 บ๎านอ๎อเหนือ 2,675 55 - 72 2,802 7.78 
หมูํ 15 นารีพัฒนา 1,660 54 - 76 1,790 4.97 

รวม 33,784 868 - 1,345 35,997 100 
คิดเป็นร้อยละ 93.85 2.41 0 3.73 100  

                        จากตารางท่ี 3 พบวํา  ต าบลก าปังใช๎พื้นที่ส าหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นสํวนใหญํ  
คิดเป็นร๎อยละ  93.85  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
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การประกอบอาชีพ 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบการประกอบอาชีพ 

  เพศชาย(คน)  เพศหญิง(คน)  รวม(คน)  คิดเป็นร้อยละ 

ไมํมีอาชีพ 

นักเรียน 

นักศึกษา 

ท านา 

ท าไรํ 

ท าสวน 

ประมง 

ปศุสัตว์ 

รับราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

พนักงานบริษัท 

รับจ๎างทั่วไป 

ค๎าขาย 

ธุรกิจสํวนตัว 

อ่ืน ๆ ไมํระบุ 

278 

732 

40 

1,179 

2 

1 

0 

1 

17 

0 

8 

872 

54 

13 

27 

335 

750 

49 

1,442 

2 

0 

0 

0 

15 

0 

16 

747 

83 

7 

32 

613 

1,482 

89 

2,621 

4 

1 

0 

1 

32 

0 

24 

1,619 

137 

20 

59 

9.14 

22.11 

1.32 

39.10 

0.06 

0.01 

0.00 

0.01 

0.47 

0.00 

0.35 

24.15 

2.04 

0.29 

0.88 

รวมทั้งหมด 3,224 3,478 6,702 100 

              จากตารางท่ี 4 พบว่า  ประชากรในต าบลก าปังสํวนใหญํจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งรายได๎สํวน
ใหญํมาจากภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท านา  อาชีพรอง คือ การรับจ๎างทั่วไป  

แรงงาน   

                       ประชากรต าบลก าปงัท้ังหมด  จ านวน  9,557  คน  จากจ านวนครัวเรือนทั้งหมด  2,523
ครัวเรือน สํวนใหญํทุกครอบครัวจะมีแรงงานท าการเกษตร 2-3 คน  สํวนที่เหลือจะเป็นเด็กและผู๎ชรา  แรงงาน
หนุํมสาวจะไปรับจ๎างท างานในเมือง  ในภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรรมและบริการ มีการอพยพเคลื่อนย๎าย
แรงงานในฤดูแล๎ง 
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รายได้  รายจ่าย  ในครัวเรือน 

            รายรับสํวนใหญจํะไดจ๎ากการเกษตร  และรับจ๎าง  ปีใดเกิดภัยธรรมชาต ิท าให๎เกษตรมีราย ได๎
ไมํสมดุลกับรายจําย ท าให๎เกษตรกรต๎องเป็นหนี้ ทั้งในระบบและนอกระบบ 

 

รายได้ 

ตารางท่ี 5   เปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยตามแบบส ารวจข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  

บ้าน รายได้เฉลี่ย/คน/ปี  (บาท) 

พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หมูํ 1   บ๎านซาด 25,610 29,777 31,329.79 32,848.90 34,568 

หมูํ 2   บ๎านกระเสียว 28,141 37,580 44,847.97 42,678.10 41,250 

หมูํ 3   บ๎านจอก 29,818 31,229 31,180.45 35,313.97 76,929 

หมูํ 4   บ๎านจาน 31,527 45,504 41,568.98 43,238.91 51,749 

หมูํ 5   บ๎านหนองแวง 32,749 42,331 37,388.77 37,383..44 38,132 

หมูํ 6   บ๎านอ๎อ 33,650 38,752 48,692.20 50,051.23 54,744 

หมูํ 7   บ๎านนา 34,314 25,971 32,123.70 47,708.22 47,980 

หมูํ 8   บ๎านก าปัง 34,608 42,531 53,706.94 46,369.11 55,911 

หมูํ 9   บ๎านใหมํนารี 35,135 42,610 44,050.37 42,587.32 48,944 

หมูํ 10 บ๎านโนนหัวนา   35,429 34,248 42,297.52 49,352.25 52,677 

หมูํ 11 บ๎านตะกุด 37,912 27,614 34,798.65 40,151.69 41,150 

หมูํ 12 บ๎านไพล 38,311 28,544 32,841.22 33,047.86 34,712 

หมูํ 13 บ๎านจานเหนือ 41,763 29,375 34,955.96 34,001.84 43,467 

หมูํ 14 บ๎านอ๎อเหนือ 44,914 36,267 44,634.75 48.341.44 52,848 

หมูํ 15 นารีพัฒนา 45,878 37,501 46,248.99 69,399.64 41,458 

รายได้เฉลี่ยท้ังต าบล 36,785 36,439 40,430.47 43,465.01 45,341 
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จากตารางท่ี  5  พบวํา รายได๎เฉลี่ยทั้งต าบลของประชากร มีแนวโน๎มเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี  
ทั้งนี้หมูํบ๎านที่มีรายได๎เฉลี่ยในปี 2556  สูงที่สุด คือ บ๎านจอก หมูํที่ 3  สํวนหมูํบ๎านที่มีรายได๎เฉลี่ยในปี 2556  
ต่ าสุด คือ บ๎านซาด หมูํที่ 1 
                        

 

ศาสนา  
ตารางท่ี 6   เปรียบเทียบการนับถือศาสนาของประชากร 

ศาสนา จ านวนเพศชาย จ านวนเพศหญิง จ านวนรวม คิดเป็นร้อยละ 

พุทธ 

คริสต์ 

อิสลาม 

ซิกซ์ 

ฮินดู 

อ่ืน ๆ 

3,221 

0 

0 

1 

0 

2 

3,474 

2 

0 

2 

0 

0 

6,695 

2 

0 

3 

0 

2 

99.89 

0.03 

0.00 

0.04 

0.00 

0.03 

รวมทั้งหมด 3,224 3,478 6,702 100 

 
จากตารางที่  6  จะพบวํา ประชากรสํวนใหญํนับถือศาสนาพุทธ  และมีวัดในเขตองค์การบริหาร

สํวนต าบลก าปัง  จ านวน  10  แหํง  ดังนี้ 
1. วัดบ๎านซาด  6. วัดบ๎านอ๎อ  
2. วัดบ๎านกระเสียว 7. วัดบ๎านนา  
3. วัดบ๎านจอก  8. วัดบ๎านก าปัง  
4. วัดบ๎านจาน  9. วัดบ๎านใหมํนารี  
5. วัดศรีชลสินธุ์ 10.วัดบ๎านไพล 

สาธารณสุข    
                       ต าบลก าปงัมีสถานีอนามัยประจ าต าบล  1  แหํง ตั้งอยูํท่ีบ๎านจานเหนือ หมูํที่ 13 ซึ่งเป็นจุด
ศูนย์กลางของต าบลและมีเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุขอยูํ  8 คน  ประกอบด๎วย  ข๎าราชการ  3 คน  ลูกจ๎างชั่วคราวมี  5  
คน  ได๎มีการฝึกอบรมตัวแทนในหมูํบ๎านของสาธารณสุข คือ อสม . ซึ่งทั้งต าบลมี อสม.จ านวน  2 10  คน  โดยจะ
ท างานชํวยเหลือเจ๎าหน๎าที่ และมีการมอบหมายให๎ชํวยดูแลงานสาธารณสุขในหมูํบ๎าน   
 
 



 13 

การศึกษาของประชากร 
ระดับการศึกษา จ านวนเพศชาย จ านวนเพศหญิง จ านวนรวม คิดเป็นร้อยละ 

ไมํเคยศึกษา 

ต่ ากวํา ป.4 

ป.4-6 

ม.ศ.1-3 

ม.1-3 

ม.ศ.4-5 

ม.4-6 

ปวช. 

ปวส. 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

อ่ืนๆ หรือไมํระบุ 

194 

294 

1,889 

5  

486 

4 

200 

39 

59 

34 

2 

0 

5 

194 

316 

2,121 

3 

408 

3 

251 

31 

76 

65 

0 

0 

1 

388 

610 

4,010 

8 

894 

7 

451 

70 

135 

99 

2 

0 

6 

5.80 

9.13 

60.03 

0.12 

13.38 

0.10 

6.75 

1.04 

2.02 

1.48 

0.03 

0.00 

0.09 

รวมทั้งหมด 3,211 3,469 6,680 100 

สถานศึกษา 

ต าบลก าปังมีโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน  6  แหํง  ดังนี้ 
1.  โรงเรียนบัวปุุนสันเทียะ  ตั้งอยูํ หมูํที่    2   บ๎านกระเสียว 
2.   โรงเรียนศรีชลสินธุ ์   ตั้งอยูํ หมูํที่    5   บ๎านหนองแวง 
3.   โรงเรียนบ๎านจาน   ตั้งอยูํ หมูํที่    4   บ๎านจาน 
4.   โรงเรียนบ๎านนา   ตั้งอยูํ หมูํที่    7   บ๎านนา 
5.   โรงเรียนบ๎านก าปัง   ตั้งอยูํ หมูํที่    8   บ๎านก าปัง 
6.   โรงเรียนบ๎านอ๎อไพล   ตั้งอยูํ หมูํที่  14   บ๎านอ๎อเหนือ 
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 ตารางท่ี 7  จ านวนโรงเรียนและนักเรียน  (ข๎อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน 2556) 

 

ล า 

ดับ  

 

โรงเรียน 

จ านวนนักเรียน (คน) จ านว
น ครู อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

1. บ๎านจาน 64 21    14 20 26 30 24 23 37 29 288 18 

2. บ๎านนา 52 26 29 28 29 31 22 24 19 39 299 15 

3. บ๎านอ๎อไพล 33 12 21 26 13 28 26 - - - 159 9 

4. ศรีชลสินธุ์ 44 16 25 10 10 8 13 - - - 126 9 

5. บัวปุุนสัน 
เทียะ

อนุสรณ์ 

23 7 8 8 11 9 11 - - - 77 6 

6. บ๎านก าปัง 18 5     8 6 4 4   2 - - - 47 3 

 รวมทั้งสิ้น 234 87 105 98 93 104 98 47 56 68 990 60 

 
จากตารางท่ี 7  พบวําต าบลก าปังมีจ านวนโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาภาคบังคับ  (ป.1–ม.3)มีเพียง 

2 โรงเรียนเทํานั้น ซึ่งไมํสามารถรองรับการศึกษาของบุตรหลานได๎ครบและไมํครอบคลุมทั้งต าบล  ดังนั้น นักเรียน
ที่จบการศึกษาชั้น ป.6 แล๎ว สํวนหนึ่งจึงต๎องเดินทางไปเรียนตํอที่เขตต าบลใกล๎เคียง ทั้งในตัวอ าเภอโนนไทยและ
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  ท าให๎บุตรหลานของประชาชนในต าบลไมํได๎รับความสะดวกในการศึกษาตํอ  
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
มีปูอมยามสายตรวจ  1  แหํง ตั้งอยูํ ถนนสายหนองกระสัง-ส าโรง บ๎านจอก หมูํที่ 3  

ต าบลก าปัง มีเจ๎าหน๎าที่ต ารวจประจ าปูอม 3 นาย  และอาสาสมัครต ารวจบ๎าน จ านวน  51   นาย 
 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
มีศูนย์อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จ านวน 1 แหํง และมีสมาชิก อปพร .  จ านวน  90  คน  

และมีหนํวยกู๎ชีพฉุกเฉิน จ านวน  1  ชุด 
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งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 
ตารางท่ี 8  ข้อมูลการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ   (ข๎อมูล ณ เดือนเมษายน 2556) 
 

หมู่ที ่ จ านวนผู้ได้รับการสงเคราะห์ (คน) 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ รวม 

1 70 8 - 78 
2 63 12 - 75 
3 109 18 6 133 
4 196 35 4 235 
5 27 7 - 34 
6 102 18 2 122 
7 88 19 1 108 
8 79 15 1 95 
9 155 24 - 179 
10 83 18 1 102 
11 77 11 1 89 
12 86 10 - 92 
13 56 16 - 72 
14 103 14 - 117 
15 54 10 3 67 

รวม 1,348 235 19 1,598 
   

สายสัมพันธ์ของคนในสังคม/ ความขัดแย้ง  ( ครอบครัว,ภายในหมูํบ๎าน,ภายนอกหมูํบ๎าน )  

                       ต าบลก าปงัในสังคมของคนสํวนใหญ ํจะมีความสัมพันธ์กันในระบบเครือญาตแิละระบบสงัคม
ครอบครัวจะเป็นครอบครัวใหญํ จะมีทั้งพํอ แมํ ลูก หลาน ตา ยาย  อยูํในครอบครัวเครือญาติ ซึ่งจะสังเกตได๎จาก
นามสกุลที่ใช๎ จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปตั้งบ๎านเรือนอยูํ ก็ยังคงมีความสัมพันธ์กันรวมทั้งภายนอก
หมูํบ๎านด๎วย โดยฐานใหญํจะนับถือกันตามระบบเครือญาติ 
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แหล่งน้ า 

ตารางท่ี 9  สภาพแหล่งน้ าธรรมชาติที่มีอยู่  

ล าดับ ชื่อหมู่บ้าน แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน หมายเหตุ 

1 หมูํ 1   บ๎านซาด - สระตะวันออก,สระ
ตะวันตก,สระวัด 

 

2 หมูํ 2   บ๎านกระเสียว บึงหนองบัว,คลองขาม,คลองก่ า สระวัด ,บึงกระเสียว  

3 หมูํ 3   บ๎านจอก คลองจอก,คลองกล่ า,คลองผักบุ๎ง สระวัด,สระประปา  

4 หมูํ 4   บ๎านจาน คลองลุง,คลองขี้นาค,ห๎วยล าเชียง
ไกร 

สระวัด  

5 หมูํ 5   บ๎านหนองแวง บึงหนองแวง,คลองจอก สระโรงเรียน  

6 หมูํ 6   บ๎านอ๎อ บึงอ๎อ,ห๎วยล าเชียงไกร -  

7 หมูํ 7   บ๎านนา ห๎วยล าเชียงไกร สระวัด  

8 หมูํ 8   บ๎านก าปัง คลองกล่ า,คลองผักบุ๎ง,บึงพิมาน สระวัด,สระ กสช.  

9 หมูํ 9   บ๎านใหมํนารี ห๎วยล าเชียงไกร,คลองวังจาน สระวัด  

10 หมูํ 10 บ๎านโนนหัวนา   ห๎วยล าเชียงไกร,อํางทําหลังหลาด
,บึงกะตังน๎อย 

-  

11 หมูํ 11 บ๎านตะกุด ห๎วยล าเชียงไกร,กุดโพธิ์ -  

12 หมูํ 12 บ๎านไพล ห๎วยล าเชียงไกร,คลองจอก,บึงกระ
ตัง 

สระกลางบ๎าน  

13 หมูํ 13 บ๎านจานเหนือ ห๎วยล าเชียงไกร,คลองลุง -  

14 หมูํ 14 บ๎านอ๎อเหนือ ห๎วยล าเชียงไกร,บึงอ๎อ -  

15 หมูํ 15 นารีพัฒนา - สระ กสช.,สระปุาช๎า  

 
จากตารางท่ี 9 พบว่า  ต าบลก าปังมีแหลํงน้ าธรรมชาติและมนุษย์สร๎างข้ึนจ านวน 16 แหํง โดยเฉพาะ

แหลํงน้ าธรรมชาติที่มีอยูํจ านวนมาก ซึ่งราษฎรไมํสามารถน าน้ าขึ้นมาใช๎ประโยชน์ได๎เต็มที่  
  สํวนในฤดูฝนแหลํงน้ าดังกลําวก็ไมํสามารถกักเก็บน้ าไว๎ใช๎ได๎ตลอดทั้งปี        นอกจากนี้ ในพื้นที่ยัง
ประสบปัญหาอุทกภัยน้ าทํวมในชํวงฤดูมรสุมอยูํบํอยครั้ง  แสดงให๎เห็นถึงการขาดการบริหารจัดการทรัพยากร
แหลํงน้ าที่มีประสิทธิภาพ  
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แหล่งน้ าใต้ดิน 

                       ต าบลก าปังไมํสามารถท่ีจะน าน้ าใต๎ดินมาใช๎ประโยชน์ได๎ เพราะมีปัญหาเรื่องน้ าเค็มและกรํอย 
จึงไมํมีการขุดเจาะน้ าใต๎ดินมาใช๎ประโยชน์ 

 

แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น 

                       มีการขุดสระน้ า  เพ่ือใช๎ประโยชน์ในการอุปโภค  และเป็นแหลํงผลิตน้ าประปา ซึ่งหมูบํา๎นใน
ต าบลก าปังมีน้ าประปาใช๎ครบทุกหมูํบ๎าน   ซึ่งก็เพียงพอตํอการอุปโภค  สํวนน้ าส าหรับการบริโภค จะมีการกัก
เก็บน้ าฝนไว๎ใช๎ตลอดทั้งปี  

 

สภาพภูมิอากาศ     

                       สภาพภูมิอากาศของต าบลก าปัง    จัดอยูํในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร๎อน(Tropical 
monsoon climate) ซึ่งแบํงได๎ 3 ฤดู  คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได๎รับอิทธิพลจาก
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดผํานทะเลและมหาสมุทร ท าให๎มีอากาศชุํมชื้นและฝนตกชุก  สํวนฤดูหนาวเริ่มตั้งแตํ
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยได๎รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งพัดเอาความหนาว
เย็นและความแห๎งแล๎งมา  ส าหรับฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร๎อนและอบอ๎าว  

  ปริมาณน้ าฝน  มีปริมาณน้ าฝนรวมเฉลี่ยทั้งปี 1,023.3 มิลลิเมตร  จ านวนวันฝนตกประมาณ 
120.3 วัน  เดือนกันยายนมีปริมาณน้ าฝนมากท่ีสุด  221.8 มิลลิเมตร  และเดือนธันวาคมมีปริมาณน้ าฝนน๎อย
ที่สุด  3.4 มิลลิเมตร 

  อุณหภูมิ  มีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี 27.1 องศาเซลเซียส  เดือนเมษายนมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 29.8 
องศาเซลเซียส และเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 23.3 องศาเซลเซียส 

  ความชื้นสัมพัทธ์  มีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี  70 เปอร์เซ็นต์  เดือนกันยายนมีความชื้น
สัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 80 เปอร์เซ็นต์  และเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุด 61 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
 
การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
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  เพ่ือให๎การด าเนินงานสอดคล๎องกับบทบาทอ านาจหน๎าที่ในการพัฒนาต าบลทั้งในด๎านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม      องค์การบริหารสํวนต าบลก าปังจึงก าหนดโครงสร๎างสํวนราชการภายในออกเป็น  6  
สํวน  ซึ่งนายกองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังจะเป็นผู๎ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารงาน โดยมีรองนายก 
อบต.ก าปังสองคน และเลขานุการนายก อบต.ก าปังอีกหนึ่งคน เป็นผู๎ชํวยเหลือตามท่ีนายกองค์การบริหารสํวน
ต าบลก าปังมอบหมาย  และมีปลัดองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังเป็นผู๎บังคับบัญชาพนักงานสํวนต าบลและ
ลูกจ๎างองค์การบริหารสํวนต าบลรองจากนายกองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังและรับผิดชอบดูแลราชการประจ า
ขององค์การบริหารสํวนต าบลก าปังให๎เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน๎าที่ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือตามท่ี
นายกองค์การบริหารสํวนต าบลก าปังมอบหมาย  ซึงปรากฏตามโครงสร๎างดังนี้ 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สํวนราชการทั้ง 6 สํวนจะมีหัวหน๎าสํวนราชการ  จ านวน 1 คน รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติ
ราชการภายใน  ซึ่งในแตํละสํวนราชการได๎ก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบไว๎ดังนี้ 
 
 

1. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหัวหน๎าส านักงานปลัด อบต. 
(นักบริหารงานทั่วไป 6)  เป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ซึ่งแบํงออกเป็น  4  ฝุาย คือ 

   นายก อบต. 
 

รองนายก อบต.    รองนายก  อบต.
อบต. 

เลขานุการนายก   

 ปลดั อบต. 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
 

ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
 

  ส่วนส่งเสริมการเกษตร   ส่วนโยธา ส่วนการคลงั  ส านกังานปลดั 
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1.1 ฝุายบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
-งานสารบรรณ 
-งานอ านวยการและข๎อมูลขําวสาร 
-งานบริหารงานบุคคล 
-งานเลือกตั้ง 
-งานตรวจสอบภายใน 
-งานกิจการสภา 
-งานสวัสดิการและการสงเคราะห์ 

        1.2 ฝุายนโยบายและแผน    มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
   -งานนโยบายและแผนพัฒนา  
   -งานวิชาการ  
   -งานข๎อมูลและประชาสัมพันธ์  
   -งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  
   -งานงบประมาณ  
        1.3 ฝุายกฎหมายและคดี มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานกฎหมายและนิติกรรม  
   -งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  
   -งานร๎องเรียนและร๎องทุกข์  
   -งานระเบียบการคลัง  
   -งานข๎อบัญญัติ อบต.  
        1.4 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 

  -งานอ านวยการ 
 -งานปูองกัน  
 -งานชํวยเหลือฟ้ืนฟู  
 -งานกู๎ภัย  
 

2. ส่วนการคลัง มีหัวหน๎าสํวนการคลัง (นักบริหารงานคลัง 6)  เป็นผู๎รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงาน โดยแบํงออกเป็น 4 ฝุาย คือ 

2.1 ฝุายการเงิน มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
-งานรับ-เบิกจํายเงิน 
-งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 

       2.2  ฝุายบัญชี  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
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   -งานการบัญชี  
   -งานทะเบียนคุมการเบิกจําย  
   -งานการเงินและงบทดลอง  
   -งานงบแสดงฐานะทางการเงิน  
       2.3  ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานภาษีอากร  คําธรรมเนียมและคําเชํา  
   -งานพัฒนารายได๎  
   -งานควบคุมกิจการการค๎าและคําปรับ  
   -งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎  
       2.4  ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี  
   -งานพัสดุ  
   -งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ  
 

3. ส่วนโยธา มีหัวหน๎าสํวนโยธา (นักบริหารงานชําง 6) เป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
โดยแบํงออกเป็น 4 ฝุาย คือ 

3.1 ฝุายกํอสร๎าง มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
-งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
-งานกํอสร๎างและบูรณสภาพและโครงการพิเศษ 
-งานระบบข๎อมูลและแผนที่เส๎นทางคมนาคม 
-งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

        3.2  ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์  
   -งานวิศวกรรม  
   -งานประเมินราคา  
   -งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร  
   -งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ์  
   -งานออกแบบ  
       3.3  ฝุายประสานสาธารณูปโภค  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
   -งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา  
   -งานระบายน้ า  
       -งานจัดตกแตํงสถานท่ี  
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         3.4  ฝุายผังเมือง มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
   -งานส ารวจและแผนที่ 
 

4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหัวหน๎าสํวนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม(นักบริหารงานการศึกษา 6) เป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน โดยแบํงออกเป็น 2 ฝุาย คือ 

4.1 ฝุายสํงเสริมการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
-งานกิจการศาสนา 
-งานสํงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
-งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-งานกีฬาและนันทนาการ 

       4.2  ฝุายกิจการโรงเรียน  มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

5. ส่วนส่งเสริมการเกษตร มีหัวหน๎าสํวนสํงเสริมการเกษตร(นักบริหารงานการเกษตร 6) 
เป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบํงออกเป็น 2 ฝุาย คือ 

5.1 ฝุายสํงเสริมการเกษตร มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
-งานวิชาการเกษตรและเทคโนโลยี 
-งานสํงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์พืช 
-งานปูองกันและรักษาโรคและศัตรูพืช 
-งานเพาะช าและปุ๋ยเคมี 
-งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร 
-งานบรรจุภัณฑ์และร๎านค๎าสาธิต 

       5.2  ฝุายสํงเสริมปศุสัตว์   มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ  
   -งานวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี  
   -งานสํงเสริม ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์  
   -งานเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์  
   -งานปูองกันรักษาโรคและกักสัตว์  
 
 
 

6. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหัวหน๎าสํวนสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม(นัก
บริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม 6) เป็นผู๎รับผิดชอบการปฏิบัติงาน แบํงออกเป็น 4 ฝุาย คือ 

6.1  ฝุายอนามัยและสิ่งแวดล๎อม มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
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 -งานสุขาภิบาลทั่วไป 
 - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 
 - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 

      6.2  ฝุายสํงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 -งานอนามัยชุมชน  
 -งานปูองกันยาเสพติด  
 -งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดตํอ  
     6.3  ฝุายรักษาความสะอาด มีหน๎าที่และความรับผิดชอบ 
 -งานรักษาความสะอาด  
 -งานก าจัดขยะและน้ าเสีย  
 -งานควบคุมสิ่งปฏิกูล  
     6.4  งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล๎อม 
 -งานสํงเสริมและเผยแพรํ  
 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด 
 
 

จ านวน 
(คน) 

วุฒิการศึกษา 

ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวท. ปวช. ม.6 ม.3 ป.6 
พนักงานสํวนต าบล 
ลูกจ๎างประจ า 
พนักงานจ๎างตามภารกิจ 
พนักงานจ๎างทั่วไป 

13 
2 
3 
3 

4 
- 
- 
- 

8 
- 
1 
1 
 

1 
1 
2 
1 

- 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

รวม 24 3 12 4 1 1 2 1 - 
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ตารางเปรียบเทียบรายรับย้อนหลัง 
 

รายรับ ปี 2553 ปี 2554 
 

ปี 2555 

ก. รายได้ภาษีอากร 
    1. หมวดภาษีอากร 
        1.1 ภาษีบ ารุงท๎องที่ 
          1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
          1.3 ภาษีปูาย 
          1.4 อากรฆําสัตว์ 
          1.5 ภาษีสุรา 
          1.6 ภาษีสรรพสามิต 
          1.7 ภาษีและคําธรรมเนียมรถยนต์ หรือ 
                ล๎อเลื่อน 
          1.8 ภาษีมูลคําเพ่ิม 
          1.9 คําภาคหลวงปิโตรเลียม 
          1.10 คําภาคหลวงแร ํ
          1.11 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร 
    1. หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ และ 
        ใบอนุญาต 
        1.1 คําธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
          1.2 คําธรรมเนียมเก่ียวกับจดทะเบียนพาณิชย์ 
          1.3 คําธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
          1.4  คําปรับการผิดสัญญา 
          1.5 คําใบอนุญาตรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัด            
               สิง่ปฏิกูล 

 
8,745,231.22 

71,570.24 
15,225.00 

756.00 
1,910.00 

929,123.50 
2,428,896.81 

- 
 

5,196,818.85 
45,932.70 
41,795.97 
13,202.15 

 
230,940.00 

 
229,860.00 

- 
2,059.00 

- 
- 

 
8,342,290.95 
74,780.47.00 

18,600.00 
756.00 

1,830.00 
909,114.22 

2,320,851.89 
- 
 

4,921,089.16 
38,076.74 
88,263.30 
43,709.64 

 
314,961.00 

 
296,328.00 

2,700.00 
1,733.00 
9,200.00 
5,000.00 

 
11,016,609.15 

72,967.54 
21,214.58 

956.00 
2,890.00 

1,597,980.24 
2,872,018.34 

- 
 

6,089,792.06 
116,787.71 
68,849.80 

173,152.88 
 

640,429.00 
 

586,651.00 
270.00 

2,000.00 
128.00 

5,000.00 
 

 
 
 
 
 

 
 



 24 

 
 

รายรับ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 
      
     2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
        2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
        
      3. หมวดรายได้จาดสาธารณูปโภคและ 
           การพาณชิย์ 
          3.1 รายได๎จากคําใบอนุญาตใช๎น้ าประปา 
          3.2 รายได๎จากการจ าหนํายน้ าประปา 
 
     4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
        4.1 คําขายแบบแปลนและเอกสารสอบราคา 
        4.2 รายได๎เบ็ดเตล็ด 
 
ค. รายได้จากทุน 
 
ง. เงินช่วยเหลือ 
    1. เงินอุดหนุนทั่วไป 
    2. เงินอุดหนุนประเภทรางวัลในการมีความ 
        พยายามและผลงานด๎านการจัดเก็บภาษี 
    3. เงินอุดหนุนทั่วไปตามแนวทางยุทธศาสตร์ 
        พัฒนาจงัหวัด 
    4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

 
19,193.45 
19,193.45 

 
467,305.00 

 
16,630.00 

450,675.00 
 

87,500.00 
86,900.00 

600.00 
 

- 
 

12,929,432.00 
12,929,432.00 

- 
 

- 
 

437,500.00 

 
7,926.87 
7,926.87 

 
316,380.00 

 
 

- 
316380.00 

 
40,900.00 
40,900.00 

- 
 

- 
 

17,327,348.81 
10,258,089.00 

- 
 

- 
 

7,069,259.81 
 

 
45,901.16 
45,901.16 

 
509,050.00 

 
 

3,100.00 
505,950.00 

 
243,800.00 
243,800.00 

- 
 

- 
 

12,806,226.00 
12,806,226.00 

- 
 

- 
 

12,673,080.00 

รวมทั้งสิ้น 22,863,353.52 26,349,807.63 25,262,015.31 
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ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายตามแผนงานย้อนหลัง 
 

ด้าน /แผนงาน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 
ด้านบริหารทั่วไป 

- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ด้านบริการชุมชนและสังคม 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
- แผนงานการศึกษา 

ด้านการเศรษฐกิจ 
- แผนงานการเกษตร 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย์ 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน 
- แผนงานงบกลาง 
 

 

 
6,430,236 

240,750.00 
 

323,000.00 
6,300,000.00 

5,8730,617.75 
358,000.00 

 
560,000.00 

2,359,558.00 
 

330,680.00 
1,218,700.00 

330,175.57 
 

1,401,199.57 
 
 

 
6,703,660.20 

125,225.00 
 

232,000.00 
50,000.00 

2,572,640.00 
414,525.00 

 
601,465.00 

3,654,577.50 
 

492,578.00 
519,500.00 
627,658.50 

 
7,883,478.66 

 

 
7,470,613.85 

280,000.00 
 

480,000.00 
70,000.00 

7,629,840.00 
354,550.00 

 
412,550.00 

4,987,070.00 
 

405345.60 
241,000.00 
725965.36 

 
1,791,114.89 

รวมทั้งสิ้น 25,561,917.20 23,877,307.86 20,628,818.63 
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ส่วนที่ 3 

 
สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่น 

ปีที่ผํานมา 
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ส่วนที่  3 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นปีที่ผ่านมา 

3.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
องค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง ได๎วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ

โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น โดยใช๎เทคนิค SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุด
แข็ง,จุดอํอน) และปัจจัยภายนอก(โอกาส,อุปสรรค) ที่มีผลตํอการพัฒนาด๎านตําง ๆ ของท๎องถิ่น  ดังนี้  

 
ปัจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน(Weakness - W) 
ด้านการบริหาร 

1. มีการแบํงสํวนราชการที่ตอบสนองการพัฒนา 
    ท๎องถิ่นทุกด๎าน 
2. มีการบริหารงานโดยสนับสนุนให๎ประชาชน 
    เข๎ามามีสํวนรํวมในทุกกระบวนการ 
 

ด้านการบริหาร 
1. นโยบายการพัฒนาที่ไมํสมดุล โดยให๎ความ 
    ส าคัญ กับการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
    มากกวําด๎านอื่น 
2. ไมํสามารถบริหารงานตามหลักการบริหารจัด 
    การบ๎านเมืองที่ดีได๎อยํางเต็มรูปแบบ 

ด้านระเบียบกฎหมาย 
1. อบต.มีอ านาจในการออกข๎อบัญญัติใช๎เองได๎ 
    ภายในต าบล 

ด้านระเบียบกฎหมาย 
1. ไมํสามารถบังคับใช๎กฎหมายหรือข๎อบัญญัติ 
    ได๎อยํางครอบคลุมทุกเรื่อง 

ด้านบุคลากร 
1. อบต. มีบุคลากรรองรับภารกิจครอบคลุมในทุกด๎าน 
2. นักการเมืองท๎องถิ่นและกลุํมผู๎น ามีความตื่นตัว    ทาง

การเมืองในท๎องถิ่นสูง 
3. มีปราชญ์ชาวบ๎าน และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ด้านบุคลากร 
1. บุคลากรของ อบต.บางสํวนยังขาดศักยภาพใน 
    การปฏิบัติงาน 
2. มีความขัดแย๎งในระดับผู๎น า และนักการเมือง 
    ท๎องถิ่นและแบํงพรรคแบํงฝุาย 

ด้านงบประมาณ 
1. มีระบบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาที่ครอบ 
    คลุมกระจายทุกหมูํบ๎าน  
2. มีระบบงบประมาณที่มีความอํอนตัว สามารถ 
    ตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยําง 
    เหมาะสม 
3. มีธนาคารหมูํบ๎านเป็นแหลํงเงินทุนหมุนเวียน 

ด้านงบประมาณ 
1. มีจ านวนงบประมาณน๎อย เมื่อเทียบกับความ 
    ต๎องการในการพัฒนาต าบลที่มีสูง 
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จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน(Weakness - W) 
ด้านระบบฐานข้อมูล 

1. มีการจัดเก็บข๎อมูลโดยตรงจากเจ๎าหน๎าที่ของ   
    อบต. ท าให๎ได๎รับข๎อมูลที่ใกล๎เคียงกับความเป็นจริง 

ด้านระบบฐานข้อมูล 
1. ข๎อมูลเชิงคุณภาพที่ไมํสามารถวัดได๎ด๎วยตัวเลข 
    คํอนข๎างจะบิดเบือน 

ด้านการประสานงาน/ความร่วมมือ 
1. องค์กรเป็น อบต.ขนาดเล็ก การประสานงาน 
    ระหวําง สํวนงานตําง ๆ ท าได๎งําย 
2. ผู๎น า และกลุํมองค์กรตําง ๆ ในหมูํบ๎านให๎การ 
    อ านวยการ และให๎ความรํวมมือกับ อบต. ใน 
    การรํวมด าเนินงานตําง ๆ คํอนข๎างมาก 
3. มีการรวมกลุํมอาชีพท่ีมีความเข๎มแข็งทุก   
    หมูํบ๎าน 

ด้านการประสานงาน/ความร่วมมือ 
1. บุคลากรทั้งฝุายสภาและพนักงานประจ าให๎ความ
รํวมมือแกํองค์กรอยูํในระดับต่ า 
2. ประชาชนบางสํวนไมํให๎ความรํวมมือเทําท่ีควร 

ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
1. ประชาชนสํวนใหญํมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
2. มีแหลํงน้ าธรรมชาติ ไหลผํานพื้นที่ต าบล 

ด้านทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ 
1. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมโดยเฉพาะอยําง 
    ยิ่งคือ ปัญหาดินเค็ม 
2. อบต.ยังขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับปฏิบัติ  
     งานพัฒนาในหลาย ๆ ด๎าน 

 
ปัจจัยภายนอก 

 
โอกาส (Opportunity=O) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat =T) 

 
ด้านการเมือง 

1. การหาฐานเสียงจากมวลชนของนักการเมือง   
    ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ สํงผลดีตํอการ 
    ผลักดันโครงการที่ใช๎งบประมาณจากภายนอก 
    ลงสูํพ้ืนที่ต าบล 

ด้านการเมือง 
1. ความขัดแย๎งของนักการเมืองระดับจังหวัด หรือ 
    ประเทศ สํงผลให๎เกิดความขัดแย๎งภายในต าบล 
    เนื่องจากมีกลุํมผลประโยชน์ภายในต าบลที่ให๎    

การสนับสนุนกลุํมหรือพรรคการเมืองหลายกลุํม 
ด้านเศรษฐกิจ 

1. ที่ตั้งของต าบล อยูํติดเขตอ าเภอเมือง ประชาชน 
    สํวนใหญํจึงมีโอกาสเข๎าไปรับจ๎างแรงงานในเขต 
    เมือง ท าให๎ครอบครัวมีรายได๎เพ่ิมข้ึน 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาน้ ามันแพง คําครองชีพสูง 
2. ปัญหาภัยธรรมชาติ สํงผลกระทบตํอการ 
    ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน 
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    โอกาส (Opportunity=O) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด(Threat =T) 
ด้านสังคม 

1. ที่ตั้งของต าบล อยูํติดเขตอ าเภอเมือง ประชาชน 
    สํวนใหญํจึงมีโอกาสเข๎าไปรับบริการทางการ 
    แพทย์ หรือเลือกศึกษาตํอในสถาบันที่มีคุณภาพ  
    ได๎ตามความเหมาะสม 
     
 

ด้านสังคม 
1.  กระแสคํานิยมของสังคมภายนอกที่ให๎ความ ส าคัญ

กับวัตถุนิยม หรือวัฒนธรรมการใช๎ชีวิตตามแบบ
ฉบับของคนเมือง ได๎เปลี่ยนแนวคิดในการใช๎ชีวิต
ของคนในต าบลให๎ยึดติดกับคุณคําของวัตถุและ
เงินตราเป็นส าคัญ ซึ่งกํอ 

      ให๎เกิดความรู๎สึกขัดแย๎งตํอกระแสการพัฒนา 
      แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
   และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 สํงเสริมให๎เกิด 
   ความเข๎มแข็งในท๎องถิ่นทุกด๎านอยํางยั่งยืน  
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการ 
    กระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎อง 
    ถิ่น พ.ศ.2542 จะท าให๎ท๎องถิ่นมีโอกาสพัฒนา 
    และแก๎ไขปัญหาได๎มากขึ้น 

ด้านนโยบายรัฐบาล/กฎหมาย 
1. การก ากับดูแลจากราชการสํวนภูมิภาคหลายชั้น    
     อาทิ อ าเภอ  จังหวัด ท าให๎ขาดความคลํองตัวใน

การท างาน  และการใช๎งบประมาณของท๎อง 
     ถิ่นในบางครั้งก็เป็นไปเพ่ือตอบสนองภารกิจของ

ราชการสํวนภูมิภาคไมํเกิดประโยชน์แกํ 
     ประชาชนในต าบล 
 

 
3.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 61 36 59.01 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงน้ า 7 5 71.42 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 4 1 25 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 55 37 67.27 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเกษตรกรรม 3 2 66.66 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพประชาชน 10 4 40 
7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร 
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

7 0 0 

8. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร 13 7 53.84 
รวม 160 92 57.5 
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องค์การบริหารสํวนต าบลก าปังได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ออกเป็น  8 ยุทธศาสตร์ และบรรจุ

โครงการพัฒนาไว๎ในแผนพัฒนาสามปี (ปี  2554)  จ านวน  160  โครงการ     ทั้งนี้ในปีงบประมาณ  2554  อบต.
ก าปังได๎น าโครงการไปด าเนินการ จ านวน  92  โครงการ   คิดเป็นร๎อยละ 57.5  ของจ านวนโครงการในปี 2554  
ทั้งหมด    
 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 
ความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในโครงการ/กิจกรรม 26.00 74.00 - 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนรับรู๎ข๎อมูลของโครงการ/กิจกรรม 14.00 84.00 2.00 
3) มีการเปิดโอกาสให๎ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 12.00 84.00 4.00 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตํอสาธารณะ 12.00 86.00 2.00 
5) การเปิดโอกาสให๎ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 4.00 80.00 16.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 12.00 80.00 8.00 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาของ 
    ประชาชนในท๎องถิ่น 

20.00 72.00 8.00 

8) การแก๎ไขปัญหา และการตอบสนองความต๎องการของประชาชน  14.00 80.00 6.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได๎รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.00 70.00 4.00 

ภาพรวม 17.50 88.75 6.25 
(ที่มา: จากแบบสอบถามประชาชนที่มาติดตํองานองค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง) 
 . องค์การบริหารสํวนต าบลก าปังได๎แบํงประเด็นการส ารวจความพึงพอใจตํอผลการด าเนินงานใน
ภาพรวม  ออกเป็น  9  ประเด็น        และจากข๎อมูลการส ารวจพบวําประชาชนมีความพอใจตํอผลการ
ด าเนินงานของ อบต.ก าปัง  ในระดับปานกลาง  
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ส่วนที่ 4 
 

สรุปยุทธศาสตร ์
และแนวทางการพัฒนา 
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ส่วนที่ 4 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

4.1   วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
   ประชาชน  อยูํดี  กินดี  มีความรอบรู๎  ครอบครัวอบอุํน  ชุมชนเข๎มแข็ง   ทรัพยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน  บริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล  น าพาสังคมสูํอาเซียน 
 
        พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
            1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร๎างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให๎ได๎มาตรฐานและ
พอเพียงตํอความต๎องการของประชาชน 
 2. จัดให๎มีและบ ารุงรักษาแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร  
 3. เสริมสร๎างเศรษฐกิจชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง   มีภูมิคุ๎มกันความเสี่ยง จากความผันผวนของ
สภาพแวดล๎อมในยุคโลกาภิวัฒน์ 
 4. พัฒนาคนให๎มีคุณภาพ คุณธรรม  น าความรอบรู๎อยํางเทําทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูํในครอบครัวที่อบอุํน มี
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต 
 5. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการท๎องถิ่นให๎เกิดธรรมาภิบาลภายใต๎ระบอบประชาธิปไตย ควบคูํกับการ
เสริมสร๎างความโปรํงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตํอสาธารณะ ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ  
 
       จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
            1. พัฒนาเส๎นทางการคมนาคมให๎มีความสะดวกรวดเร็ว ได๎มาตรฐาน รวมทั้งให๎มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได๎มาตรฐานและเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน  
            2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ 
 3. เพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือขําย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต น าไปสูํ
การพ่ึงตนเองและลดปัญหาความยากจนอยํางบูรณาการ 
 4. ให๎ประชาชนได๎รับการพัฒนาทั้งทางรํางกาย จิตใจ ความรู๎ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ 
และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  น าไปสูํความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ย  พร๎อมทั้งลดปัญหาอาชญากรรม ควบคูํกับลดอัตราเพ่ิมของการเจ็บปุวยด๎วยโรคที่ปูองกันได๎  
 5. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลพิษ  
 6. มุํงให๎ธรรมาภิบาลของท๎องถิ่นดีข้ึน อบต.มีขีดความสามารถเพ่ิมข้ึน และภาคประชาชนมีความเข๎มแข็ง 
รู๎สิทธิ หน๎าที่ และมีสํวนรํวมในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารงานมากขึ้น 
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4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  

  เพ่ือน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารสํวนต าบลก าปัง  มียุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให๎ประสบความส าเร็จรวม   9   ยุทธศาสตร์และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบล     
ก าปัง จ านวน  20  แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในบรรลุเปูาประสงค์ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

1.  จัดให๎มีและปรับปรุงบ ารุงรักษาทางบก และทางระบายน้ าในเขต
ต าบล 

2. พัฒนาปรับปรุง การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให๎ได๎ 
    มาตรฐาน 

สํวนโยธา 

2. ยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนาแหลํงน้ า 

1.  เชื่อมโยงการชลประทาน ปรับปรุงกํอสร๎างฝาย ท านบกั้นน้ า  
     ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหลํงน้ า คลองน้ า   และการกระจายการ 
      ใช๎ประโยชน์  ในการแก๎ปัญหาภัยแล๎งและอุทกภัย 

สํวนโยธา 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

1. การสํงเสริมอาชีพ พัฒนารายได๎ และสร๎างความ 
    เข๎มแข็งของชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

-ส านักงานปลัด 
-สํวนสํงเสริม 
  การเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์การ 
    พัฒนาคนและสังคม     

1. สํงเสริมและพัฒนาการศึกษา  กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
2. สํงเสริมกิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรมท๎องถิ่น  
3. สร๎างจิตส านึกด๎านคุณธรรม/จริยธรรม และสร๎างความเข๎มแข็งให๎ 
    แกํประชาชนในท๎องถิ่น  
4. พัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจร 
    และปัญหาอาชญากรรม 
5. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
    คนชรา  ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎ติดเชื้อ HIV  
6. การปูองกัน และแก๎ไขปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติด 

-ส านักงานปลัด 
-สํวนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การ   
    พัฒนาด๎าน 
    เกษตรกรรม 
     

1. พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ เพื่อสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
    ผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนแหลํงเรยีนรู๎ด๎านเศรษฐกิจ 
    พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหมํ 
2. ลดรายจําย/เพ่ิมผลผลิต และสํงเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ 
 

สํวนสํงเสริม 
การเกษตร 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สุขภาพ ประชาชน 
1. พัฒนางานด๎านสาธารณสุข การสร๎างสุขภาพ การรักษาพยาบาล 
    การปูองกันและควบคุมโรคติดตํอ/โรคระบาดและโรคไมํติดตํอ 
    การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
2. พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) ให๎สามารถบริการ 
    ประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 

สํวนสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

7. ยุทธศาสตร์การ
อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

1. การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตําง ๆ ในท๎องถิ่น 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม๎ การใช๎    
    ประโยชน์จากปุาไม๎ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     

สํวนสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 
 

8. ยุทธศาสตร์พัฒนา 
    การเมืองการบริหาร 
     

1. สํงเสริมประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 
    ทั้งในด๎านการบริหารงานของ อบต.และการเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ  
2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร และสร๎างจิตส านึก คํานิยมให๎บริหารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาล 
3.  จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎และสถานที่ปฏิบัติงาน 
    เพ่ือตอบสนองการให๎บริการสาธารณะอยํางมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานปลัด 
 

9.  ยุทธศาสตร์พัฒนา 
     ศักยภาพท๎องถิ่นสูํ 
     การเป็นประชาคม 
     อาเซียน 

1. สํงเสริมและพัฒนาความรู๎ให๎แกํประชาชนเพื่อเตรียมความพร๎อม 
   สูํประชาคมอาเซียน 

ส านักงานปลัด 
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4.3 กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   

     นครราชสีมา  (พ.ศ.2556-2558) 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

แนวทางการพัฒนา หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ าเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด 
  
  
  
  
    
  
  

1:การบริหารจัดการน้ าเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ าเสีย 
1)การก าหนดปฏิญญารํวมกันวําด๎วยการบริหารจัดการน้ าเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน 
2)พัฒนาแหลํงน้ าใหมํและปรับปรุงฟ้ืนฟูแหลํงน้ าเดิมที่เสื่อมโทรมให๎กลับมาใช๎ประโยชน์ได๎  
3) การสนับสนุนให๎มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหลํงน้ าอยํางเป็นระบบลุํมน้ า 
4)การจัดการน้ าที่มีคุณภาพให๎เพียงพอโดยค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม ความเป็นธรรมใน
การกระจายน้ า 
5) การจัดการลุํมน้ า การมีสํวนรํวมของประชาชน และการสนับสนุนจากรัฐ 
6) จัดท าแผนแมํบทในการจัดหาน้ าต๎นทุนและการจัดการน้ าอยํางเป็นระบบในแตํละลุํมน้ า 
โดยมีโครงการและแผนงานด าเนินการอยํางเดํนชัด 
7) การสื่อสารสร๎างความเข๎าใจของการพัฒนาแหลํงน้ าและการอนุรักษ์ 
8) การสร๎างจิตส านึกตํอความคุ๎มคําในการลงทุนลุํมน้ าและข๎อผูกพันระหวํางอนุภูมิภาค  
2:การบริหารจัดการน้ าเพื่อส่งเสริมอาชีพ 
1) การพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2) พัฒนาแหลํงน้ าชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญํ และการบริหาร
จัดการน้ าเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง 
3) การสร๎างเครือขํายการเฝูาระวัง  ดูแลรักษาและปกปูองแหลํงน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ า 
4) การบริหารจัดการความรู๎ในการใช๎ประโยชน์จากน้ าเพื่อการด ารงชีพ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 
 

1:การพัฒนาความแข็งแกร่งทางการเกษตร 
1) พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบ Logistic เพ่ือรองรับตลาดสินค๎าการเกษตร ปศุสัตว์  
และอุตสาหกรรมการเกษตร 
2) สํงเสริมการผลิตข๎าวหอมมะลิคุณภาพดีสูํสากล โดยการเพ่ิมศักยภาพการผลิตและ
ปรับปรุงแหลํงน้ าให๎เพียงพอ 
3)  สํงเสริมการเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนเพื่อสร๎างรายได๎และพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
ปรับปรุงแหลํงน้ าให๎เพียงพอ 
4)  สํงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่อเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาเครือขํายการผลิต
เพ่ือยกระดับรายได๎ของเกษตรกร 
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5)  อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดินและสิ่งแวดล๎อมเพ่ือลดต๎นทุนการผลิตด๎านเกษตร ปศุสัตว์  
และประมง 
6)  สํงเสริมและพัฒนาต๎นแบบเพ่ือการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกในชุมชน  
7)  เฝูาระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชตํางๆ และโรคสัตว์ 
8)  สํงเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเกษตรทฤษฏีใหมํ  
9)  สํงเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงในหมูํบ๎าน/ชุมชน 
2: การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตร 
1) พัฒนาการรวมกลุํมสหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค๎าการเกษตรมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย 
2)  สํงเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค๎าเกษตร 
3)  สํงเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค๎าสินค๎าเกษตร  
4)  ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค๎าการเกษตร 
3: การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 
1)  เชื่อมโยงการผลิต  การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค๎าเกษตร 
2)  สํงเสริมการตลาดและเสริมสร๎างประกันสินค๎าเกษตรอยํางเป็นระบบ 
3)  สํงเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค๎าเกษตรทั้งในและตํางประเทศ 
4)  สํงเสริมการน าใช๎ข๎อมูลขําวสารสนเทศเพ่ือการแขํงขันทางการเกษตร สินค๎าการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ไหม 
 

1 :  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหม 
1) สํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกหมํอน โดยการปรับปรุงแหลํงน้ า 
2) สํงเสริมการเลี้ยงไหมให๎มีประสิทธิภาพ 
2: ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
1) ผสมผสานภูมิปัญญา ความรู๎ และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ไหมให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามความต๎องการของตลาดภายในประเทศและตํางประเทศ 
2) ศึกษาวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตไหมให๎มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต๎องการของ
ผู๎ใช๎ 
3: ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม 
1) พัฒนาคุณภาพฝีมือผู๎ประกอบการรายยํอยเข๎าสูํมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมรองรับความ
ต๎องการของตลาด 
2)  พัฒนาการรวมกลุํมอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสูํความม่ันคงยั่งยืน 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลุํมอาชีพด๎านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน 
4) เสริมสร๎างศักยภาพเครือขํายผู๎ผลิตและผู๎ประกอบการไหม 
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 4: ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
1) สํงเสริมพัฒนาแนวทางเพ่ือการสํงออกผลิตภัณฑ์ไหม 
2) สํงเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
3) สํงเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม 
4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจ าหนํายผลิตภัณฑ์ไหม 

 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาศักยภาพการ
ทํองเที่ยว 
 

1: การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
1) สนับสนุนความรํวมมือในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการทํองเที่ยวระหวํางภาครัฐ เอกชน 
ท๎องถิ่น และประชาชน 
2) พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และการบริการพื้นฐานใน
แหลํงทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
3) พัฒนาความรู๎ ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให๎บริการอยํางมีคุณคําของ
มัคคุเทศน์ท๎องถิ่น 
4) ปรับปรุง บ ารุง รักษาแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาโคราช 
2: การพัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยว 
1) พัฒนาสินค๎าและบริการการทํองเที่ยวใหมํที่มีศักยภาพ (New Product) เพ่ือเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (Otop) เชํน ผ๎าไหม ดินดํานเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ  อยํางเป็น
ระบบ เพื่อสร๎างทางเลือกใหมํแกํนักทํองเที่ยว 
2) สํงเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริการที่มีคุณภาพในการผลิตสินค๎าและบริการ  
3: การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว 
1) สํงเสริมการขาย (Road Show) การประชาสัมพันธ์เครือขํายฐานการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ตลาดการทํองเที่ยวเชื่อมโยงกลุํมภายในประเทศและตํางประเทศท่ีมีศักยภาพ  
2) สํงเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip , Homesay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและการ
ทํองเที่ยวนอกฤดูกาล (LowSeason) 
3) ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและบริการการทํองเที่ยว 
4) พัฒนาระบบฐานข๎อมูลขําวสารเพื่อการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจน าเที่ยว 
มัคคุเทศก์โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการทํองเที่ยว 
4: การบริหารจัดการท่องเที่ยว 
1) พัฒนาโครงขํายเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมในแหลํงทํองเที่ยวให๎มีมาตรฐานปลอดภัย  
2) จัดท าข๎อมูลเส๎นทางการทํองเที่ยว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยง
กับเส๎นทางการทํองเที่ยวในอนุภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ๎าน  
3) สํงเสริมปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี และวิถีชีวิตชาวโคราชเพื่อดึงดูด
นักทํองเที่ยวตลอดปี 
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5. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
 

1: การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการดิน ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
1)สํงเสริมการเพาะช ากล๎าไม๎ การปลูกปุาพัฒนาคุณภาพชีวิต การปลูกต๎นไม๎ยืนต๎นปูองกันดิน
เค็ม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์ปุาไม๎และความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ 
2) บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยการจัดตั้งจุดสกัดใน
พ้ืนที่ลํอแหลม แก๎ไขปัญหามลพิษทางน้ า กํอสร๎างฝายน้ าสร๎างความชุํมชื่นแกํดิน และ
ปรับปรุงแหลํงน้ าเชิงอนุรักษ์ 
3) สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอยํางเหมาะสมไมํมีผลกระทบอยําง
ยั่งยืนในชุมชน 
2: การป้องกัน เตือนภัย แก้ไข บรรเทาและฟื้นฟูความเดือดร้อนความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภัย 
1)พัฒนาระบบฐานข๎อมูลทางภูมิศาสตร์มาใช๎ก าหนดเขตแนวและพ้ืนที่ทรัพยากรปุาไม๎ ลุํมน้ า 
ดินและทรัพยากรตํางๆ  
2) จัดระบบการปูองกัน การเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร๎อนแกํผู๎ประสบภัยธรรมชาติ สา
ธารณภัย 
3) จัดให๎มีโครงสร๎างพื้นฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข๎องในพ้ืนที่เปราะบางหรือเสี่ยงตํอภัยพิบัติอัน
เกิดจากภาวะโลกร๎อน เชํน น้ าทํวม แผํนดินหรือโคลนถลํม น้ าแล๎ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต๎น 
4) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนในการเฝูาระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
3: การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 
1)ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA) และการประเมินสิ่งแวดล๎อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โขง ชี มูล 
2) สํงเสริมความรํวมมือและสร๎างการมีสํวนรํวมของชุมชนในการเฝูาระวังภาวะมลพิษ
สิ่งแวดล๎อมตํางๆ 
3) สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด การผลิตสินค๎าและบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
4) สํงเสริมการปูองกันมลพิษที่แหลํงก าเนิดและลดก๏าซเรือนกระจก 
5) พัฒนาองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลด
มลพิษ 
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6. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมและการ
แก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อน 
 

1:  สร้างรายได้และศักยภาพของสังคมในระดับฐานรากโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1) สํงเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนตามศักยภาพ ความเหมาะสมและความพร๎อม  
2) สํงเสริมกิจกรรมสู๎วิกฤติเศรษฐกิจในชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได๎ ลดรายจํายตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
3) สํงเสริมให๎มีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ และคุ๎มครองแรงงาน  
2: ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมในการด ารงชีวิต 
1)สํงเสริมความเข๎มแข็งของประชาชนในหมูํบ๎าน/ชุมชน ในการพ่ึงตนเองจามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2) สํงเสริมให๎ชุมชนและท๎องถิ่นมีสํวนรํวมในการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของ
ชุมชน 
3) สํงเสริมการน าศาสนา จริยธรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต 
4) สํงเสริมสุขภาพอนามัย การศึกษา การกีฬาและนันทนาการในชุมชนแบบองค์รวม  
5) สํงเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
6) ลดระดับความรุนแรงของการแพรํระบาดของยาเสพติด และอาชญากรรม  
3;  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส ทางสังคม 
1) สํงเสริมให๎ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) จัดให๎มีระบบการบริการทางการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขแกํประชาชนตามสิทธิ
ประโยชน์อยํางมีคุณภาพมาตรฐาน 
3) เสริมสร๎างภูมิค๎ุมกันในเด็ก สตรี เยาวชนและความเข๎มแข็งของครอบครัว ชุมชน และ
สวัสดิการสังคม 
4) จัดระบบการรับเรื่องราวร๎องทุกข์ การค๎ุมครองผู๎บริโภค และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อน
ของประชาชน 
4: การพัฒนาความพร๎อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม 
1) พัฒนาเส๎นทางคมนาคมและการขนสํงเพื่ออ านวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
ขนสํงและคมนาคม 
2) วางระบบการถือครองและการใช๎ที่ดินอยํางเหมาะสมและเป็นธรรม  
3) จัดวางผังเมืองให๎เป็นระบบและเป็นเมืองนําอยูํ 
4) สํงเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอยํางเพียงพอและเหมาะสม 
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7. ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการอยํางมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 

1:พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
1) เสริมสร๎างศักยภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากรภาครัฐให๎เป็นมืออาชีพ 
2) สร๎างกระแสและผลักดันให๎สํวนราชการและ อปท.น าระบบ PMQA มาใช๎พัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
3) สนับสนุนให๎มีบริการ one stop service/service link และสํงเสริมศูนย์บริการและ
ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
4) สนับสนุนการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีมาใช๎ในหนํวยงาน
ภาครัฐ 
5) ปรับปรุงศูนย์ราชการและสร๎างบรรยากาศที่ดีของที่ส านักงานในทุกระดับ  
2: เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1) การสํงเสริมระบบการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมระดับจังหวัด/ระดับอ าเภอและองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2) พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให๎มีการตรวจสอบ
โดยภาคประชาชน 
3: พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 1 แนว
ทางการพัฒนา 
1)สนับสนุนการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
อยํางมีประสิทธิภาพ 
4: เพิ่มสมรรถนะบุคลากรให๎มีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ 
1) พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ 
2) สํงเสริมและสนับสนุนการใช๎พลังงานของภาครัฐอยํางมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
 
 

4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา   
วิสัยทัศน์ “ ศูนย์กลางอาหารปลอดภัย  พลังงานสะอาด  อุตสาหกรรมสีเขียว  ระบบโลจิสติกส์  และการ

ทํองเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมขอมมรดกโลก  เชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎าน  รองรับความเจริญทางเศรษฐกิจ
สร๎างสรรค์  เพื่อมุํงสูํเมืองนําอยูํ ” 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา  (2557-2560)  มี  6 ประเด็นหลัก 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร  อาหารปลอดภัย  และพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์  1.  พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต  ประสิทธิภาพการผลิต  และประสิทธิภาพในภาค 

      เกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัย 
 2.  สนับสนุนเครือขํายวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลคํา  และพัฒนา  
      มาตรฐานสินค๎าสูํสากล  

   3.  พัฒนาการสร๎างตราสินค๎า  ศักยภาพทางการตลาด  และการประชาสัมพันธ์ 
   4.  สํงเสริมการแปรรูปสินค๎าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   5.  พัฒนาและสํงเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวอยํางเป็นระบบ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค   
 อีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

กลยุทธ์  1.  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร๎างพ้ืนฐานด๎านการคมนาคมขนสํงในจังหวัดและไปสูํภูมิภาค 
      อินโดจีน 

  2.  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์ การค๎าและการ  
     ลงทุน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู๎ประกอบการ SME ด๎านโลจิสติกส์ การค๎าและการลงทุน  

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขัน 
. 4.  พัฒนาฐานข๎อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด๎านโลจิสติกส์ การค๎าและการลงทุนที่มี 
      ประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม และ OTOP เพิ่มมูลค่า 
ทางเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์  1.  พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการทํองเที่ยวและแหลํงทํองเที่ยวให๎มีคุณภาพ  และเชื่อมโยงแหลํง  
      ทํองเที่ยวในจังหวัดสูํภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 2.  สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว 
 3.  พัฒนาศักยภาพการผลิต และการหาชํองทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  
     โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาดํานเกวียน 
 4.  พัฒนาบุคลากรและการให๎บริการทางการทํองเที่ยว 
 5.  วิจัยการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยว  
     ของจังหวัด 
 
 

 



 42 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
กลยุทธ์  1. สํงเสริมการบริการทางสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให๎แข็งแรง 
  2.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเข๎าถึงการศึกษา 
  3.  สํงเสริมจริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของจังหวัด 
  4.  สร๎างงาน  รายได๎  และพัฒนาองค์ความรู๎และทักษะแรงงาน 
  5.  ชํวยเหลือผู๎สูงวัย  ผู๎พิการ  ทุพพลภาพและผู๎ด๎อยโอกาสทางสังคม และเสริมสร๎างครอบครัว 

 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ าอย่าง 

บูรณาการ 
 กลยุทธ์  1.  พัฒนา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่มีคุณภาพและสะอาด  
   2.  บริหารจัดการน้ า  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหลํงน้ าผิวดินและใต๎ดินเพ่ืออุปโภคบริโภค   

      เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรม 
 3.  พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหลํงน้ า  ต๎นทุนเพียงพอและคุณภาพตํอกาใช๎ประโยชน์  
      ทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4.  สนับสนุนเกษตรกรท าแหลํงน้ าในไรํนาพร๎อมผันน้ าจากลุํมน้ าอ่ืนๆ  และสร๎างระบบโครงขําย 
      อยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.  สร๎างความรู๎ความเข๎าใจเรื่องการใช๎น้ า  การตระหนักถึงคุณคําน้ าและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลํงน้ า  
      อยํางมีสํวนรํวม 
 6.  พัฒนาระบบพยากรณ์และระบบเตือนภัยธรรมชาติรวมถึงการเตรียมรับสถานการณ์วิกฤติน้ า  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง  
 กลยุทธ์   1.  สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
   2.  สํงเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

     เป็นประมุข 
   3.  เสริมสร๎างความมั่นคงของบ๎านเมืองและการมีสํวนรํวมของประชาชนตามกฎหมาย 

     รัฐธรรมนูญ 
   4.  การบริหารจัดการเครือขํายทางสังคมและแก๎ไขปัญหายาเสพติดและแรงงานตํางด๎าว  

     ผิดกฎหมาย 
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4.5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอโนนไทย 

วิสัยทัศน์ 
           “พัฒนาคุณภาพชีวิต  พลิกฟ้ืนเศรษฐกิจ  วิถึชีวิตพอเพียง  เพ่ิมพูนแหลํงทํองเที่ยว  “ 

พันธกิจ 
1. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต  สินค๎าเกษตรอินทรีย์ 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต  การแปรรูปสินค๎าเกษตร  และการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
3. พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
4. พัฒนาด๎านคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมา 

ภิบาล 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาอ าเภอโนนไทย  ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
2. ยุทธศาสตร์การแปรรูปสินค๎าเกษตรและการพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
3. ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหาสังคมและความเดือดร๎อนของประชาชน  
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหลํงน้ า 
6. ยุทธศาสตร์การแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการทํองเที่ยว  

 

4.6 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าปัง 
  1. นโยบายตามหลักการบริหารให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
      1.1 บริหารงานตามหลักการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี(ธรรมาภิบาล)  
      1.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งฝุายข๎าราชการประจ าและฝุายการเมือง  
      1.3 ประสานงานกับหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพ่ือด าเนินการ
แผนงาน/โครงการตําง ๆ ให๎มีประสิทธิภาพ 
 
  2. นโยบายด๎านสุขภาพอนามัย  
      2.1 สํงเสริมสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน(อสม.) ให๎ท างานอยํางมีคุณภาพ
และมีขวัญก าลังใจที่ดี 
      2.2 จัดระบบการสํงเสริมสุขภาพภาคประชาชน  โดยการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ๎วนหน๎า  เพ่ือให๎หนํวยงาน  องค์กรชุมชนและประชาชน สร๎างสุขภาพและดูแลสุขภาพได๎ด๎วยตนเอง 
      2.3 สํงเสริมและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ( EMS) โดยจัดให๎มีหนํวยกู๎ชีพและมีรถ
รับสํงผู๎ปุวยตลอด 24 ชั่วโมง 
      2.4 จัดให๎มีการปูองกัน  ควบคุม  และระงับโรคติดตํอ  



 44 

      2.5 จัดให๎มีการก าจัดขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบ  
      2.6 สํงเสริมการกระจายอ านาจโดยเตรียมความพร๎อมในการรับถํายโอนภารกิจด๎านการ
บริการสุขภาพจากภาครัฐสูํท๎องถิ่น 
 
  3. นโยบายด๎านการศึกษา  
      3.1 สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนทุกแหํง  
      3.2 จัดให๎มีระบบการศึกษาของเด็กกํอนวัยเรียน โดยการจัดสร๎างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
      3.3 สํงเสริมให๎นักเรียน นักศึกษามีโอกาสได๎ศึกษาอยํางตํอเนื่อง โดยการจัดหาทุนการศึกษา
ส าหรับเด็กเรียนดีแตํยากจน 
 
  4. นโยบายด๎านสวัสดิการสังคม  
      4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ติดเชื้อเอดส์  โดยการจัดเบี้ยยังชีพอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
      4.2 สํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการชุมชน  โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการส าหรับผู๎ยากจน  
ยากไร๎  และด๎อยโอกาส เพื่อให๎สามารถด ารงชีพได๎อยํางปกติสุข  
 
  5. นโยบายด๎านเศรษฐกิจ 
      5.1 สํงเสริมสนับสนุนกลุํมอาชีพเสริมตําง ๆ ให๎สามารถด าเนินการได๎อยํางเข๎มแข็งและมี
คุณภาพ 
      5.2 สํงเสริมสนับสนุนสินค๎า OTOP ให๎สามารถแขํงขันได๎ในตลาด 
 

6. นโยบายด๎านการเกษตร 
      6.1 สํงเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
      6.2 บริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร รวมถึงการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎งและปัญหาภัยแล๎งและ
ปัญหาน้ าทํวมอยํางเป็นระบบ 
      6.3 เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน โดยสนับสนุนการรวมกลุํมเกษตร และการใช๎
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
      6.4 พัฒนาความรู๎ด๎านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร โดยจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน และแหลํงเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 7. นโยบายด๎านการกีฬาและนันทนาการ  
      7.1 สํงเสริมการกีฬาทุกประเภททั้งในระดับนักเรียน  เยาวชนและประชาชนทั่วไป  
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      7.2 สํงเสริมการจัดการแขํงขันกีฬาเพ่ือสร๎างความสามัคคีระหวํางหนํวยงาน องค์กร ทั้งใน
ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด 
      7.3 สํงเสริมกีฬาและนันทนาการในระดับเยาวชนและประชาชนเพื่อแก๎ไขปัญหายาเสพติด
และใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน์ 
 
  8. นโยบายด๎านสํงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม  
      8.1 สํงเสริมสนับสนุนวัดและพระสงฆ์ให๎เป็นศูนย์สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม วัฒนธรรม 
ประเพณีท๎องถิ่น 
      8.2 ฟ้ืนฟูและรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 
  9. นโยบายด๎านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
      9.1 พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยการจัดตั้งศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยอยํางเป็นรูปธรรมและมีการปฏิบัติงานตลอด 24ชม 
      9.2 สํงเสริมสนับสนุน อปพร./ต ารวจบ๎าน/ชุดกู๎ชีพก๎ูภัย ให๎ปฏิบัติงานอยํางมีประสิทธิภาพ  
 
  10.นโยบายด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
       10.1 สํงเสริมและรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
โดยชุมชน 
       10.2 ปรับปรุง ดูแล รักษาสภาพห๎วย หนอง คลอง บึง ให๎สามารถใช๎ประโยชน์ได๎อยํางเต็มที่
และเหมาะสม 
       10.3  ประสานงานกับองค์กรชุมชน เอกชน ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 
  11.นโยบายด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  
       11.1 จัดให๎มีถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตในชุมชน  ถนนลูกรังสูํพื้นท่ีการเกษตร และถนน
เชื่อมตํอระหวํางต าบล 
       11.2 เชื่อมโยงการชลประทาน ขุดลอก พัฒนาแหลํงน้ าอยํางเป็นระบบ  
       11.3 จัดให๎มีไฟฟูาแสงสวํางในชุมชนอยํางท่ัวถึง  
       11.4 จัดให๎มีระบบประปาเพ่ือบริการประชาชนอยํางมีคุณภาพและท่ัวถึง  
       11.5 บ ารุงรักษาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ทั้งทางบก  ทางน้ า  ทางระบายน้ า ให๎ใช๎ประโยชน์ได๎
อยํางเต็มที่ 
       11.6 จัดให๎มีสถานที่นันทนาการ  การกีฬา  และการออกก าลังกาย  
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ส่วนที่ 5 

 
บัญชีโครงการพัฒนา 


