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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2559 และตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท  0810.3/2931  ลงวันที่  15  พฤษภาคม  2562  ซักซ้อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งกำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลาห้าปี (พ.ศ.  
2561-2565)   โดยให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  2562   และองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอได้วางแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ  ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี (พ.ศ.  2561-2565)  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  จะนำไปสู่กระบวนการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เพ่ือให้การดำเนินงานหรือโครงการต่างๆ  
บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการและประชาชน 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ    หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นปี    (พ.ศ. 2561 - 
2565)  จะเป็นแผนที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่กกระบวนการอนุมัติงบประมาณ  จนสามารถแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง  ตลอดจนเป็น
แผนพัฒนาสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
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 สว่นที ่๑    

       บทนำ 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ ที่  2)   พ.ศ. ๒๕59    กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ที่กำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา   แสดงถึงวิสัยทัศน ์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น     รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด      นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น    ตลอดจนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นั้น  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ    ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวขึ้น   โดยมี 
การกำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ     เพ่ือนามาใช้เป็นแนวทาง  
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ซ่ึงหมายถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดหาขึ้นสำหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี  มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี     โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง เป็น
ประจำทุกปี  

 

๑ ลกัษณะของแผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ป ี
  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะการกำหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้น
สำหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี  โดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป็นประจำทุกปี  ซ่ึงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทำงบประมาณ
ประจำปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่า
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการ เพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหม าย 
จดุมุง่หมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
กล่าวคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไป
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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๒  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
         (1)  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
 (2)  เป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
 (3)  เป็นการเชื่อมโยงแผนพัฒนาห้าปีกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (4)  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน        
๓  ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
 แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ดังนั้น  การจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ ๗ ขั้นตอน  คือ 

ขั้นตอนที ่1  การเตรยีมการจดัทำแผน 
            (1) หน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความ 
สำคัญและความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
            (2) หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ขั้นตอนที ่2  การคดัเลอืกยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการพฒันา 
            (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา   จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง 

 สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด / อำเภอ    และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือนำเสนอต่อ
คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น 
            (2) จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทำการทบทวนและคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนา   ที่จะนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
            (3) เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว    เวทีการประชุมร่วมการพิจารณาว่าจะมีโครงการ  / กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 
            (4) โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาอาจมีจำนวนมาก ดังนั้น ในขั้นตอนนี้ 
                  - พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 

 - ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรมจากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชน
ทีส่อดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้อง ถิ่นสี่ปี 
                  - มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรมเพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  ได้
อย่างเหมาะสม และเพ่ือทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป 
                  - การกำหนดกิจกรรมจะต้องคำนึงถึงงบประมาณรายรับ - รายจ่าย   ทรัพยากรการบริหาร  
โครงการที่สามารถดำเนินการได้เอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เป็นต้น              
          ขัน้ตอนที ่3  การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะห์ขอ้มลู 
           (1) การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นปี วิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่คัดเลือก 
           (2) การวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย  การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา การคัดเลือกยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา    การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา     การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงห้าปี 
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ขั้นตอนที ่4  การกำหนดวตัถปุระสงคข์องแนวทางการพฒันา 

           (1) คัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทำเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
           (2) พิจารณากำหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา โดยพิจารณา 
                   - ความจำเป็นเร่งด่วน 
                   - ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                   - ความเชื่อมโยงของกิจกรรมและระยะเวลาที่จะดำเนินการ                 

ขั้นตอนที ่5  การจดัทำรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
            โดยพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดทำรายละเอียด
โครงการในด้านเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความสำเร็จ   โดย
เน้นโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องทำในปีแรกเพ่ือให้สามารถนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ 
 

ขั้นตอนที ่6  การจดัทำรา่งแผนพฒันาทอ้งถิ่นหา้ป ี
        (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 6  ส่วน ดังต่อไปนี้                                                                                                               
                 ส่วนที่ 1  บทนำ 
                 ส่วนที่ 2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                 ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
                 ส่วนที่ 4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี 
                 ส่วนที่ 5  บัญชโีครงการพัฒนา 
                 ส่วนที่ 6  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติ 
        (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาห้าปี และรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากท่ีประชุมแล้วนำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ต่อไป 
         (3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาห้าปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที ่7  การอนมุัตแิละประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิ่นหา้ป ี
(1)  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

 (2)  ผู้บริหารท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาท้องถิ่น 
 (3)  เมื่อสภาท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนาห้าปีแล้ว    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและนำไปปฏิบัติต่อไป  

 

4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
การจัดการแผนการพัฒนาท้องถิ่นปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณา

อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดำเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำมาตัดสินใจกำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

****************************************** 
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 สว่นที ่2    

                 สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพืน้ฐานขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
 

   

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมื่อวันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2542  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  40 และมาตรา  41  
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ .ศ.2537  และให้โอนบรรดางบประมาณ 
ทรัพย์สิน  สิทธิ  เรียกร้อง หนี้ต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลโนนยอไปเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 116  ตอนพิเศษ 82 ง.  วันที่  15  ตุลาคม  
2542  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี  2542  จำนวน 350 แห่ง  โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  2542   
    ให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีเขตตามเขตตำบล  ตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่  
ยกเว้นส่วนที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและสุขาภิบาลที่มีอยู่ในตำบลนั้น       กรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับ
แนวเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลใด  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  นายอำเภอ  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
และหัวหน้าฝ่ายบริหารของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องร่วมกันวินิจฉัย 
 

1.   สภาพทัว่ไป 

1.1   ทีต่ั้ง 
ตำบลโนนยอ   เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  ประกอบไปด้วยองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  1  แห่ง    คือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   มีระยะห่างจากท่ีว่าการอำเภอชุมพวง   
8   กิโลเมตร    อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  106   กโิลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ    ดังนี้ 

☺ทิศเหนือ  ติดกับตำบลโนนอุดม     อำเภอเมืองยาง    จังหวัดนครราชสีมา 
☺ทิศใต้  ติดกับตำบลโนนรัง   อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา 
☺ทิศตะวันออก ติดกับเทศบาลตำบลขุย   อำเภอลำทะเมนชัย    จังหวัดนครราชสีมา 
☺ทิศตะวันตก ติดกับตำบลชุมพวง  อำเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา   
 

 1.2   เนือ้ที ่
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 33,750 ไร่ 
 1.3   ภมูปิระเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม 
มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตร เช่น การทำนาปี, ทำนาปรัง,  ปลูกพืชผัก,  เลี้ยงสัตว์, 
ทำการประมง  และทำอุตสาหกรรมการดูดทราย  และมีพ้ืนอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง  เหมาะสำหรับการทำไร่
ทำสวน ประชาชนใช้พ้ืนที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทำไร่มันสำปะหลัง, ทำไร่ยูคา, ทำสวนยางพารา และ
อ่ืนๆ  จากสภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอที่มีความอุดมสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้ทุกพ้ืนที่  ทำให้
ประชาชนได้ผลผลิตและนำไปขายสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นเงินจำนวนมาก    ทำให้เศรษฐกิจในตำบล
โนนยออยู่ในเกณฑ์ดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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     1.4   ดา้นการเมอืงการปกครอง 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอแบ่งเขตการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน  จำนวน  10  หมู่บ้าน   
ได้แก่  หมู่ที่  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  ดังนี้ 
 หมู่ที่   1  บ้านโนนกะหวัน    ผู้ปกครอง    นายติ๋ม  เทศไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   2  บ้านยาง  ผู้ปกครอง    นายสมพงษ์  ดาดี   ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่   3  บ้านประดู่  ผู้ปกครอง    นางวิลัยวรรณ  เที่ยงเทพ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   4  บ้านกระพ้ี  ผู้ปกครอง    นายสรายุทธ    สุดขำ  ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   5  บ้านหนองตะครองใหญ่  ผู้ปกครอง   นายบรรจบ  ศิลาชัย   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   6  บ้านโนนยอพัฒนา ผู้ปกครอง    นายสง่า    ชุมศรี   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   7  บ้านเขว้า  ผู้ปกครอง    นายอำนาจ  หงส์ดี   กำนัน 
 หมู่ที่   8  บ้านโนนยอ  ผู้ปกครอง    นายสุเทพ  ไพลดำ   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่   9  บ้านยางใน  ผู้ปกครอง    นายณัฐพล  รวดเร็ว   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  10  บ้านดงน้อยพัฒนา ผู้ปกครอง    นายสมร    เพ่ือนพิมาย  ผู้ใหญ่บ้าน 

 

1.5  ประชากร 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ปัจจุบันมีประชากรที่อาศัยอยู่จริงทั้งสิ้นจำนวน 6,664  คน 
แยกเป็น ชาย  3,297  คน,   หญิง  3,367  คน   ดังนี้   
 

พื้นที ่
จำนวน

ครวัเรอืน 

จำนวน 
เพศชาย

(คน) 

จำนวน 
เพศหญงิ

(คน) 

รวม 
(คน) 

หมู่ที่ 1 บ้านโนนกระหวัน 210 321 369 690 
หมู่ที่ 2 บ้านยาง 109 144 168 312 
หมู่ที่ 3 บ้านประดู่ 332 628 672 1,300 
หมู่ที่ 4 บ้านกระพ้ี 126 255 238 493 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองตะครองใหญ่ 97 189 188 377 
หมู่ที่ 6 บ้านโนนยอพัฒนา 223 420 460 880 
หมู่ที่ 7 บ้านเขว้า 285 579 548 1,127 
หมู่ที่ 8 บ้านโนนยอ 159 311 299 610 
หมู่ที่ 9 บ้านยางใน 118 240 224 464 
หมู่ที่ 10 บ้านดงน้อยพัฒนา 93 210 201 411 

รวม 1,752 3,297 3,367 6,664 
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2.  สภาพเศรษฐกจิรวม 

2.1   อาชพี 
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา,   

ทำไร่มันสำปะหลัง,  ทำไร่ยูคา,  ทำไร่อ้อย,  ทำสวนยางพารา,  เลี้ยงสัตว์,  และประกอบอาชีพอ่ืน  ได้แก่  
ค้าขาย,  เสริมสวย,  เปิดอู่ซ่อมรถ, รับราชการ, พนักงานโรงงาน  และรับจ้างทั่วไป   

นอกจากนี้  ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยังรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ือ
สร้างอาชีพหารายได้เสริม โดยมีกลุ่มอาชีพเรียงตามลำดับการขอจดทะเบียนกลุ่มกับองค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอดังนี้ 

กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1 
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ  บ้านหนองตะครองใหญ่  หมู่ที่  5 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านยาง  หมู่ที่  2 
กลุม่อาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านประดู่  หมู่ที่  3 
กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหาร  บ้านกระพ้ี  หมู่ที่  4 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านกระพ้ี  หมู่ที่  4 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านหนองตะครองใหญ่  หมู่ที่  5 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  บ้านเขว้า  หมู่ที่  7 
กลุ่มอาชีพตะกร้าเถาวัลย์  บ้านยาง  หมู่ที่  2 
กลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  บ้านกระพ้ี  หมู่ที่  4 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน  เลี้ยงปลา  ปลูกผัก  บ้านโนนยอพัฒนา  หมู่ที่  6 
กลุ่มอาชีพเย็บผ้า  บ้านยาง  หมู่ที่  2 
กลุ่มอาชีพทำดีมีอาชีพ  บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1 
กลุม่อาชีพทำขนมไทย  บ้านโนนยอ  หมู่ที่  8 
กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟาง  บ้านประดู่  หมู่ที่  3 
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก  บ้านประดู่  หมูที่  3 
กลุ่มอาชีพผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  บ้านโนนยอ  หมู่ที่  8 
กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน เลี้ยงปลาดุก  ปลูกผัก  บ้านดงน้อยพัฒนา  หมู่ที่  10 
กลุ่มอาชีพผลิตน้ำยาทำความสะอาด  บ้านโนนยอพัฒนา  หมู่ที่  6 
กลุ่มอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ  บ้านโนนยอพัฒนา  หมู่ที่  6 
กลุ่มอาชีพผูกผ้า  บ้านยางใน  หมู่ที่  9 
กลุ่มอาชีพทำดอกไม้  บ้านประดู่  หมู่ที่  3 
กลุ่มอาชีพผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ  บ้านประดู่  หมู่ที่  3 
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 2.2   หนว่ยธรุกจิ   
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีหน่วยธุรกิจ  ดังนี้   
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  เพชรธารา  จำกัด (รับซื้อมันสำปะหลัง  ผลิตแป้งมัน)  ตั้งอยู่ที่  
บ้านเขว้า  หมู่ที่  7   ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   
โรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ฟ้าสางวู้ดชิพ  จำกัด  (รับซื้อยูคา  โรงสับไม้ยูคา)  ตั้งอยู่ที่  
บ้านโนนกระหวัน  หมู่ที่  1  ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
โรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานซีแพค  (ผลิตปูนผสมเสร็จจำหน่าย)  ตั้งอยู่ที่  บ้านยาง  หมู่ที่ 2 
ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   
สถานีไฟฟ้าชุมพวง   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมพวง  ตั้งอยู่ที่  บ้านยาง  หมู่ที่  2 ตำบล
โนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   
บริษัท  เคอีฟาร์ม  จำกัด  (ฟาร์มเลี้ยงไก่)  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนยอ  หมู่ที่  8  ตำบลโนนยอ  
อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา   

  อุตสาหกรรมดูดทราย  1   แห่ง (ป.รุ่งเรือง) 
  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ  4 แห่ง  (ม.1, ม. 3, ม.10, ม.10 ,ม,7) 
  ร้านรับซื้อข้าว   1 แห่ง  (เกษตรรุ่งเรือง ม.1) 
  โรงแรม     1 แห่ง  (สบ๋ายดี๋รีสอร์ท ม. 1)  
  โรงกลึง    1 แห่ง  (ม.1)  
  โรงสี           12 แห่ง 
  ร้านค้า           51 แห่ง 
  อู่ซ่อมรถจักยานยนต์  1 แห่ง 
  อู่ซ่อมรถยนต์   3 แห่ง( 

  ร้านเสริมสวย   4 แห่ง  (ม.2,ม.3,ม.8, ม.10)  
  ร้านอินเตอร์เน็ต   3   แห่ง   

  ร้านจำหน่ายเหล็ก    1 แห่ง  (นายอิทธิพล  โคตะระ ม.3)  

  ร้านจำหน่ายสังกระสี  1 แห่ง  (นายบุญส่ง  ศรีหว้า ม.3)  

  เสารับส่งสัญญาณ        3  แห่ง   (Dtac, AIS, True ม. 6) 
  ร้านซ่อมเครื่องไฟฟ้า  1 แห่ง (นายสงวน  คำวง ม. 7) 
     
         

      3.  สภาพทางสงัคม 
 3.1  การศึกษา 
  โรงเรียนประถมศึกษา  2 แห่ง 
  -โรงเรียนมัธยมศึกษา   2 แห่ง  (โรงเรียนขยายโอกาส) 
  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  1 แห่ง 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง  (ศพด.ประดู่) 
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โรงเรียนบา้นยางวทิยา 
ขอ้มลูคร/ูบคุลากร โรงเรียนบา้นยางวทิยา 

จำนวน ชาย ๔   คน หญิง ๑๔  คน รวมทั้งหมด ๑๘  คน 
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

 
 
 

 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 

  นายสัญชัย ขวัญมา    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางรัชนี งามสวย    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางประทุมมา ปานจิต    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางพรรณทิพา ประทุมพันธ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางนิจ จันทร์คุ้ม    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางพัฒนา แสนทำพล    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางประสิทธิ์ วิศิษฎ์ศิลป์    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นายไพโรจน์ วิศิษฎ์ศิลป์    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางจิตตาภัทร์ ทบลม    คร ูชำนาญการพิเศษ  

 

  นายสมจิต สุทธิศักดิ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางชวนพิศ แซ่แต้    ครู ชำนาญการพิเศษ  

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1030200228&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88316&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88303&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88305&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88306&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88307&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88308&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88310&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88311&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88312&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88313&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88314&Area_CODE=3007
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ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 

  นางสาววาสิฏฐี ศรีผ่อง    คร ูชำนาญการ  

 

  นายธีระพงษ์ ดำรงธรรมสกุล    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสมทรัพย์ ภิญโญ    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาววลัยลักษณ์ โด่งพิมาย    ครูผู้ช่วย  

 

  นางสาวกานดา ศรีบุญเรือง    คร ู 

 

  นางสาวอุไร เทิ่งไธสง    คร ู 

 

  นางพัชนีย์ รวดเร็ว    ครู ชำนาญการ  

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88317&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88318&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88319&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=568093&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=568575&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=568576&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=568577&Area_CODE=3007


-๑๐- 
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางวิทยา ปีการศึกษา 2562 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๓๒๒  คน     ชาย   ๑๖๘   คน    หญิง   ๑๕๔   คน  จำนวน  ๑๗  ห้องเรียน 
       

 

ชัน้/เพศ ชาย หญิง รวม หอ้งเรียน 

อบ.๓ ขวบ 0 0 0 0 

อบ.๑ ๑๓ ๘ ๒๑ ๑ 

อบ.๒ ๑๔ ๗ ๒๑ ๑ 

รวม อบ. ๒๗ ๑๕ ๔๒ ๒ 

ป.๑ ๑๒ ๑๗ ๒๙ ๒ 

ป.๒ ๑๘ ๙ ๒๗ ๒ 

ป.๓ ๑๕ ๑๒ ๒๗ ๒ 

ป.๔ ๑๖ ๑๗ ๓๓ ๒ 

ป.๕ ๑๙ ๑๘ ๓๗ ๒ 

ป.๖ ๒๕ ๒๐ ๔๕ ๒ 

รวมประถม ๑๐๕ ๙๓ ๑๙๘ ๑๒ 

ม.๑ ๑๔ ๑๙ ๓๓ ๑ 

ม.๒ ๙ ๑๒ ๒๑ ๑ 

ม.๓ ๑๓ ๑๕ ๒๘ ๑ 

รวมมธัยมต้น ๓๖ ๔๖ ๘๒ ๓ 

ม.๔ 0 0 0 0 

ม.๕ 0 0 0 0 

ม.๖ 0 0 0 0 

ปวช.๑ 0 0 0 0 

ปวช.๒ 0 0 0 0 

ปวช.๓ 0 0 0 0 

รวมมธัยมปลายและ
เทยีบเทา่ 

0 0 0 0 

รวมทัง้หมด ๑๖๘ ๑๕๔ ๓๒๒ ๑๗ 



 
-๑๑- 

 
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านโนนยอ 

จำนวน ชาย ๔   คน หญิง ๑๖  คน รวมทั้งหมด ๒๐  คน 
จำแนกครูจำแนกตามสายงาน ตำแหน่ง วิทยฐานะ วุฒิการศึกษา และเพศ 

 
 

 
 
                                                                                                  

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 

  นายณัฐพล กล้าหาญ    ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาวพัสตราภรณ์ เสนาบูรณ์    รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ  

 

  นางเบญจมาศ พวงมณี    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางดัชนี สาทกลาง    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางนภาพร คุณวงศ์    ครู ชำนาญการ  

 

  นางพิกุล เกษประทุม    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาวบุญเลิศ รวดเร็ว    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาวกุหลาบ การค้า    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นายสุรศักดิ์ หมู่เพชร    ครู ชำนาญการ  

 

  นางอนงค์ ปีนะภา    ครู ชำนาญการพิเศษ  

https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_kru13-1.php?School_ID=1030200259&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88361&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=564410&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88362&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88363&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88364&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88365&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88366&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88367&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88369&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88370&Area_CODE=3007


 
 
 

-๑๒- 

 
 

 
 
 
 
 

 
          

ชื่อ-สกุล  ตำแหน่ง/วิทยฐานะ 

 

  นางสาวทศพร เพ็งไธสง    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสุขหทัย ภูมิกระจ่าง    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาวอัจฉรา พิพัฒน์วัชรา    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางปราณ ีใจเที่ยง    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางวนิดา อารมณ์เพียร    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางสาวสุกัญญา อมรดารารัตน์    ครู ชำนาญการ  

 

  นายนิติพัฒน์ เวทย์ตลับเงิน    ครู ชำนาญการ  

 

  นายถนอมเกียรติ อนันตภัณฑ ์    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นางกันตินันท์ รัตนสีหา    ครู ชำนาญการพิเศษ  

 

  นายคณาชิต คุ้มทั่ว    ครู ชำนาญการพิเศษ  

https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88371&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88372&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88373&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88374&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88375&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88376&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88377&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88378&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88379&Area_CODE=3007
https://data.bopp-obec.info/emis/showdetail.php?id=88380&Area_CODE=3007


 
                                                            -1๓- 

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางวิทยา ปีการศึกษา ๒๕62 
ชัน้/เพศ ชาย หญิง รวม หอ้งเรียน 

อบ.๓ ขวบ 0 0 0 0 

อบ.๑ ๒๑ ๒๐ ๔๑ ๒ 

อบ.๒ ๑๘ ๑๒ ๓๐ ๑ 

รวม อบ. ๓๙ ๓๒ ๗๑ ๓ 

ป.๑ ๒๐ ๑๐ ๓๐ ๑ 

ป.๒ ๑๒ ๑๒ ๒๔ ๑ 

ป.๓ ๑๐ ๑๖ ๒๖ ๑ 

ป.๔ ๑๗ ๑๙ ๓๖ ๒ 

ป.๕ ๒๓ ๒๒ ๔๕ ๒ 

ป.๖ ๑๗ ๑๔ ๓๑ ๑ 

รวมประถม ๙๙ ๙๓ ๑๙๒ ๘ 

ม.๑ ๒๓ ๑๕ ๓๘ ๑ 

ม.๒ ๒๙ ๒๒ ๕๑ ๒ 

ม.๓ ๒๓ ๑๕ ๓๘ ๑ 

รวมมธัยมต้น ๗๕ ๕๒ ๑๒๗ ๔ 

ม.๔ 0 0 0 0 

ม.๕ 0 0 0 0 

ม.๖ ๙ ๖ ๑๕ ๑ 

ปวช.๑ 0 0 0 0 

ปวช.๒ 0 0 0 0 

ปวช.๓ 0 0 0 0 

รวมมธัยมปลายและ
เทยีบเทา่ 

๙ ๖ ๑๕ ๑ 

รวมทัง้หมด ๒๒๒ ๑๘๓ ๔๐๕ ๑๖ 

จำนวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๐๕  คน     ชาย   ๒๒๒   คน    หญิง   ๑๘๓   คน  จำนวน  ๑๖  ห้องเรียน 
 

       



                                                        
 

-๑๔- 
 

3.2  สถาบนัและองค์กรทางศาสนา 
  องค์การบริหารส่วนตำบลมีวัด  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้   

          วัดบ้านยาง  ตั้งอยู่ที ่บ้านยาง หมู่ที ่2  ตำบลโนนยอ  อำเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
วัดอโสการาม ตั้งอยู่ที่ บ้านประดู่ หมู่ที่3 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 
วัดครองธรรมวนาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองตะครองใหญ่ หมู่ที ่ 5 ตำบลโนนยอ  อำเภอ   
ชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
วัดโนนยอสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนยอพัฒนา หมู่ที่  6  ตำบลโนนยอ  อำเภอ    
ชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา 
วัดบ้านเขว้า ต้ังอยู่ที่ บ้านเขว้า หมู่ที ่7 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา  
 

 3.3  สาธารณสุข 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 1  แห่ง   

คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประดู่  ตั้งอยู่ที่ บ้านกระพี้ หมู่ที่ 4  ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง  
จังหวัดนครราชสีมา 

4.  การบรกิารพืน้ฐาน 
 

 4.1  การคมนาคม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีถนนสายสำคัญ คือ ถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  
2226   (ถนนนี้ตัดผ่านอบต.โนนยอสายชุมพวง – ทางพาด)  เป็นถนนสายหลักใช้ในการเดินทางติดต่อระหว่าง
หมู่บ้าน  ตำบล  อำเภอ  จังหวัด ขนส่งสินค้าการเกษตร และสินค้าอ่ืน การคมนาคมสะดวก  นอกจากถนนสาย
สำคัญดังกล่าวแล้วยังมีถนนภายในหมู่บ้าน  10  หมู่บ้าน ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน  ถนนเชื่อมต่อระหว่าง
ตำบล  เป็นถนนดิน,  ถนนลูกรัง,  ถนนหินคลุก,  และถนนคอนกรีตฯ   การคมนาคมสะดวก   
     

 4.2  การโทรคมนาคม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีการบริการทางด้านโทรคมนาคม  ดังนี้   
  มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์   
  มีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ส่วนราชการ  จำนวน  4  แห่ง   
  มีบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  บริการอินเตอร์เน็ตฟรี   
 

 4.3  การไฟฟา้ 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  10  หมู่บ้าน  มีไฟฟ้าใช้ครบทั้ง  
10  หมู่บ้าน   แต่จะมีบางหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าไม่ครบทุกครัวเรือน  แต่ถือเป็นส่วนน้อยมาก  

 

4.4  การประปา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  10  หมู่บ้าน  มีประปาใช้ครบทั้ง  

10  หมู่บ้าน  แต่จะมีบางหมู่บ้านที่มีปัญหาประปาไหลไม่สะดวก  แต่ถือเป็นส่วนน้อย   
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4.5  แหลง่น้ำธรรมชาติ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีแม่น้ำมูลไหลผ่าน  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญ  ประชาชนได้ใช้

ประโยชน์จากแหล่งน้ำนี้ เพ่ือใช้ในการทำการเกษตร(ปลูกพืชผัก, ทำนา)  เป็นแหล่งหาสัตว์น้ำมาเป็นอาหาร  
และนอกจากนี้แต่ละหมู่บ้านยังมีหนองน้ำประจำหมู่บ้าน  ที่ใช้เพื่อการเกษตรและหาสัตว์น้ำ  ดังนี้   
  -  หนองน้ำ  12 แห่ง 
  -  อ่างเก็บน้ำ,บึง    1 แห่ง 
  -  ลำห้วย    1 แห่ง 
 

4.6  แหลง่น้ำทีส่ร้างขึ้น 
  -  ฝาย      1 แห่ง 
  -  บ่อน้ำตื้น           120 แห่ง 
  -  บ่อโยก     2 แห่ง 
  -  บ่อบาดาล            16 แห่ง 
  -  คลอง               2 แห่ง       
 

5. ขอ้มลูอืน่ๆ               
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาตใินพื้นที่ 
  ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  คือ  แหล่งน้ำ  แม่น้ำมูล,  
ป่าชุมชน   
 

 5.2  มวลชนจดัตั้ง 
  -  ลูกเสือชาวบ้าน           1 รุ่น 121 คน 
  -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       2 รุ่น 112 คน 
 

 5.3 การรวมตวัของประชาชน  
จำนวนกลุ่มทุกประเภท  58 กลุ่ม แยกเป็นกลุ่ม  ดังนี้ 

-กองทุนหมู่บ้าน   21   กลุ่ม 
-กลุ่มอาชีพ  24 กลุ่ม  
-กลุ่มออมทรัพย์  10 กลุ่ม  
-กลุ่มสตรี    1 กลุ่ม  
-กลุ่มผู้สูงอายุ      1 กลุ่ม 
-กลุ่มออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ  1  กลุ่ม 
 

5.4  รายไดเ้ฉลีย่ตอ่ครวัเรอืน 
  รายได้   ต่ำกว่าเกณฑ์  20,000. -บาท ต่อ ปี   ไม่มี 
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6.  ดา้นการเมอืงการบรหิาร 
        ศักยภาพขององค์การบรหิารสว่นตำบล 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ      มีคณะผู้บริหารนำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
ทำหน้าที่บริหารงาน   กำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงาน   และพัฒนาท้องถิ่น   มีการบริหารงานบุคคล 
และบุคลกร  ดังนี้   

 

 สภาองคก์ารบรหิารสว่นตำบลโนนยอ    มีสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร   จำนวน   18   คน   
   1.  นายชม  สวนแก้ว  ประธานสภา อบต. 
   2.  นางทิพย์สุคนธ์   กอกลาง รองประธานสภา อบต. 
   3.  นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง เลขานุการสภา อบต. 
   4.  นายรัฐพงศ์  พิมพ์จันทร์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  1 
   5.  นางสาวณัฐพร  พ่ึงน้ำ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  2 
   6.  นายลำดวน  โอฐส ู  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  3 
   7.  นายทองคำ  เตาะไธสง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  3 
            8.  นายสมัย  นามต้นทอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่  4 
            9.  นายแล  พวงสมบัติ  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  5 

            10.  นายประเสริฐ  พูนมั่น สมาชิก อบต.  หมู่ที่  5      
   11.  นางสังวาลย์  ปืนโก  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  6 
           12.  นางประคอง  อุปเถย์ สมาชิก อบต. หมู่ที่  7 
            13.  นายนวม   โตสนั่น  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  7 
            14.  นายสุปชัย  ศรีนนทา สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 
            15.  นายไหล  จันทนีอก  สมาชิก อบต.  หมู่ที่  8 
            16.  นายสมหมาย  รวดเร็ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่  9      
            17.  นางรอบ  เชื้อบัณฑิต สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 
            18.  นางอนงค์   เสนาบูรณ์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่  10 
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จำนวนบคุลากร  พนักงานสว่นตำบลและพนักงานจ้างปัจจุบัน  มีจำนวน  25  คน   และ
ส่วนราชการ   จำนวน   6   ส่วน 
ตำแหนง่ในสำนักงานปลดัองค์การบริหารสว่นตำบล จำนวน    9 คน 

1.  นางเพ็ญศรี  จ้อยนุแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปริญญาโท 
2.  นางลลิตษา   พิมพ์จันทร์ หัวหน้าสำนักงานปลัด  ปริญญาโท 
3.  นายสิทธพล  ขันตโิก  นิติกร    ปริญญาตร ี
4.  นางอัญชลี  พรมหมศร นักทรัพยาบุคลากร  ปริญญาโท 
5  นางกัญญ์วรา  พระภูจำนงค ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตร ี
6.  นางสาวสุกัญญา  อารีมิตร์     นักจัดการงานทั่วไป  ปริญญาตร ี
7.  จ่าเอกโกศล  เรียงไธสง        เจ้าพนักงานธุรการ    ปวท.  
8.  นายฐากร  รัตติวรกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปวส. 
9.  นางสาวสุกัญญา  ดาด ี พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)  ปวส. 

  ตำแหนง่ในสว่นการคลัง  จำนวน    2    คน 
   1.  นายพีระพงษ์  ชอบมิตร ผู้อำนวยการกองคลัง  ปริญญาตรี 
   2.  นางสาวสุพรรณี  สมแก้ว       พนักงานจ้างทั่วไป  ม. 3 
  ตำแหนง่ในสว่นโยธา จำนวน    4     คน 
   1.  นายยงยุทธ  ศรีจันทร์           ผู้อำนวยการกองช่าง                 ปริญญาตร ี
   2.  นายวีรกาล  อุปนันท์           นักจัดการงานช่าง  ปริญญาโท 

3.  จ่าเอกอมร จอดนอก  เจ้าพนักงานธุรการ  ปวส.  
4.  นายพลวัฒน์  ถิ่นนอก       พนักงานจ้างทัว่ไป  (คนงานทั่วไป)  ปริญญาตรี   

  ตำแหนง่ในสว่นสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม      จำนวน     2     คน 
1.  นางกิตติพร  ศิริมงคลขจร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ปริญญาตรี   
2.  นางสาวประทุมพร  ไพลดำ  พนักงานจ้างทั่วไป  (คนงานทั่วไป)   ปริญญาตรี 

ตำแหนง่ในสว่นการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม จำนวน    5     คน 
 1.  นางสาววันนิสา  แสงดารา     นักวิชาการศึกษา   ปริญญาตรี 

2.  นางสาวศิริรักษ์    ขันสิงหา หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ปริญญาโท 
   3.  นางสาวเบญจวรรณ ปุราชะกา ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   ปริญญาตรี 
   4.  นางดวงจันทร์  สุดขำ    ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย     ปริญญาตรี 
   5.  นางสาวฐิติพร  อุ่นทรัพย์        พนักงานจ้างทั่วไป (คนงานทั่วไป ม. 6 
  ตำแหนง่ในสว่นสวสัดกิารสงัคม จำนวน    3     คน 
   1. นายปรัชญา  ศิริมงคลขจร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ปริญญาโท 
   2. นางสาวกานต์รวี  ทรวงโพธิ์    นักพัฒนาชุมชน   ปริญญาโท 
   3. นายธนกฤต เที่ยงขันธ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน)ปริญญาตรี   
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ระดบัการศกึษาของบุคลากร 

มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา     2       คน 
อนุปริญญาตรี/ปวส./ปวท.     4 คน 
ปริญญาตรี/โท             19 คน          
 

  รายได้ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบล 
  รายได้ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561  เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน     23,532,994.01.-บาท 
  ประกอบด้วย   
   หมวดภาษีอากร    จำนวน  318,997.45.-บาท 
   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต จำนวน            34,742.00.-บาท 
   หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จำนวน                      0.00.-บาท 
   หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ จำนวน            0.00.-บาท 
   หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   จำนวน                  710,00.-บาท 
   หมวดรายได้จากทุน   จำนวน            0.00.-บาท 
   หมวดภาษีจัดสรร   จำนวน        7,077,100.56.-บาท 
   หมวดอุดหนุนทั่วไป   จำนวน       16,101,444.00.-บาท 

7. ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที ่  
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีเขตพ้ืนที่ตั้งอยู่ถนนสายทางหลวง 

แผ่นดิน  หมายเลข  2226  (ถนนสายชุมพวง-ทางพาด) เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางติดต่อในเขตตำบล ระหว่าง
ตำบล  อำเภอ  จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก มีโรงงานอุตสาหกรรม  และธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก   
มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำมูลไหลผ่านและน้ำจากลำคลองธรรมชาติมีน้ำตลอดทั้งปี ดินมีความอุดม
สมบูรณ์สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพ่ือการการเกษตร เช่น  การทำนาปี, ทำนาปรัง  เลี้ยงสัตว์, ทำการประมง  และ
ทำอุตสาหกรรมการดูดทราย  และมีพ้ืนอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง  เหมาะสำหรับการทำไร่ทำสวน ประชาชนใช้
พ้ืนที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทำไร่มันสำปะหลัง,ทำไร่มัน,ทำไร่ยูคา,ทำสวนยางพารา ประชาชนมีที่อยู่
อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากมลพิษ  ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น  และราษฎร  สมัครสมานสามัคคี  
ชุมชนเข้มแข็ง  ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  มีรายได้จากการทำการเกษตรเป็นหลัก  
รายไดจ้ากการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม  รายได้จากการประกอบอาชีพธุรกิจขนาดย่อม  และรายได้อ่ืน ทำให้
เศรษฐกิจในตำบลโนนยออยู่ในเกณฑ์ดี   
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สว่นที ่3    
ผลการพฒันาทอ้งถิน่ในปทีีผ่่านมา 

 
1. สรปุผลการพัฒนาในปทีีผ่า่นมาขององค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ   
  การวิเคราะห์เป็นสภาวะแวดล้อมภายในองค์การบริการส่วนตำบลโนนยอ และสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ซึ่งเป็นการประเมินสภาพในปัจจุบัน  สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคต
ต่อไป  ทั้งนี้  โดยใช้เทคนิค  SWOT  ANAIYSIS  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength – S)  
จุดอ่อน  (Weakness-W)  และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity – O)  อุปสรรค  (Threat-T) 

1.1 จุดแข็ง  (Strength - S) 
☺บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ทั้งฝ่ายการเมือง  และข้าราชการประจำ มีบุคลากร
และอัตรากำลัง  จำนวนและคุณวุฒิ  มีความรู้ความสามารถ  ความชำนาญเฉพาะด้าน ได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน 
☺ประชาชนให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหาร  การเข้าถึงการบริการในรูปแบบต่างๆ   
☺ ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น และราษฎร  สมัครสมานสามัคคี  ชุมชนเข้มแข็ง   ไม่แบ่งศาสนา 
☺สถานศึกษาในพ้ืนที่มีความมุ่งม่ันพัฒนาด้านการศึกษา  และให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอเป็นอย่างดี   
☺องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ มีเขตพ้ืนที่ตั้งอยู่ถนนสายทางหลวง แผ่นดิน  หมายเลข  
2226  (ถนนสายชุมพวง-ทางพาด) เป็นเส้นทางที่ใช้เดินทางติดต่อในเขตตำบล ระหว่างตำบล 
อำเภอ  จังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมที่สะดวก  
☺  โรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดย่อมจำนวนมาก   สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ 
ประชาชาชน เป็นอย่างมาก 
☺มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำมูลไหลผ่านและน้ำจากลำคลองธรรมชาติมีน้ำตลอดทั้งปี ดิน
มีความอุดมสมบูรณ์สามารถนำน้ำขึ้นมาใช้เพ่ือการการเกษตร เช่น  การทำนาปี, ทำนาปรัง  
เลี้ยงสัตว์, ทำการประมง  และทำอุตสาหกรรมการดูดทราย  และมีพ้ืนอีกส่วนหนึ่งเป็นที่ราบสูง  
เหมาะสำหรับการทำไร่ทำสวน ประชาชนใช้พ้ืนที่ราบสูงในการปลูกพืชเศรษฐกิจ  ทำไร่มัน
สำปะหลัง,ทำไร่มัน,ทำไร่ยูคา,ทำสวนยางพารา  
☺ประชาชนมีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปราศจากมลพิษ  
☺ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุน 
แนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง  
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☺ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
สังคมและการศึกษาสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  
☺ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
☺ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนา     ใน
ตามแผนการกระจายอำนาจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ        
☺ประชาชนได้รับประโยชน์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาก  
☺มีศูนย์บริการประชาชนสายตรวจตำบล เจ้าหน้าที่ด้านความม่ันคงและมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
ป้องกันตนเองทุกหมู่บ้านเพ่ือดูแลความสงบเรียบร้อยในตำบล  
☺ มีการจัดโครงการภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและชุมชน  
☺ มีการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมมาภิบาล  
 

1.2  จดุออ่น  (Wealness-W)   
การรวมกลุ่มของภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจเป็นไปได้ยากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพหลักหารายได้ 
การดำเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอาจไม่ทั่วถึง  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  
มีงบประมาณจำกัด  โครงการที่ต้องการจะดำเนินการมีจำนวนมาก โครงการที่ต้องใช้งบประมาณ
จำนวนมาก  ต้องขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
การประกอบอาชีพเป็นแบบเกษตรเชิงเดี่ยว  การทำการเกษตรอาศัยธรรมชาติ 
ราษฎรในตำบลมีปัญหาหนี้สิน  อันเนื่องจากการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตประจำวัน 
 

1.3 โอกาส  (Opportunity – O)   
☺รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  25550  ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่   
☺พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ
สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล 
☺การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายากเสพติดตามนโยบายรัฐบาลจังหวัดและอำเภอ
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
☺ความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ทำให้มีโอกาสในการเรียนรู้มากขึ้นและ
รวดเร็ว 
☺การส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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☺การขุดลอกคลองต่างๆ  ในเขตตำบลโนนยอ  ช่วยเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
ส่งผลให้มีสินค้าเกษตรมากขึ้นตามไปด้วย 
☺การตั้งโรงงานอุตสาหกรรม  ทำให้ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้เพ่ิม  ทำให้เศรษฐกิจในเขต
ตำบลโนนยอดีขึ้น 

1.3  อปุสรรค  (Threat-T)   
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้องมีมาก  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  ทำให้การ
ดำเนินงานเกิดความไม่คล่องตัว  เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
การจัดสรรงบประมาณและระยะเวลาการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับระยะเวลาดำเนินการ 
ภาระหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
ความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร 
ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับประเทศและระดับชาติ  มีผลต่อการจัดสรรงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วน
ที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนที่ต้อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์  
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสานึก เกีย่วกับการใช้ดุลพินิจส่วน
บุคคล จึงเป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก ขาดการบูรณาการและการประสานงานที่ดี
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

2.  การประเมนิผลการนำแผนพฒันาไปปฏบิัตใินเชิงปรมิาณ 
 การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอในปีที่ผ่านมา  ได้ยึดแผนพัฒนาตำบลสามปีของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอและการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ  ภายใต้กรอบนโยบายของ
รัฐตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัดและอำเภอ  โดยคำนึงถึงการพัฒนาไปสู่เป้าหมาย  มีโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ได้แก่  ถนน  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์   มีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ   มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดี  ซึ่งผลของการพัฒนามีทั้งส่วนที่สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  และส่วนที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ได้  เนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณที่เป็นปัจจัยหลัก  สำหรับผลการพัฒนาในระยะปี 
ที่ผ่านมาสรุปได้ดังนี ้
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2.1  ดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 
   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในรอบปีที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้ดำเนินการ

ก่อสร้างถนน คสล.,  ก่อสร้างถนนหินคลุก,  ก่อสร้างถนนดิน,  ปรับปรุงซ่อมแซมถนน,  ขุดลอกคลอง, ติดตั้ง
โคมไฟฟ้าส่องสว่าง,  ขยายเขตไฟฟ้า,  ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.  และดำเนินงานโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานอ่ืน  ตรงตามความต้องการของประชาชน  สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง  และแก้ปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง  ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่
ใกล้เคียง  โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ  ดังนี้   

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.โดยการเททับเส้นเดิม ซอยบ้านยายเพ็ง  ม. 9 
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก  ซอยบ้านตาจัด-ซอยประดู่เก่า  ม. 3 
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยแสงจันทร์) ม. 1 
4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.(สายบ้านดงน้อยพัฒนา ม.10-บ้านหนองตะครองใหญ่ ม. 5) 
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  (ซอยบ้านยางใน ม.9 –บ้านยาง ม. 2)  
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.  (จากสี่แยกบ้านนายณรงค์ –ถนนรอบหมู่บ้าน)  ม. 5 
7. โครงการปรับปรุงลานกีฬาหมู่บ้าน  บ้านยาง  ม. 2 
8. โครงการก่อสร้างถนนดินและหินคลุก (สายไปสวนพริก)บ้านยางใน ม. 9 

2.2  การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                                           
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้มีการส่งเสริมการ 

ประกอบอาชีพต่างๆ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้าน  
จัดหาตลาดชุมซน  ศูนย์จำหน่ายสินค้า  ให้เกษตรกร  กลุ่มอาชีพ  นำสินค้ามาจำหน่าย  และพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการเกษตรในทุกรูปแบบ  เป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
ดำเนินงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งต่อไปในอนาคต  องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ  ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรที่สำคัญดังนี้   ดังนี้   

1. โครงการดำเนินการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
 

     2.3. การพฒันาดา้นการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  การกฬีาและนนัทนาการ 
  การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ  องค์การบริหารส่วนตำบล
โนนยอ  ได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กนักเรียนและเด็กเล็กของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก    จัดหาอาหารมื้อกลางวัน  จัดหาอาหารเสริม(นม)  เพ่ือให้เด็กได้รับการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ  
ให้เด็กได้รับสารอาหารครบทั้ง  5  หมู่   ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชนในทุกๆ  ด้าน   นอกจากนี ้
ยังส่งเสริมการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีไทย  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหา
ยาเสพติด  เพ่ือให้เด็กนักเรียน  เด็กเล็ก  และประชาชนทั่วไป  เป็นบุคคลที่มีศักยภาพ  มีคุณภาพ  สามารถ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคปัจจุบันและสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้
ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ  ดังนี้     
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1. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
2. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 
3. จ้างเหมาจัดทำซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมฐาน 
4. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวันศพด.ประดู่ 
5. อุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยอ 
6. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวามหาราช 

 7. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
8. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวัน ศพด.ประดู่ 
9. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวัน ศพด.ประดู่ 
10. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวัน ศพด.ประดู่ 
11. อุดหนุนอาหารกลางวันร.ร.บ้านยางวิทยา 
12. อุดหนุนอาหารกลางวันร.ร.บ้านยางวิทยา 
13. อุดหนุนอาหารกลางวันร.ร.บ้านโนนยอ 
14. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวันศพด.ประดู่ 
15. จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านโนนยอ 
16. จัดซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านยางวิทยา 
17. จัดซื้ออาหารเสริมนม 

  18. โครงการจัดงานฉลองชัยชนะเท้าสุระนารี 
19. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
20. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย 
21. จัดซื้อชุดไมประชุมระบบดิจิตอล 
22. โครงการปฐมนิเทศนักเรียน ศพด.ประดู่ 
23. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน  ศพด.ประดู่ 
24. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฟันผุในเด็ก 
25. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 

  26. โครงการจ้างเหมานักเรียน/นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน 
 27. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านยางวิทยา 

28. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนยอ 
29. จ้างเหมาประกอบอาหารนักเรียนศพด.ประดู่ 
30. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านยางวิทยา 
31. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวันศพด.ประดู่ 
32. จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา  12   สิงหา  (วันแม่แห่งชาติ) 
33. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศพด.ประดู่ 
34. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านโนนยอ 
35. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนบ้านบา้นยางวิทยา 
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36. จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.ประดู่ 
37. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนยอ 
38. อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านโนนยอ 
39. จ้างเหมาประกอบอาหารมื้อกลางวันศพด.ประดู่ 

 

     2.4 การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
        การพัฒนาด้านสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการงานโครงการที่สร้างเสริม
สุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  ให้ความรู้ในเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง  เมื่อสุขภาพร่างกายสมบูรณ์เข็งแรงแล้ว  ก็จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาในทุกๆด้าน   โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาศักยภาพอสม. 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. อุดหนุนให้แก่หมู่บ้านเพ่ือนำไปดำเนินการตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านทุก

หมู่บ้านในเขตตำบลโนนยอ  
     2.5 การพฒันาดา้นสวสัดิการและสงัคม 

การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ 
และป้องกันการระบาดของยาเสพติดทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ  รณรงค์ส่งเสริมหมู่บ้านปลอดยาเสพติด พัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคมไปพร้อมๆกัน  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการ
งานโครงการที่สำคัญดังนี้   

1. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
2. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
3. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
4. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
5. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
6. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
7. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
8. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
9. โครงการรวมใจต้านภัยหนาว 
10. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
11. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
12. จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
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   2.6 การพฒันาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
           การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  สร้างจิตสำนึกให้ความรู้ เรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่าทดแทนที่เสียไป  เป็นการบำรุงรักษาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอไม่ได้ดำเนินการ  เพราะทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอยังคงความสมดุล 

 

     2.7 ดา้นความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ   
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินงานโครงการ 

เพ่ือสร้างความความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่สำคัญ  ดังนี้   
1. โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2. โครงการจัดตั้งจุดตรวจตามมาตรการความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
 

     2.8   การบริหารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพและคณุภาพ 
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ   องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองรูปของการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน  มีการพัฒนาบุคลกรเพ่ือให้กัน
กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย  โดยจัดส่งบุคลากรให้ไปศึกษาอบรมความรู้ในด้านต่างๆ  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  รวมทัง้จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ต่างๆ  ให้สามารถปฎิบัติงานได้รวดเร็วและทันสมัย   

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความ
โปร่งใส ตรวจสอบได ้  และมีการส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นโดยใช้เทคนิคระบบสารนเทศเพ่ือความรวดเร็ว  
ทัว่ถึงและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์    โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอได้ดำเนินงานโครงการที่สำคัญ    ดังนี้ด้าน
การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 
2. อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.และศูนย์ประสารราชการของอปท. 
3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร  สามาชิกสภา

องค์การบริหาร   ส่วนตำบล  เจ้าหน้าที่พนักงาน  ผู้นำหมู่บ้าน   อสม.  เพ่ือให้นำความรู้ที่ได้รับ 
จาการอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน มาปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่   ให้การปฏิบัติ  งานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน      

4. โครงการจัดเวทีประชาคม  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่       

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ ปี พ.ศ. 2558  จะเห็นได้ว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอส่งเสริมพัฒนาและได้ดำเนินการจัดทำโครงการในด้านต่างๆด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน, ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร, การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การกีฬา  
และนันทนาการ,การพัฒนาด้านสาธารณสุข, การพัฒนาด้านสวัสดิการและสังคม,ด้านความม่ันคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน,ซ่ึงแสดงถึงการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ สัมฤทธิ์ผล  เกิดประโยชน์สาธารณะ
สูงสุด ด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด  นอกจากนี้ยังใช้กรอบแนวทางกำหนดการดำเนินงานในปีต่อไป  
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สว่นที ่4    
                                  สรุปยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางพฒันาขององค์การบรหิารสว่นตำบลโนนยอ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
ออกเป็น 8 ด้าน และในแต่ละด้านได้กำหนดแนวทางการพัฒนาตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  และยุทธศาสตร์อำเภอ  การพัฒนาในแต่ละด้านมี
เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดความสำเร็จ   เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความสำเร็จ  บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

 

1. วสิยัทัศน ์ (Vission)  
“เศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเข้มแข็ง  สุขภาพดีถ้วนหน้า  นำพาสังคมเป็นสุข” 
 

2. พันธกจิ (MISSION)  
1. พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ก่อสร้างถนน  ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนน 
2.  พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร  ส่งเสริมพัฒนาการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแนวทางพระราชดำริ (พัฒนาแหล่งน้ำ)  ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง   
3. พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการศึกษา  การท่องเที่ยว  ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี   การกีฬา 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  พัฒนาด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพคนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง  ปราศจากโรคภัย 
5.  พัฒนาด้านสังคม   ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ   ส่งเสริส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน   
6.  ส่งเสริมอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปลูกป่าทดแทน   เพ่ือให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดไป 
7.  สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
8.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  บริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ  ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร  บริหารงานราชการ         
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง  

 

3. จดุมุ่งหมายเพือ่การพฒันา  เป้าประสงคโ์ดยรวม 
1.  งานด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ได้มาตรฐาน มีถนน ไฟฟ้า ประปาฯ  
ครอบคลุมทุกพื้นที่เพียงพอต่อความต้องการ                                                                                          
2. ผลผลิตด้านการเกษตรมีคุณภาพ  ประชนสามารถดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้    
  



 
-27- 

ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำ  เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโครบริโภค ใช้ในการเกษตร อย่าง
เพียงพอ  สามารถแก้ปัญหาภัยแล้ง               
3. การศึกษามีคุณภาพ  ควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย   
ศาสนา  การกีฬา และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงอยู่ไปถึงลูกหลานตลอดไป 
4.  ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัย 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี  
6.  ท้องถิ่นมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์  เกิดสมดุลอย่างยั่งยืนตลอดไป 
7. ประชาชนมีความมัน่คงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
8. บุคลากรมีศักยภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ประชาชน  ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ  มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล     
 

1.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน  

   เป้าหมาย 
  เพ่ือก่อสร้าง  ปรับปรุงซ่อมแซม  บำรุงรักษา  งานโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค
สาธารณูปการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ  เช่น  เส้นทางคมนาคม    ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์  
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา    ประชาชนมีไฟฟ้าใช้
ครบทุกครัวเรือน  เพ่ือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 แนวทางการพฒันา 
1. การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษา

ในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
  2.  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ระบบประปา ไฟฟ้าและการ
กระจายการใช้ประโยชน์ 
  3.  ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกกำลังกาย สนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
   

 ตวัชีว้ดั 
  1.  ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
  2.  ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากไฟฟ้าแสงว่างสาธารณะ 
  3.  ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาสะอาดใช้อย่างเพียงพอ 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการเกษตร 

เป้าหมาย 
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต   มีการสร้างงาน

อาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน   สนับสนุนด้านเทคโนโลยี  วัสดุอุปกรณ์การผลิต  
การบริหารจัดการการผลิต   การตลาด  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  ให้ชุมชนสามารถ
ดำรงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้  โดยดำเนินตามแนวทางพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรกรในตำบลทำการเกษตรอินทรีย์แทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ ลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตรและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จำหน่ายได้ราคาดี ช่วยเพ่ิมรายได้  ของ
เกษตรกร  ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  
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แนวทางการพฒันา 
 1.  ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต และจัดทำห้องแสดงสินค้า 

  2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้
ความรู้กับประชาชนอย่างท่ัวถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
  3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  4.  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  5.  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 
 

 ตวัชีว้ดั 
1. ร้อยละของครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 

 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม การกีฬาและนนัทนาการ 
 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสถานที่
แสวงหาความเพ่ือรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ตลอดเวลา  ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเล่น
กีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
 

แนวทางการพฒันา 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  2.  ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาและวิถีพุทธของท้องถิ่น  
  3.  ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท สนับสนุนกีฬาพ้ืนบ้าน 
  4.  ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างหน่วยงาน 
  5.  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 

ตวัชีว้ดั 
  1.  ร้อยละของเด็กเล็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา 

 2.  ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสาธารณสขุ 
 

เป้าหมาย 
เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีความรู้ด้านการรักษา

สุขภาพอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ มีการออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บ    
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ต่างๆ ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิตและ
รณรงค์ให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด       
 

 แนวทางการพฒันา 
  1.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
  2.  ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพ่ึงพาตนเอง สู่การมีสุขภาพดี 
  3.  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ และจัดให้มีหน่วย
รับส่งผู้ป่วยทุกโซน   
 

 ตวัชีว้ดั 
1. ร้อยละของประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

 

5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นสงัคม 
 

 เป้าหมาย 
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข  ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคม   ส่งเสริมให้คนที่อยู่ร่วมกันมีการเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีข้ึน ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจอันจะทำให้การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองและสงบสุข   
ต้องมปีัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่ดีพอสมควร   มีที่อยู่อาศัย   มีอาหารเพียงพอ  แก่การเลี้ยงชีพ    มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
สมควรแก่สภาพและฐานะ เวลาเจ็บป่วยควรจะได้รับการรักษาพยาบาล   มีอาชีพมั่นคง   มีรายได้เพียงพอแก่
ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ  มีความรักใคร่สมานสามัคคีกันของสมาชิก ในสังคมและปราศจากภัยคุกคามจากโจร
ผู้ร้าย ฯลฯ   รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึง  เพ่ือพัฒนาส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  ให้
ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพ่ิมข้ึน   
 

 แนวทางการพฒันา 
1. สังคมสงเคราะห์  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด

เชื้อ H.I.V.และประชาชนทั่วไป 
2.  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3.  ส่งเสริมบทบาทคุณภาพชีวิตของเด็ก  สตรี  เยาวชน  ผูสู้งอายุ  ผู้พิการ    
     ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน  และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน   
4.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพศักยภาพความสามารถของท้องถิ่น  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
5.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 

 

ตวัชีว้ดั 
  1.  ร้อยละของคนชราที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
  2.  ร้อยละของผู้ติดเชื้อ H.I.V. ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

3.  ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
4. ชุมชนเข้มแข็ง                                                            
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6.  ยทุธศาสตร์การพฒันาทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 
 

 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอมีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนสามารถดำรงชีวิต
อยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
 แนวทางการพฒันา 
  1.  ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบล 
  2.  ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการลดมลภาวะ 

 ตวัชีว้ดั 
1. ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ยทุธศาสตรด์้านความมัน่คงปลอดภยัในชวีติและทรัพย์สนิ 

 เป้าหมาย 
  เพ่ือให้สร้างความเข้มแข็งในชุมชน ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก สร้างความม่ันใจให้กับประชาชน
ในด้านความม่ันคงปลอดภัย และจะได้รับความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เม่ือเกิดสาธารณภัย  

แนวทางการพฒันา 
  1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก  ลดอุบัติเหตุจราจรทางน้ำ
  2.  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนตำรวจบ้าน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 

 ตวัชีว้ดั 
1. จำนวนครัวเรือนที่รับความช่วยเหลือเมื่อประสบเหตุสาธารณภัย 

8. ยทุธศาสตรด์้านการบรหิารจดัการบา้นเมอืงที่ด ี บรหิารราชการใหม้ปีระสทิธภิาพและคุณภาพ 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพขององค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนยอการ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนทำงาน
ของบุคลากร   ให้มีความรู้ความสามารถ   มีทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ   รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

แนวทางการพฒันา 
 1.  จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอย่างโปร่งใส

ตรวจสอบได้ ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 2.  ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 4.  การนำข้อมูล จปฐ. และ กชช 2 ค. มาใช้ในการวางแผน 
 5.  การสื่อสารประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กร      
 6. การพัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ในการปฏบิัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 7.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม          
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8.  ส่งเสริมสนับสนนุให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรต่าง ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับ
ประชาคมอาเชียน 

ตวัชีว้ดั 1.  ระดับความสำเร็จของการประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 2.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 3.  ร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล 
 4.  ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                                 

ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดันครราชสมีา 

1.วสิยัทัศน์   “ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ  
การผลิตสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว”  

2. พันธกจิ  
1) เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 2) เพ่ิมขีดความสามารถในการ

ผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
4) เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว  
5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

3. เป้าประสงค์รวม  
1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร  
3) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของภูมิภาค  
4) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการของ

ภูมิภาค  
5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง  และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
6) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
7) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ประเดน็ยุทธศาสตร ์ 
1) การบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
2) การพัฒนาการเกษตร  
3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม  
4) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
7) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
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5. กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
5.1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัด  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งการเกษตร  
1) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่และปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเดิมท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้  
2) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ

การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  
3) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาและปกป้องแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลาย  กลยุทธ์ที่  
2 การบริหารจัดการน้ำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ำเสีย  

 1) กำหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาอย่างยืน 
 2) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ำอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำ  
3) นำแผนแม่บทในการบริหารจัดหาน้ำต้นทุนและการจัดการน้ำแต่ละลุ่มน้ำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  
4) การสร้างจิตสำนึกต่อความคุ้มค่าในการลงทุนลุ่มน้ำและข้อผูกพันระหว่างอนุภูมิภาค  
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  

กลยทุธท์ี ่1 พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานอนัเป็นปจัจยัการผลติเพือ่เพิม่ความแขง็แกรง่การเกษตร  
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งสินค้า Logistic เพ่ือรองรับตลาดสินค้าและอุตสาหกรรม

การเกษตร 
  2) พัฒนาแหล่งน้ำชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
การเกษตร  

3) ส่งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนทางการเกษตร  
กลยทุธท์ี ่2 ลดรายจา่ย/ลดตน้ทนุการผลติ เพิม่รายไดแ้ละขยายโอกาสทางเศรษฐกจิภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
  1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่  

2) ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน 3) ขยายผลการดำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3 ปรับระบบการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 
  1) เฝ้าระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ และโรคสัตว์ 

 2) พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตรมาตรฐานอาหารปลอดภัย  
 3) ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร  
 4) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าสินค้าเกษตร  
 5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าการเกษตร  

กลยุทธ์ที่ 4 การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร 
  1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล 
  2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายการผลิตเพ่ือยกระดับรายได้        
 3) เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค้าเกษตร  

4) ส่งเสริมการตลาดและเสริมสร้างประกันสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ  
5) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  
6) ส่งเสริมการนำใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด สินค้าการเกษตร 
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5.3 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม 
 กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  

1) ส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพ  
2) ผสมผสานภูมิปัญญา ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามความ

ต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ                      
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม  

1) พัฒนาคุณภาพฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหมรองรับความต้องการของตลาด  
2) พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสู่ความม่ันคงยั่งยืน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน 

          4) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหม  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
  1) ส่งเสริมพัฒนาแนวทางเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม  

2) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
3) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม 
 4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 

 5.4 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  

1) สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการท่องเที่ยว  
2) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก  และการบริการพ้ืนฐานในแหล่ง

ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
3) พัฒนาความรู้ ภาษา ความสามารถ และบคุลิกภาพในการให้บริการอย่างมีคุณค่าของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
4) ปรับปรุง บำรุง รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาโคราช  
กลยุทธ์ที่ 2 น้อมนำหลักแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)  

1) พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน  
OTOP) เช่น ผ้าไหม ดินด่านเกวียน หมี่โคราช ฯลฯ อย่างเป็นระบบ  

2) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริการที่มีคุณภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยว  

1) ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เครือข่ายฐานการตลาด การประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุ่มภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ  

2) ส่งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและการท่องเที่ยว
นอกฤดูกาล (Low Season)  

3) ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและบริการการท่องเที่ยว 
 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนำเที่ยว  มัคคุเทศก์โดย

เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยว                         
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 กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้าและการบริการท่องเที่ยว  
1) พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานปลอดภัย  
2) จัดทำข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ และเชื่อมโยงกับ

เส้นทางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
5.5 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ที่ 1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความสมดุลและยั่งยืน  

1) ส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้ ปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต้นไม้ยืนต้นป้องกันดินเค็มและเพ่ิม
พ้ืนทีส่ีเขียวเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติ  

2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน และปรับปรุงแหล่งน้ำเชิงอนุรักษ์  
3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และไม่มีผลกระทบ  

กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนระบบการป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
1) จัดระบบการป้องกัน เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ สาธารณภัย  
2) จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในพ้ืนที่เปราะบางหรือเสี่ยงต่อภัยพิบัติอันเกิดจาก

ภาวะโลกร้อน เช่น น้ำท่วม แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้ำแล้ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น  
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดเขตแนวและพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำ ที่ดิน  

กลยุทธท์ี ่3 ส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
และยั่งยืน  

1) จัดตั้งจุดสกัดในพื้นที่ล่อแหลมเพื่อป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ก่อสร้างฝายน้ำสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน ปรับปรุงแหล่งน้ำเชิงอนุรักษ์  
3) ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลดมลพิษ  
5) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร์โขง ชี มูล  

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและประโยชน์สูงสุด  
1) การจัดหาน้ำที่มีคุณภาพให้เพียงพอโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2) ความร่วมมือ/สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในการผลิตสินค้า/บริการเพ่ือลดผลกระทบก๊าซเรือนกระจก  
4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีที่ลดมลพิษ  

5.6 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
กลยุทธ์ที่ 1 การสนับสนุนการดำเนินโครงการพระราชดำริเพื่อสร้างรายได้และศักยภาพของสังคม  

1) จัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จากโครงการพระราชดำริ  
2) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดำริ  
3) การน้อมนำแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  
4) การส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5) การแก้ไขค่าครองชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างอาชีพ                         
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กลยุทธ์ที่ 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมคุณภาพชีวิต  
1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด  
2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา                   
3) มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส  
4) สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา และนันทนาการ 

          5) ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน์อย่างมีมาตรฐาน  
7) จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  

กลยทุธท์ี ่3 การเสริมสรา้งความสามัคคีปรองดอง  
1) สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน (รายการผู้ว่าฯ มาแล้ว)  
2) ปลุกจิตสำนึกความรักชาติโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมร่วมกัน 

          3) สนับสนุนเครือข่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินผ่านวิทยุชุมชนและสื่อต่าง ๆในพื้นที่  
4) สนับสนุนการติดตั้งกล้อง CCTV เพ่ือประโยชน์ด้านการจราจรและปราบปรามอาชญากรรม  

กลยทุธท์ี ่4 การพฒันาความพรอ้มของเมอืงชุมทาง/เมอืงอตุสาหกรรม  
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพ่ืออำนวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ

ขนส่งและคมนาคม  
2) วางระบบการถือครองและการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

          3) จัดวางผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่  
4) ส่งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม  
 

5.7 ยทุธศาสตร์ในการบรหิารจดัการอยา่งมีคณุภาพและประสทิธภิาพ  
กลยทุธท์ี ่1 พฒันาประสทิธภิาพการการบรหิารจดัการตามหลักบรูณาการและหลกัธรรมาภบิาล  

1) นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ 
 2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
4) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการติดตามผลการดำเนิน

โครงการของภาครัฐ  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA  

1) ส่งเสริมความร่วมมือของส่วนราชการในการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
2) ส่งเสริมผู้นำของส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอในเรื่องนโยบายการกำกับองค์กรที่ดี  
3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Service ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
5) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์  
6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ 
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6. ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของทอ้งถิน่ตามแผนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
นครราชสมีา (พ.ศ.2559-2561) 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา 
 
 1. ยทุธศาสตร์การสานตอ่
แนวทางพระราชดาร ิ 

 

 
 1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ำ  ตามพระราชดำรัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  
1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำ
เพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง  
1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

 
2. ยทุธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการศกึษา   

 
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
 2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา 
 นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล  
รับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและ 
ประกอบการศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน  
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและ 
ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
   

 
3. ยทุธศาสตรด์้านการ
พัฒนาการเกษตร 
 
 
 
 
 

 
 

 
 3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพส่งเสริมให ้
เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดย 
อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยขอความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุง 
ผลิตผลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล โดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หา 
รูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แนวทางการพฒันา  
  

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและ
ปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและ
ต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
3.5 สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความ
ร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค 
เพ่ือจำหน่าย และเพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
 

 
4. ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาสงัคม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ
ชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้นำการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ   
4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมี
ฐานะดีขึ้น มีสาธารณูปโภคท่ีดี และเข้าถึงทุกชุมชน 
4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและดำเนินการให้
เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณ  เพ่ือดำเนินการพัฒนาบทบาทและ
คุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความชำนาญ
ในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเอง และครอบครัวได้อย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น เพ่ือเตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4.5 ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับเพ่ือป้องกันให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิต 
การจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  
4.6 ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบ
ปัญหา อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ เป็นแบบอย่างที่ ดี  และสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือ
ประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณปูการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา  
  

 
5. ยทุธศาสตรด์้านการพฒันาสาธารณสขุ 

 

5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.)  
5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล  
หมู่บ้านและชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ 
ที่ด ีทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน 
 ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย  
การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตาม 
ขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์  
  

 
6.  ยทุธศาสตรด์้านการพัฒนาโครงสรา้ง
พื้นฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพ 
ชีวิตพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน 
ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง  
6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบ 
สนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน โดย 
เฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่ 
อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการดำรงชีวิตของประชาชน  
6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติ 
งานที่มีความชำนาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม  
 
6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้าน 
สาธารณูปโภค และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษา 
สาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5 ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไข 
ปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการ 
แก่ประชาชน  
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7.ยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันาการทอ่งเทีย่ว 
ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณแีละกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 
ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยง 
สู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้ง
กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 
7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  
และสร้างเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  
7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ ตังแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร้างความ
เป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  
 

 
 

8.ยทุธศาสตร์ดา้นการบรหิารจดัการ
บา้นเมอืงทีด่ี  
 
 
 
 
 
 
 

 
8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนคติด้านต่างๆกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคม
อาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก 
8.2 นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือ
ให้บริการกับประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว แม่นยำ โดยยึดถือประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นสำคัญ  
8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย 
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธิผลใน
การบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4 บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้าง
ประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  
8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และ
ความต้องการ ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  
8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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9. ยทุธศาสตรด์้านการรกัษาความปลอดภยั
ในชวีติและทรัพยส์นิ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติ
ต่าง ๆ  
9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการ
กุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และ
สถานที่สำคัญ เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน  
9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้ งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้าน  และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) เพ่ือเป็นกำลังสนับสนุน
เจ้าหน้าทีร่ัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
9.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
9.6  ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงการแก้ไขปัญหาการจราจรเพ่ือให้เกิด
ความปลดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
9.7  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 
  

 
10.  ยทุธศาสตรด์้านการอนรุักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม  
 

 
 

 
10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ ์ 
10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ  
10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวม เพ่ือจัดการ
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
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7.  ยทุธศาสตร์การพฒันาอำเภอ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอชุมพวง เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด 
 

  ประเด็นยทุธศาสตร ์
1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์ในการการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
   
 

 
 

                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

            
สว่นที ่ 6 

            การนำแผนพฒันาทอ้งถิน่หา้ปไีปสูก่ารปฏบิตัแิละการติดตามประเมนิผลการนำแผนไปสูก่ารปฏบิตั ิ
   

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559    เปน็แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี   ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุม
ระยะเวลา  5 ปี  แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี ถือเป็นแผนที่สำคัญ
อย่างมากในการชี้ชัดถึงแนวทางการดำเนินงานในช่วงสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบล  เนื่องจากการจัดทำ
แผนนั้นเกิดจากการนำยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา  และเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนามา
แปลงไปสู่การปฏิบัติ     โดยมีวัตถุประสงค์คือต้องการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นและต้องการวางแผนการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปในรูปบูรณาการ  เป็นแผนที่ครอบคลุมทุกด้าน   จึง
จำเป็นต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาให้แผนพัฒนาท้องถิ่นตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการและศักยภาพ
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   ตลอดทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาล  ดังนั้น  การนำแผนไปสู่การปฏิบัติจึงสามารถ
แบ่งเป็น  4  แนวทาง  ดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง โดยนำโครงการต่างๆในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี
มากำหนดรายละเอียดของโครงการ แล้วองค์การบริหารส่วนตำบลนำโครงการนั้นไปดำเนินการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ 
  2.  การสนับสนุนให้หน่วยงานราชการอ่ืนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน   หรือองค์กร 
เอกชนเป็นผู้ดำเนินงาน     ในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีความพร้อมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมี
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนมีศักยภาพมีความพร้อมที่จะดำเนินงานมากกว่า 
  3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน    หรือองค์กรเอกชนอ่ืนใน    
การดำเนินงาน  ในกรณีท่ีปฏิบัติงานจะต้องเกี่ยวพันกับหน่วยงานหรือองค์กร   โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบ
หุ้นส่วนหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ 

4. การประสานหน่วยงานหรือองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรเอกชนอื่นเป็นผู้จัดสรร 
งบประมาณและดำเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ห้าปี  ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนยอ   โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่นและคณะกรรมการ
พัฒนา  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาแลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ 

หนว่ยงานดำเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถิน่ห้าป ี
  กำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยการกำกับดูแล 
ของ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้บริหาร  ดังนี้ 
   1.  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
   2.  ส่วนการคลัง 
   3.  ส่วนโยธา 
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4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   5.  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม      

6. ส่วนสวัสดิการสังคม                                                                                                             
การตดิตามประเมนิผล                                                                                                   
  ตามระเบียบระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559   หมวด 6   ข้อ 28    ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะ 
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 
  1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน    
  2.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
  3.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
  4.  หัวหน้าสว่นการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  

5.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  
  กรรมการตามข้อ  28     ใหม้ีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือก 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  มอีำนาจดงันี้ 
  1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็น     ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ            
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผล    
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วถึงกัน     อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
                                                                                                                                                                                                                    

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


