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  บทที่  ๑ 
                                                        บทนํา 

ความเป็นมาของการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
****************** 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  ๒   ประเภท   คือแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และแผนพัฒนาสามปี  “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายถึง   แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์    พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
                    “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  
โครงการพัฒนาที่ จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  
ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี  ซึ่งการจัดทําแผนสามปี  จะมี
ความเช่ือมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําปีอย่างใกล้ชิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทํางบประมาณใน
ระบบมุ่งเน้นผลงาน  องค์ประกอบ   ประกอบด้วยลักษณะของแผน  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา   และประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   โดยนําเสนอ    ดังนี้ 

๑.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธใ์กล้ชิดกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบล ๓ ปี  และข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี  กล่าวคือ  เป็นยุทธศาสตร์ไปดําเนินการจัดทําเป็น
แผนงาน/โครงการที่กําหนด  มาพิจารณาดําเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมาก
ยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะนําไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีและสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันที
เมื่อได้รับงบประมาณของปีนั้น 

๒.   วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
               ๑.  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ  
ประจําปี  และนําไปปฏิบัตไิด้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
              ๒.  เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเช่ือมโยงระหว่างแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร์ ,แผนพัฒนาสามปี 
และการจัดทํางบประมาณประจําปี 
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๓.  เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลว่าเป็นอย่างไร  
โดยจะต้องสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 

๓.  ขั้นตอนการดําเนนิการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๓  การจัดทําแผนพัฒนา  ข้อ   ๑๖  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้
ดําเนินการตามระเบียบ  มีขั้นตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้นําข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูล 
นํามาวิเคราะห์เพื่อจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  ๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๔.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

๔.   ประโยชนข์องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
               ๑. เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงสามารถดําเนินการพัฒนา
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
               ๒. สามารถตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
               ๓. เป็นมาตรการที่แสดงถึงความเช่ือมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา
สามปี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีของท้องถิ่น 
 
 

*************************** 
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บทท่ี   ๒    
สภาพท่ัวไป  และข้อมูลพื้นฐานสําคัญ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

                    อําเภอหนองสองห้อง   จังหวัดขอนแก่น 

๑.  สภาพท่ัวไป 
๑. ประวัติความเป็นมา 
  ตําบลสําโรงเป็นตําบลหนึ่งของอําเภอหนองสองห้อง  ที่แยกออกมาจากตําบลหนองเม็ก  ซึ่ง

แต่ก่อนเป็นป่าดงดิบ  สมัยนั้นมีพ่อใหญ่นายกองเป็นคนเมืองพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับบัญชาให้ไป
ทําศึกรบที่นครเวียงจันทร์  และในการไปทําศึกในครั้งนี้ได้รับชัยชนะกลับมาพร้อมทั้งได้นําภรรยามาด้วย  ๑  
คน  ช่ือว่านางหล้า  เดินทางมาพบเห็นโนนป่า อุดมสมบูรณ์มีน้ําล้อมรอบทั้ง ๔ ด้านเห็นว่าเป็นทําเล
เหมาะสมสําหรับการตั้งหมู่บ้านใหม่  พอกลับถึงเมืองพิมายจึงได้นําเกวียนและผู้คนเดินทางกลับมาป่าแห่งนี้
และได้ปักหลักฐานอยู่ที่ป่าสําโรง (ภาษาชาวบ้านเรียก  “ส้มโฮง”)  เพราะที่ตรงนั้นมีต้นสําโรง  (ส้มโฮง)  
ใหญ่จํานวนมากมาย  จึงได้ตั้งช่ือหมู่บ้านตามต้นสําโรงว่า  “บ้านสําโรง”    และ    นายสงัด  นามลีวัลย์  
กํานันตําบลสําโรงคนปัจจุบัน 

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงมีเขตการปกครองทั้งหมด  ๙  หมู่บ้าน และมีพื้นที่
ทั้งหมด  ๓๖.๔๖ ตารางกโิลเมตร  (๒๗,๗๘๘  ไร่)  ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
ตามประกาศราชกิจจาฉบับ ประกาศทั่วไป เล่ม ๑๑๓ ตอนพิเศษ ๕๒ง ลงวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙  และ
มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจาหกสิบวัน มีนายสมัย หลินศรี เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและ 
นางนุชยดา  แก้วดวง  เป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  www. samrongkk.go.th 
 เบอรโ์ทร / แฟ็กซ์ ๐๔๓ – ๒๑๐๒๙๒ 
 

          ๒. ข้อมูลท่ัวไป 
       ๒.๑ ทําเลท่ีตั้งตําบล  ตําบลสําโรงเป็น  ๑  ใน  ๑๒  ตําบลในเขตอําเภอหนองสองห้อง  

จังหวัดขอนแก่นอยู่ทางทิศเหนือของอําเภอหนองสองห้อง      ติดกับทางหลวงหมายเลข  ๒๓๐๑  หนอง
สองห้อง – บ้านไผ่ห่างจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ตามถนนมิตรภาพระยะทาง  ๑๐๐  กโิลเมตร   ห่าง
จากกรุงเทพฯ  ตามถนนมิตรภาพ  ๔๐๓  กโิลเมตร โดยมีอาณาเขต  ดังนี้  

ทิศเหนือ        ติดต่อตําบลวังหิน อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก
ลําห้วย  อีหลอด บริเวณพิกัด  T C  ๕๔๒๕๓๗ ไปทางงทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองทุ่ม – 
สําโรง บริเวณพิกัด T C ๕๖๓๕๑๘ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทุ่งนา ผ่านลําห้วยทุ่งบ่อ บริเวณ
พิกัด T C ๕๗๒๕๒๑ ไปทางทิศเหนือ ผ่านทุ่งนา ถึงถนนสายบ้านหนองคลอง – หินลาด บริเวณพิกัด T C 
๕๗๘๕๒๙  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวลําห้วยหินลาดถึงถนนเข้าบ้านบริเวณชายป่าด้านทิศ
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เหนือบ้านนาดี บริเวณพิกัด T C ๕๙๕๕๔๒ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยผักตบ ตัดถนนสายบ้านไผ่– 
หนองสองห้อง  บริเวณ พิกัด T C ๖๐๗๕๓๘ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวลําห้วยเสือเฒ่า  จดลําห้วยเสอื
เฒ่าด้านทิศใต้บ้านหนองเสี้ยว บริเวณ พิกัด T C  ๖๑๔๕๓๕ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวทุ่งนา ถึงบริเวณ
ชายป่าด้านทิศตะวันตก บริเวณ พิกัด T C ๖๑๔๕๓๖ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเขตโคกลุง
หย่อง สิ้นสุดที่ทางเข้าบ้านห้วยโป่ง พิกัด T C ๖๓๗๕๔๓ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๑๔ กโิลเมตร 

ทิศตะวันออก     ติดต่อตําบลคึมชาด อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้น
จากทางเข้าบ้านห้วยโป่ง  บริเวณพิกัด T C ๖๓๗๕๔๓ ไปทางทิศตะวันออเฉียงใต้ตามแนวถนนสาย
พัฒนาการ ถึงทางเข้าบ้านห้วยโป่งด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด T C ๖๔๓๕๔๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวชายป่าและ
ทุ่งนาสิ้นสุดที่ถนนสายบ้านดอน-หนองแวงตอตั้ง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออกประมาณ ๓.๘ กโิลเมตร 

ทิศใต้    ติดต่อตําบลคึมชาด  และตําบลหนองเม็ก  อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยมี
แนวเขตเริ่มต้นจากถนนสาย บ้านดอนแดง-หนอง แวงตอตั้ง บริเวณชายป่าด้านทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด 
T C ๖๒๗๕๐๖  ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวถนนสายบ้านไผ่ – หนองสองห้อง ถึงบริเวณชายป่าที่โรงเรียน
ศรีหนองกาววิทยา  ถึงบริเวณพิกัด T C ๖๑๐๔๙๙  ไปทางทิศใต้ตามแนวที่สาธารณะโรงเรียนศรีหนองกาว 
ถึงถนนสายบ้านไผ่ – หนองสองห้อง บริเวณพิกัด T C ๖๐๕๔๙๓  ไปทางทิศตะวันตกตามหนองอีด่าง ด้าน
ทิศใต้ที่นาของ นายทองใส หลินศรี  ถึงทุ่งนา  บริเวณพิกัด  T C ๕๙๘๔๙๓ ไปทางทิศใต้ตามแนวหนองน้ํา
ด้านทิศตะวันตก  ถึงชายป่า  บริเวณพิกัด    T C  ๕๙๘๔๘๑  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทุ่งนา ถึง
ลําห้วยเสือเฒ่า บริเวณพิกัด T C ๕๘๓๕๐๐  ไปทางทิศใต้ตามลําห้วยเสือเฒ่า บรรจบถนนสายบ้านสําโรง – 
โคกสูง   ที่สะพาน บริเวณพิกัด T C ๕๗๒๔๙๒  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําห้วยอีหลอด  ถึงถนนสาย
บ้านหนองหว้า – สําโรง  บริเวณพิกัด  T C ๕๖๐๔๙๕ ไปทางทิศตะวันตกตามแนวถนนเก่าสายวัดบ้านหนอง
หว้า – ที่นา  นายอํานวย  มุ่งเกิด  บริเวณพิกัด  T C ๕๕๖๔๙๔  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามถนน
เก่า  สายหนองหว้า – หนองไทร –สําโรง   สิ้นสุดที่ลําห้วยอีหลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๓๖๕๒๔  รวม
ระยะทางทิศใต้ประมาณ ๑๕ กโิลเมตร 

ทิศตะวันตก     ติดต่อตําบลโสกนกเต็น  อําเภอพล  จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วย
อีหลอด  บริเวณพิกัด T C ๕๓๖๕๒๔  ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางลําห้วยอีหลอด  สิ้นสุดที่ลําห้วยอี
หลอด  บริเวณพิกัด  T C ๕๔๒๕๓๗  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑.๘  กโิลเมตร 

๒.๒ สภาพภูมิอากาศ 
     ฤดูร้อน     จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึงเดือนเมษายน                                                                                                    
     ฤดูฝน       จากเดือนพฤษภาคม     ถึงเดือนตุลาคม 
     ฤดูหนาว    จากเดือนพฤศจิกายน   ถึงเดือนมกราคม 
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๒.๓  จํานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  มีจํานวน  ๙  หมู่บ้าน  คือ 
หมู่ที่  ๑  บ้านสําโรง       นายอภิชาติ    กาพล        ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๒  บ้านหนองกาว  นายสงัด   นามลิวัลย์  กํานัน       
หมู่ที่  ๓  บ้านดอนแดง    นายสมศักดิ์   พันธุ์ชาติ ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๔  บ้านเหล่านกชุม  นายมูลทรัพย์  แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๕  บ้านหินลาด     นายสุรพงษ์    สําโรงพล ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  ๖  บ้านสําโรงเหนือ  นายเกิดศักดิ์ วัฒยุชูติกุล ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ที่  ๗ บ้านหนองคลองใหญ่  นายแสวง   วงษ์บุราณ ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๘  บ้านหนองนาดี    นายเฉลียว     กองเกิด ผู้ใหญ่บ้าน   
หมู่ที่  ๙  บ้านหนองคลองเจริญ  นายชัยยันต์    นันทอง  ผู้ใหญ่บ้าน  

 

 ๒.๔ เน้ือท่ีตําบล   โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ที่ บ้าน พื้นท่ีท้ังหมด  (ไร่) อันดับ พื้นท่ีการเกษตร 

(ไร่) 
๑ สําโรง ๔,๒๐๐ ๓ ๒,๗๒๘ 

๒ หนองกาว ๓,๒๑๐ ๔ ๑,๔๘๓ 

๓ ดอนแดง ๔,๗๑๐ ๑ ๑,๕๖๑ 

๔ เหล่านกชุม ๓,๐๐๐ ๕ ๙๔๖ 

๕ หินลาด ๑,๒๓๘ ๙ ๑,๙๘๘ 

๖ สําโรงเหนือ ๒,๓๒๐ ๘ ๑,๙๐๙ 

๗ หนองคลองใหญ่ ๒,๓๒๘ ๗ ๒,๒๘๕ 

๘ หนองนาดี ๒,๕๑๒ ๖ ๓,๐๗๕ 

๙ หนองคลองเจริญ ๔,๒๗๐ ๒ ๑,๑๖๐ 
            

๒.๕   จํานวนประชากรและครัวเรือน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนประชากรท้ังหมด (คน) 

ชาย หญิง รวม จํานวน
ครัวเรือน 

๑ สําโรง ๓๖๓ ๓๙๑ ๗๕๔ ๑๘๙ 
๒ หนองกาว ๓๑๘ ๓๓๗ ๖๕๕ ๑๗๑ 



      

แผนยทุธศาสตร์การพฒันา อบต.สําโรง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หนา้ ๖ 

 

 

๓ ดอนแดง ๓๕๙ ๓๒๒ ๖๘๑ ๑๕๖ 
๔ เหล่านกชุม ๑๗๘ ๑๙๙ ๓๗๗ ๙๖ 
๕ หินลาด ๒๓๙ ๒๒๔ ๔๖๓ ๑๑๔ 
๖ สําโรงเหนือ ๓๖๑ ๓๗๙ ๗๔๐ ๑๖๖ 
๗ หนองคลองใหญ่ ๓๖๖ ๔๐๐ ๗๖๖ ๑๙๗ 
๘ หนองนาดี ๓๗๑ ๓๘๕ ๗๕๖ ๑๙๓ 
๙ หนองคลองเจริญ ๒๕๙ ๒๘๗ ๕๔๖ ๑๒๘ 

รวม ๒,๘๑๔ ๒,๙๒๔ ๕,๗๓๘ ๑,๔๑๐ 
                      ข้อมูล  ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒.๖  ผู้สูงอายุ  ในเขตตําบลสําโรง  จํานวน   ๗๔๒   คน  แบ่งเป็น 

  - ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐบาล     จํานวน   ๖๘๔   คน 
  - ยังไมไ่ด้รับการสงเคราะห์        จํานวน     ๘๗  คน  

๒.๗  ผู้พิการทุพพลภาพ  จํานวน   ๑๔๒    คน  แบ่งเป็น 
  - ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐบาล      จํานวน   ๑๓๖  คน 
- ยังไมไ่ด้รับการสงเคราะห์         จํานวน     ๖   คน 

๒.๘  ผู้ติดเชื้อ HIV     จํานวน   ๑๗   คน                                                                                
-  ชาย  ๘  คน   หญิง  ๙  คน   ได้รับการสงเคราะห์   จํานวน   ๑๗    คน                                                  
-  ยังไมไ่ด้รับการสงเคราะห์                    จํานวน     -     คน   

๓. ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๓.๑  ถนนภายในหมู่บ้านในตําบล 
         (๑)  ถนน คสล.   จํานวน  ๕๕  สาย   สภาพใช้งานได้  
         (๒)  ถนนลาดยาง  จํานวน  ๔  สาย   สภาพใช้งานได้ 

๓.๒  การไฟฟ้า 
    ประชาชนในตําบลส่วนใหญไ่ด้รับบริการด้านไฟฟ้าจํานวน ๑,๔๑๐  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 

๑๐๐  โดยประชาชนได้รับบริการไฟฟ้าทุกครัวเรือน 
       ๓.๓  ระบบประปา 
     ประชาชนในตําบลสําโรง  ส่วนใหญไ่ด้รับการบริการด้านการประปา  จากการประปาหมู่บ้าน

ครบทุกหมู่บ้าน  จํานวนครัวเรือนที่ใช้ประปา  ๑,๔๑๐  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      ๓.๔  แหล่งนํ้า    

 ๓.๕.๑  แหล่งน้ําธรรมชาตใินตําบลสําโรง  มี ๕  แห่ง  ดังนี้ 
 (๑.๑)  ลําห้วยต่อดู่ ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี  หมู่ที่ ๘ สภาพแหล่งน้ํา ตื้นเขินมีน้ําเป็นบางช่วง 
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 (๑.๒)  ลําห้วยเสือเฒ่า   ไหลผ่านหมู่บ้านสําโรง  หมู่ที่  ๑  สภาพแหล่งน้ํา  ตื้นเขินเป็นบางช่วง 
 (๑.๓)  ลําห้วยหินลาด    ไหลผ่านบ้านหินลาด         หมู่ที่  ๕ สภาพแหล่งน้ํา  ตื้นเขินเป็นบางช่วง 
 (๑.๔)  ลําห้วยวังยาว      ไหลผ่านหมู่บ้านหนองนาดี หมู่ที่  ๘ สภาพแหล่งน้ํา  ตื้นเขินเป็นบางช่วง 
 

 ๓.๕.๒.  แหล่งน้ําสาธารณะ ในตําบลสําโรงมีแหล่งน้ําสาธารณะที่สําคัญ  ได้แก่ 
  (๒.๑)  ฝายเก็บกักน้ํา    จํานวน    ๕  แห่ง 
  (๒.๒)  ลําห้วย หนองน้ําและสระเก็บน้ํา  จํานวน  ๒๓   แห่ง 
  (๒.๓)  บ่อบาดาล     จํานวน  ๓๐   แห่ง 
  (๒.๔)  บ่อน้ําตื้น     จํานวน  ๑๑   แห่ง 
 (๒.๕)  ประปาชนบท     จํานวน     ๙  แห่ง  

  ๔. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
๔.๑  การประกอบอาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวเป็นอาชีพ
หลัก และนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น ปลูกอ้อย  ปลูกมันสําประหลัง  ปลูกหม่อน  
เลี้ยงไหม ค้าขาย และปลูกพืชผักผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งจะดูได้จากตารางเปรียบเทียบดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
อาชีพ/ไร่ 

ทําไร่ ทํานา ทําสวนผลไม้ ทําสวนผัก อื่น ๆ 

๑ สําโรง ๑๑๗ ๒,๖๙๙ ๙ - - 
๒ หนองกาว ๒๘ ๑,๓๘๓ ๔๙ - ๔๕ 
๓ ดอนแดง ๑๒๘ ๑,๓๑๓ - - - 
๔ เหล่านกชุม ๑๑๔ ๘๙๔ - - ๓ 
๕ หินลาด ๘๐๙ ๑,๑๕๓ - - ๑๕ 
๖ สําโรงเหนือ ๑๘๕ ๑,๘๓๒ ๑๐ - - 
๗ หนองคลองใหญ่ ๓๗๓ ๑,๘๖๗ - - ๑๕ 
๘ หนองนาดี ๑,๑๘๓ ๑,๗๗๒ ๑๑ - - 
๙ หนองคลองเจริญ ๙๘๙ ๑๓๙ - - - 

รวม ๓,๐๗๖ ๑๓,๙๐๒ ๗๙ - ๗๘ 

๔.๒  ข้อมูลธุรกิจในตําบลสําโรง 
หมู่ที่ บ้าน ร้านค้า (แห่ง) โรงสี (แห่ง) ปั้มน้ํามัน / ตู้น้ํามัน

หยอดเหรียญ (แห่ง) 
ตูโ้ทรศัพท์บัตร
เติมเงิน (แห่ง) 

๑ สําโรง ๕ ๒ ๒ ๕ 
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๒ หนองกาว ๕ ๗ ๔ ๔ 

๓ ดอนแดง ๘ ๕ ๑ ๒ 

๔ เหล่านกชุม ๓ ๑ - ๑ 

๕ หินลาด ๖ ๔ - ๑ 

๖ สําโรงเหนือ ๔ ๔ - ๒ 

๗ หนองคลองใหญ่ ๔ ๔ ๐ ๒ 

๘ หนองนาดี ๑๒ ๑๐ ๓ ๓ 

๙ หนองคลองเจริญ ๙ ๖ ๑ ๒ 

๕. ข้อมูลด้านสังคม 
          องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   มีลักษณะทางสังคมเป็นแบบสังคมร่วมสมัย  โดยนําเอา
ศิลปะ  วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ  มาผสมผสานกับวัฒนธรรม
สมัยใหม่ ประชาชนในชุมชนมีการดํารงชีวิตที่เรียบง่าย  อยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย  ไม่มีความขัดแย้งทาง
ศาสนา   และกฎระเบียบ  

๕.๑ การศึกษา  
การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ได้ดําเนินการจัดการศึกษาอบรมและ

ฝึกอาชีพตามความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น  และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรัฐ  โดยไม่ขัดต่อพระบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒  ทําให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
สามารถจัดการศึกษาได้ ทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจากการ
ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  และประเทศชาติ และการดําเนินงานตาม
บทบาทอํานาจหน้าที่ด้านการศึกษา  ซึ่งถือเปน็บรกิารสาธารณะ ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ต้องจัดและ
พัฒนาให้คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลสําโรง  มโีรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน ๖   โรงเรียน    และมีศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์กรบริหารส่วนตําบลสําโรง จํานวน  ๑ แห่ง  

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

                        
 
 

ช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวนเด็กนักเรียน(คน) จํานวนครูผู้ดูแลเด็ก(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลสําโรง ๑๑๐ ๕ 
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ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 

ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

  ๕.๒  ด้านการสาธารณสุข  
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงมโีรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล  ๑  แห่ง และ  หน่วย

บริการแพทย์ฉุกเฉินอาสากู้ชีพ  จํานวน ๑๐ นาย   เพื่อให้บริการประชาชนตําบลสําโรงและพื้นที่ใกล้เคียงได้
โดยสะดวกตลอด  ๒๔  ช่ัวโมง  เบอรโ์ทร  ๐๔๓ – ๒๑๐๘๑๙  

 

  ๕.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
          ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน   ๑   แห่ง  อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยฝ่ายพลเรือนจํานวน  ๑๔๖  นาย   
 

๕.๒ ด้านการศาสนา 
ประชากรในตําบลสําโรง  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  ๘  แห่ง  คือ 
๑.  วัดโพธิ์ชัย    ตั้งอยู่ที่  บ้านสําโรง     หมู่ที่  ๑ 
๒. วัดประชาสามัคคี   ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองกาว     หมู่ที่  ๒ 
๓. วัดคลองไพบูลย์  ตั้งอยู่ที่   บ้านดอนแดง     หมู่ที่  ๓ 
๔. วัดสกุณาวาส    ตั้งอยู่ที่   บ้านเหล่านกชุม    หมู่ที่  ๔ 
๕. วัดคลองบุรี  ตั้งอยู่ที่   บ้านหินลาด    หมู่ที่  ๕ 
๖. วัดป่าสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ที่   บ้านสําโรงเหนือ   หมู่ที่  ๖ 
๗. วัดคามวดี   ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองนาดี     หมู่ที่  ๘ 
๘. วัดคลองสินธุ์   ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองคลองใหญ่   หมู่ที่  ๗ 
๙. สํานักสงฆ์บ้านหนองนาดี และ  สํานักสงฆ์บ้านหนองคลองใหญ่ 

 

 
ช่ือโรงเรียน 

อนุบาล
(คน) 

ป.๑ 
(คน) 

ป.๒  
(คน) 

ป.๓  
(คน) 

ป.๔ 
(คน) 

ป.๕ 
(คน) 

ป.๖ 
(คน) 

มัธยม 
ตอนต้น 

(คน) 

มัธยม 
ตอนปลาย 

(คน) 

รวม 
ท้ังสิ้น(คน) 

๑.  ร.ร.บ้านสําโรง ๒๑ ๑๑ ๑๗ ๙ ๙ ๙ ๑๙ ๔๓ - ๑๓๘ 
๒. ร..ร.บ้านเหล่านกชุม ๓ - ๓ ๑ ๔ ๓ ๑ - - ๑๕ 
๓. ร.ร.บ้านหนองคลอง
ดอนแดง 

๓๗ ๒๗ ๒๖ ๒๙ ๒๕ ๓๔ ๒๙ ๘๙ - ๒๙๖ 

๔. ร.ร.บ้านหินลาดนาดี ๑๘ ๑๗ ๑๙ ๑๖ ๑๓ ๑๖ ๑๓ - - ๑๑๒ 
๕. ร.ร.บ้านหนองกาว ๑๔ ๗ ๗ ๖ - ๓ ๔ - - ๔๑ 
๖. ร.ร.ศรีหนองกาววิทยา - - - - - - - ๑๖๑ ๑๖๑ ๓๒๒ 
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๕.๓ ด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี  และความเชื่อ 
ประชาชนตําบลสําโรงโดยทั่วไปได้รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมโบราณของตนไว้ 

โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดังนี้ 
๑. บุญกุ้มข้าวใหญ่  นิยมทํากันในเดือนยี่ หรือหลังจากการเก็บเกี่ยวมีการนําข้าวเปลือกมากอง

รวมกันทําบุญกุ้มข้าวใหญ่ โดยใช้ศาลากลางบ้านหรือศาลาโรงธรรม ทุกครัวเรือนหาบข้าวเปลือกของตน
ออกมารวมกัน กลางคืนมีการเจริญพระพุทธมนต์ รับศีลฟังเทศน์ มีมหรสพสมโภชน์ ตอนเช้ามีการถวาย
อาหารและข้าวเปลือก 

๒. บุญข้าวจ่ี หรือบุญเดือนสาม ทําโดยการนําข้าวเหนียวที่ปั้นโรยเกลือ ทาไขไ่ก่  จ่ีไฟให้สุก
เรียกว่าข้าวจ่ี  นําไปถวายพระในตอนเช้า ( จังหัน) พร้อมอาหาร 

๓. บุญพระเวสน์  หรือบุญเดือนสี่ บุญที่มีการเทศน์พระเวสน์หรือมหาชาติ  เรียกบุญพระเวสน์ 
หนังสือมหาชาติหรืเวสสันดรชาดก เป็นหนังสือชาดกที่แสดงจริยาวัตรของพระพุทธเจ้า คราวพระองค์
เสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร เป็นหนังสือเรื่องยาวมี  ๑๔ ผูก 

๔. ตรุษสงกรานต์ กําหนดเอาวันที่ ๑๓  เป็นวันตรุษสงกรานต์ของทุกปี จะมีการรดน้ํา
พระพุทธรูปพระสงฆ์ และผู้หลักผู้ใหญ่ เรียกว่าสรงน้ํา การทําบุญมใีห้ทาน 

๕. บุญบั้งไฟ  หรือบุญเดือนหก การนําเอาดินประสิว(ขี่เจีย) มาคั่วผสมกับถ่าน เรียกว่าหมื่อ 
เอาหมื่อใส่กระบอกไมไ้ผ่  (ปัจจุบันพัฒนาเป็นท่อพลาสติกหรือท่อพีวีซี) ตําให้แน่นแล้วเจาะรู เรียกว่า บั้งไฟ 

๖. บุญเข้าพรรษา  การอยู่ประจําในอาวาสแห่งเดียวตลอด ๓ เดือน ในฤดูฝน เรียกว่า
เข้าพรรษาโดยปกติกําหนดเอาวันแรม ๑  ค่ํา เดือน ๘  เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งชาวบ้านจะมีการถวายผ้าอาบ
น้ําฝน ถวายเทียน และมีการทําบุญ 

๗.  บุญออกพรรษา การออกจากเขตจํากัด ไปพักแรมที่อื่นได้ เรียกว่า ออกพรรษา พรรษา 
หมายถึง ฤดูฝน  ปีหนึ่งมี  ๔  เดือน คือ ตั้งแต่แรม ๑ ค่ํา เดือน ๘ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ําเดือน ๑๒ ในระยะ ๔ เดือน 
๓ เดือนแรกให้เข้าพรรษาก่อน  เข้าครบกําหนด ๓ เดือน แล้วให้ออกอีก ๑ เดือน ให้หาผ้าจีวรมาผลัดเปลี่ยน
การทําบุญมใีห้ทาน 

๘. บุญเบิกบ้านหรือบุญซําฮะ  นิยมทํากันในเดือนเจ็ด จัดทําได้ทั้งข้างขึ้นข้างแรม บุญซําฮะ คือ 
บุญซําระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร อันจะทําให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง ทําให้บ้านเมือง ไม่อยู่เย็นเป็น
สุข จึงทําบุญชําระล้างสิ่งที่ทําให้เกิดเหตุเภทภัย ที่เป็นอัปมงคลให้หมดไป บางแห่งทําเมื่อฝนแล้งหรือไม่ตก
ต้องตามฤดูกาลเมื่อทําบุญนี้แล้ว เช่ือว่าจะทําให้ฝนตกและบ้านเมืองก็จะอยู่เย็นเป็นสุข เพราะจะได้ทํานาและ
ปลูกพืชพันธ์ธัญญาหารต่าง ๆ เมืองใดที่มีมเหศักดิ์หลักเมือง ก็ทําพิธีเซ่นสรวงหลักเมือง หมู่บ้านใดที่มีผี
ประจําหมู่บ้านซึ่งเรียกว่า "ผีปู่ตา" หรือ "ตาปู่" หรือเจ้าบ้าน" ก็ทําพิธีเลี้ยงในเดือนเจ็ดนี้และนําข้าวปลาอาหาร
พร้อมสิ่งอื่น ๆ ไปเลี้ยงผีประจําไร่นา ซึ่งเรียกว่า "ผีตาแฮก" ด้วย 
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           ๖. ข้อมูลด้านศักยภาพในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง    ประกอบด้วย  
๖.๑ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ประกอบด้วย 

 ๑.  นายสมัย   หลินศรี            นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๒.  นายสุดี     นาราษฎร์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๓.  นายพรมมี  ทุมสิงห์   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ๔.  นางวิลาวัลย์  โชคชัย  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและ รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล   ๒  คน  เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหาร 

๖.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  จํานวน  ๑๗  คน   ประกอบด้วย 
๑.  นายไข  สุขเพีย   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๒.  นางเอ็มอร  มุ่งเกิด   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
๓.  นางสุนา     ผาผง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๑ 
๔.  นายสายันห์  ประเสรฐิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๑ 
๕.  นายสมพงษ์  สมีพันธ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๒ 
๖.  นายคณารักษ์  หลินศรีวิเศษกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๒ 
๗.  นายบรรจบ   เขียวนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๓ 
๘.  นายสุนทร   บุญสิทธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๓ 
๙.  นายสุบรร   สําโรงพล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๔ 
๑๐.  นางลําดวน  แวงสุข  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๔ 
๑๑.นายบรรจง    สําโรงพล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๕ 
๑๒.นายทองปน  จันทะเสน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๕ 
๑๓.นายสุรศักดิ์  เศรษฐภักดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๖ 
๑๔.นายไสว  สําโรงพล   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๗ 
๑๕.นายแถว  สุวรรณปรีชา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๗ 
๑๖.นายสุรพงษ์  แก้วทุม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๘ 
๑๗.นายสมโภชน์  แก้วพรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หมู่ที่ ๙ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ๑๗  คน  มีหน้าที่คอยควบคุมดูแลการบริหารงานของ

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  และพิจารณาออกข้อบัญญัติตําบล 
๖.๓  พนักงานประจํา  ประกอบด้วย  พนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล   และพนักงานจ้าง               

มีปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดรับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไปขององค์การ
บริหารส่วนตําบล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้ง  ๕   ส่วน  เป็นผู้ช่วย 
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       องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง    แบ่งส่วน
ราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงเป็น  ๕  ส่วน  ๑  หน่วยงาน  ดังนี้ 

๑. สํานักงานปลัด ฯ  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานนโยบาย
และแผน งานบุคลากร  งานพัฒนาชุมชน  งานกฎหมายและคดี และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

ตําแหน่งในสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๖  คน 
๑. นางนุชยดา    แก้วดวง              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  
๒. นางพเยาว์      โกศรีงาม          หัวหน้าสํานักปลัด 
๓. นางสาวสิริรัตน์  แพนไธสง         เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
๔. นางสาวฐิตาภา   ชัยวงศ์    นิติกร 

                    ๕. นางสาวอัญชรี   กูลศรี   นักพัฒนาชุมชน 
๖. นางรัชนี    สีหา   บุคลากร 
๗. นายภูมิภัทร   อัยจักร์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘. นางสาวญาณิศา  สิมศิริวัฒร์ ผู้ช่วยบุคลากร (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
๙. นายเสกสรร  กองเกิด พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
๑๐. นายวิรัตน์  กองเกิด               นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) 
๑๑. นายกิตติศักดิ์  กาพล   พนักงานดับเพลิง   
๑๒. นายเอกชัย   ถิ่นแสนดี      พนักงานดับเพลิง 
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีธราวุธ พงษ์พุฒินาถ พนักงานจ้างทั่วไป 
๑๔. นางเทียมจันทร์  โยลุง             แม่บ้าน    
๑๕. นายธนวุฒิ นามลีวัน  จ้างเหมาบริการ 
๑๖. นายประสิทธิ์  สุขสมร   จ้างเหมาบริการ 
๑๗. นายกุศล   ไทยลาว               จ้างเหมาบริการ 
 

๒. กองคลัง  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

อัตรากําลังในกองคลัง  จํานวน  ๕  คน 
๑๘. นางสาวธนานัติ   พลรักษา        ผู้อํานวยการกองคลัง   
๑๙. นางชุติมณฑน์  คํามอนมาย        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
๒๐. นางกัญญาภัค    โพธิขํา                ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 

    ๒๑.  นางนภาวรรณ  หลินศรี                  จ้างเหมาบริการ 
 

  ๓. กองช่าง  มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร   
งานผังเมือง   งานสาธารณูปโภค   

อัตรากําลังในกองช่าง  จํานวน  ๕  คน 
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๒๒. นายพงนุวัฒน์  เหล่าบัวดี  นายช่างโยธา  
๒๓. นายมานพ   กองพันธ์         เจ้าหน้าที่ธุรการ  
๒๔. นายชัยญา   สีหะคลัง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
๒๕. นายสมนึก   โชคชัย   คนงานทั่วไป 
 

  ๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ งานบริหารงาน
ศึกษา  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

อัตรากําลังในส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   จํานวน  ๙  คน 
   ๒๖.  นางสาวจฎุรพักตร์   พลรักษา      หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
   ๒๙.  สิบเอกวิษณุ   จิรวัฒนผล     เจ้าพนักงานธุรการ  
   ๓๐.  นางสาวจิญะดา    มัตตะวงษ์        ครูผู้ดูแลเด็ก 
   ๓๑.  นางสาวจันทร์นะภา  แสนโคตร     ครูผู้ดูแลเด็ก 
   ๓๒.  นางสาวชลธิดา   ทุมสิงห์             ครูผู้ดูแลเด็ก  
   ๓๓.  นางกันยา   นาราษฎร์                 (พนักงานจ้างทั่วไป) 

             ๓๔.  นางจิราภรณ์  สมพมิตร      (พนักงานจ้าง) 
             ๓๕.  นายสุบรรณ      พานนนท์            นักการภารโรง  (จ้างเหมาบริการ) 
 

  ๕. ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดําเนินงานเกี่ยวกับงานอนามัยสิ่งแวดล้อม   
งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานรักษาความสะอาด  งานบริการสาธารณสุข 

อัตรากําลังในส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     จํานวน  ๒  คน 
 ๓๙.  สิบเอกประดิทรรศน์    ดาโสม            เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
 ๔๐.  นางรุ่งทิวา  หลินศรีวิเศษกุล        พนักงานจ้าง 
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๕.๓    รายได้ /รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลเปรียบเทียบย้อนหลัง  ๓  ปี 
รายได้ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี ๒๕๕๕ 

รายรับจริง 
ปี ๒๕๕๖ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๕๗ 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๐๘,๔๑๙.๘๕  ๒๗๘,๐๐๐.-  ๒๐๔,๔๐๐.- 
    หมวดภาษีอากร ๕๖,๖๐๔.๘๘           ๖๒,๐๐๐.-  ๕๖,๓๐๐.- 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     ๓๑,๒๖๑.๐๐      ๑๕,๖๐๐.-  ๒๙,๔๐๐.- 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๑๐๙,๙๙๓.๙๗       ๔๐,๐๐๐.-  ๑๐๙,๐๐๐.- 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์           ๐.๐๐         ๐.-  

 
๐.- 

    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๑๐,๐๖๐.๐๐     ๑๖๐,๐๐๐.-  ๙,๒๐๐.- 
    หมวดรายได้จากทุน        ๕๐๐.๐๐   ๔๐๐.-  ๕๐๐.- 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง ๒๐๘,๔๑๙.๘๕  ๒๗๘,๐๐๐.-  ๒๐๔,๔๐๐.- 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 
    หมวดภาษีจัดสรร ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. ๑๒,๐๗๓,๑๙๗.๓๖  ๑๐,๑๑๒,๐๐๐.-  ๑๒,๐๔๙,๖๐๐.- 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  อปท. ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 
    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. ๗,๗๔๖,๐๐๘.๐๐  ๗,๗๑๐,๐๐๐.-  ๗,๗๔๖,๐๐๐.- 
รวม ๒๐,๐๒๗,๖๒๕.๒๑ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.-  ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- 

รายจ่ายตามงบประมาณ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 
ปี  ๒๕๕๕ 

ประมาณการ 
๒๕๕๖ 

ประมาณการ  
๒๕๕๗ 

จ่ายจากงบประมาณ ๑๖,๘๘๗,๒๙๐.๐๔ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
    งบกลาง ๗๔๕,๐๗๒.๐๐ ๘๐๖,๗๘๐.- ๘๘๘,๘๘๐.- 
    งบบุคลากร   ๕,๘๒๑,๒๗๕.๙๐ ๗,๔๘๘,๐๔๐ ๗,๕๘๒,๘๔๐ 
    งบดําเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

๕,๑๒๗,๙๒๖.๓๕ ๖,๓๑๖,๘๘๐ ๗,๔๓๖,๒๘๐ 

    งบลงทุน   ๓,๓๔๙,๒๐๐.๐๐ ๑,๗๒๖,๑๐๐.- ๑,๙๕๖,๐๐๐.- 
    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - - - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) ๑,๘๔๓,๘๑๕.๗๙ ๑,๗๖๒,๒๐๐.- ๒,๑๓๖,๐๐๐.- 

รวมจ่ายจากงบประมาณ ๑๖,๘๘๗,๒๙๐.๐๔ ๑๘,๑๐๐,๐๐๐.- ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- 
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บทท่ี  ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

  ๓.๑.๑  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / อําเภอ  
                      กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงเป็นการแปลงนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่าง ๆ มาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่  ซึ่งแนวคิดในการ
กําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ได้ยึดหลักการพัฒนาที่
ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล  และสอดคล้อง เช่ือมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์จังหวัด / อําเภอ  รวมทั้งเป็นอํานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ของท้องถิ่นและจังหวัด  รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งกรอบ
แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  มีดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)   
              การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่   ๑๑                 

( พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ) มีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ ๘ -๑๐ โดยยังคงยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้ง
สร้างสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ  

 แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีนําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะ
กลางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี 
พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไว้ว่าคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
ยึดม่ันในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มี
คุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่
พึ่งตนเองและแข่งขันไดใ้นเวทโีลก สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ ดังนี้    
๑.  พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ

ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 
๒.ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 

ทุกภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 
๓. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ  อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 
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๔. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี   พ.ศ. ๒๕๗๐   เป็นเป้าหมาย     ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการ
พัฒนาที่อยู่บนรากฐาน การพัฒนาของสังคมไทย  อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง   ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนไทย
ในชาติ  ครอบครัวมีความสุขและเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งและบทบาทในการ
พัฒนา  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามาในการแข่งขัน  มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  
มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นระบบ  และประเทศไทยมีความเช่ือมโยงกับประเทศภูมิภาค
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

             วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  ๑๑  กําหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”   โดยมีเป้าหมายหลักในเชิง
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

๑. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล  
๒. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ 
๓. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ 
๔. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑   เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ

ป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสให้
ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทย (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน (๔) 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้ (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยง
กับทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค และ (๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 
                   (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัว และชุมชนโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มี
โอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่ม่ันคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิ
ผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้
อย่างมีศักดิ์ศรี  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
            (๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน      มุ่งเตรียม
คนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน
เพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน
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ในทุกมติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สํานึกใน
คุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร  และรู้คุณค่าความเป็นไทย มโีอกาสและสามารถเรียนรู้พัฒนาคุณภาพคน
ไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย 
มโีอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูใ้นรูปแบบที่หลากหลาย 
                 (๓)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน     มุ่งพัฒนาให้
ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล ม่ันคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมี
ราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(๔)  ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้    มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ม่ันคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(๕)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเขื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  และความม่ันคงในถูมิภาค    
โดยกําหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ 
ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี 
ประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
        (๖ )  ยุทธศาสตร์การาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ 
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐานที่
ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

นโยบายรัฐบาล 
                      ยุทธศาสตร์หลักของคณะรกษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. National Council for Peace and Order(NCPO) เป็นคณะ
ผู้ยึดอํานาจการปกครอง โดยรัฐประหารยึดอํานาจการปกครองเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ มี    
พลเอกประยุทธ์ จันทรโ์อชา เป็นหัวหน้าคณะ 

ยุทธศาสตร์ของ คสช. มีทั้งหมด ๙ ด้าน ดังนี้ 
๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗. ยุทธศาสตรใ์นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 

ประโยชน์กับประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
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๘. ยุทธศาสตรใ์นเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาตใิห้เกิดความม่ันคง 
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 

๙. ยุทธศาสตรใ์นการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 
๑. มีความรักชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาตใินปัจจุบัน 
๒. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
๔. ใฝ่หาความรู้หม่ันศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณไีทยอันงดงาม 
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐. รู้จักดํารงตนอยูโ่ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไวใ้ช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จําหน่าย และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น ๑๘ กลุ่ม
จังหวัด โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย 
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ( ร้อย มา
จาก ร้อยเอ็ด , แก่น มาจาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์ ) 
                                     วิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
                         “ ศูนย์กลางผลิต  การค้า และการลงทุน อุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และ

พลังงานทดแทนสู่สากล “ 

    กลุ่มจังหวัด  ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ ๓ ประเด็น  ดังน้ี 
  ๑. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร 
   เป้าประสงค์ 
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   - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
   -  เพิ่มมูลค่าและรายได้ภาคการเกษตร 
   -  สร้างความสมดุลของการผลิตระหว่างพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
   -  กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าภาค
เกษตรโดยพัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ําทั้งในพื้นที่เขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน ด้วยการ
เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําของแหล่งน้ําต้นทุนตามธรรมชาติ และที่ได้พัฒนาขึ้นมา พัฒนาองค์
ความรู้และขีดความสามารถของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  โดยพัฒนาปรับปรุงปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นและลดต้นทุนการผลิตด้วยการสนับสนุนให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ดี สร้างคุณภาพของ
สินค้าภาคการเกษตรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและ
เหมาะสมการผลิตสิน้าพืชอาหารปลอดภัย ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพ
และมาตรฐาน สร้างความสมดุลของการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับการผลิต โดยสนับสนุนให้มีการกําหนด
เขตพื้นที่การใช้ที่ดินในการผลิตสินค้าภาคเกษตร 
  ๒.  การพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมของพื้นท่ีในการส่งเสริมการลงทุน 
  -  เป้าประสงค์  พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่น่าลงทุน 
  -  กลยุทธ์และแนวทาง   โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมของพื้นที่ในการ
รองรับการลงทุน โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นต่อการลงทุน โดยเฉพาะระบบการขนส่ง
สินค้า  เพื่อเช่ือมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/
ภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตร ในเชิงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพื่อกระตุ้นการ
ลงทุนของภาคเอกชนและวิสาหกิจ พัฒนาความพร้อมของแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและ
เอกชน พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการลงทุนกลุ่มจังหวัด ฯ พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และพัฒนาเครือข่ายผู้ลงทุนส่งเสริมให้มีระบบค้าสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  
โดยการพัฒนาระบบการค้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
  ๓.  การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
  -  เป้าประสงค์  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 
 
  -  กลยุทธ์และแนวทาง  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของกลุ่มจังหวัด  
โดยพัฒนาปัจจัยความพร้อมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถรองรับการบริหารงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งในด้านจํานวนบุคลากร  วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
ด้านการบริหารจัดการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครือข่ายการบริหารแผน การพัฒนาสมรรถนะความรู้ของบุคลากรและเครือข่ายโดยผ่านกระบวนการ
ฝึกอบรมและการทํากิจกรรมร่วมกัน  
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
         

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจําปี  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 

วิสัยทัศน์ 
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
พันธกิจ 
๑. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันไดโ้ดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน 
    และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

แข่งขัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๓๓ แนวทาง 
การพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย ๔ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
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๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึง 
และเป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  ๑.๓ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
  ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๓ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 

๒.๒ พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
๒.๓ พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย ๔ แนว 

ทางการพัฒนา ดังนี้ 
  ๓.๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๑.๒ พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกําลังกาย 
  ๓.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 
  ๓.๔ ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๖ แนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ บริหารจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
  ๔.๒ อนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
  ๔.๓ พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา แหล่งน้ําใต้ดินและการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบ และมี 
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  ๔.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

๔.๕ สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย ๒ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๕.๑ พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา ๒ แนวทาง ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
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๖.๒ พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้ 
  ๗.๑ เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน 
  ๗.๒ อนุรักษ์สืบสานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
  ๗.๓ พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข่งและสามารถแข่งขันได้ 
  ๗.๔ พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์การลงทุนและการท่องเที่ยว 
  ๗.๕ ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
แนวทางการ 
พัฒนา ๔ แนวทางดังนี้ 

๘.๑ ส่งเสริมการกระจายอํานาจให้แก่ภาคประชาชน 
  ๘.๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี  สารสนเทศและนวัตกรรมใหมใ่นการ  
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

๘.๓ พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  ๘.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
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๓.๑.๒ นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถ่ิน  
นายสมัย  หลินศรี  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน

ตําบลสําโรง  เมื่อวันที่  ๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖  ดังนี้ 
นโยบายเร่งด่วน 

๑.๑  ปรับปรุงถนนหนทางที่ชํารุด  เป็นหลุมเป็นบ่อ  ในเส้นทางเช่ือมระหว่างตําบล  หมู่บ้าน  
ภายในหมู่บ้าน  และถนนพื้นที่ทางการเกษตรภายในตําบล 

๑.๒  ดําเนินการติดตั้งและซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะในพื้นที่ทุกหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 

๑.๓  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงให้เป็นศูนย์เด็กเล็กที่มีคุณภาพ 
๑.๔  จัดสวัสดิการสังคมและกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ของผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วย  

ตลอดทั้งด้อยโอกาส  อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
๑.๕  ส่งเสริมกิจกรรมด้านเด็กและเยาวชนด้านการกีฬานันทนาการเพื่อห่างไกลยาเสพติด 
๑.๖  ปรับปรุงระบบบริหารราชการขององค์การบริหารราชการส่วนตําบลสําโรงโดยใช้หลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้งนี้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

นโยบายการพัฒนาด้านต่างๆ 
๑.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

  ๑.๑  การแกไ้ขปัญหาความยากจน  ปัญหาคนว่างงาน  สร้างรายได้เสริม  โดยจัดหางานโดย
ประสานงานกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ  และเอกชน 

      ๑.๒  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆให้มีรายได้และกระจายรายได้เพิ่มขึ้น     
๒.  นโยบายด้านการเกษตร 

   ๒.๑  ส่งเสริม  สนับสนุนเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎใีหม่ 
 ๒.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  ภาคการเกษตร  โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

   ๒.๓  เร่งรัดการขยายเขตไฟฟ้าสู่แปลงไร่นาตามความเหมาะสม 
๓. นโยบายด้านการคมนาคม 
      ๓.๑  ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 

 ๓.๒  ก่อสร้างปรับปรุง  บํารุงเส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ํา  ระบบสาธารณูปโภคและระบบ
สาธารณูปการ 
๔.  นโยบายด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

   ๔.๑  ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

   ๔.๒  ส่งเสริมให้มีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน  เพื่อสุขภาพและอนามัยและสุขภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน 
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๕.  นโยบายด้านความเข้มแข็งของชุมชน 
       ๕.๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดใีนด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ด้านกีฬา 
  ๕.๒  สนับสนุน  ป้องกัน  และปราบปรามยาเสพติด 
  ๕.๓  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรีคนชรา  คนพิการ  ผู้ป่วย  และผู้ด้อยโอกาส 
  ๕.๔  สนับสนุนการดําเนินงานด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕.๕  สนับสนุนการป้องกัน  และให้ความช่วยเหลือ  ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย

ธรรมชาติและอัคคีภัย 
  ๕.๖  รณรงค์ส่งเสริมการปลอดอบายมุขสิ่งเสพติดในชุมชน 

๖. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  ๖.๑  สนับสนุน  ส่งเสริม  พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
  ๖.๒  ส่งเสริม  พัฒนา  ให้ชุมชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  แหล่งเรียนรูโ้ดยนําระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
  ๖.๓  ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อทุกชนิด 

๗.  นโยบายด้านการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
       ๗.๑  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารในด้านการเมือง  การบริหารราชการ  การกระจาย

อํานาจ  และป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
       ๗.๒  บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
       ๗.๓  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลให้แก่ประชาชน

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
   ๗.๔  ปรับปรุง  พัฒนาองค์กรในทุกๆด้านเพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
 นโยบายต่างๆ  ที่กระผมได้แถลงต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   จะเกิดสัมฤทธิ์ได้ภายใน  

๔  ปี     อันจะนํามาซึ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวตําบลสําโรง  สมด่ังเจตนารมณ์  และ
นโยบายที่ไดใ้ห้ไว้แก่ประชาชนเพื่อให้เป็น“ตําบลต้นแบบในการพัฒนา”  สืบไป 
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๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

ก. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน     และการให้บริการสาธารณะ   ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล

สําโรงยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่       ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานก็  คือ ด้านงบประมาณ   ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
อย่างที่สุด   ส่วนอีกปัญหาที่สําคัญ   และจําเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ   และ
การขยายตัวของชุมชน    

ข. เศรษฐกิจ 
ด้านเศรษฐกิจ   องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   ยังต้องพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม

เป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอื่น เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบ
การทํานา     ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในตําบลสําโรงยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ไม่มีพืช
เศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  ดังนั้น   จึงเป็นปัญหาสําคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า   ทํา
อย่างไรจึงจะทําให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย  ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนใน
ด้านอื่นๆสร้างรายไดใ้ห้ประชาชนมากขึ้น 
  ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ยังต้อง
อาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ  เช่น  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน  ปัญหาด้านสังคม   ปัญหา
สิ่งแวดล้อม  ปัญหาเรื่องน้ํา ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปัญหาเศรษฐกิจ  ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน
ชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา    ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน  
บางปัญหาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่
ค่อนข้างจะจํากัด  เพื่อบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ  กระตุ้น  การใช้จ่าย  การ
ลงทุนภายในตําบลสําโรง  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

ค. ด้านสังคม 
                   สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรอาศัย  แรงงานคนและเครื่องจักรเป็นบางส่วน  ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม้จะมีการกระจาย
อํานาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  เพื่อให้การ
บริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะรัฐบาล   และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  สําหรับปัญหาที่
น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ดังนี้ 
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๑. ปัญหายาเสพติด 
๒. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง  ทําให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
๓. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยเอดส์ 
๔. ปัญหาฝนแล้ง 
๕. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณไีทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 
๖. ปัญหาน้ําท่วมพืชผลทางการเกษตร และไม่มีแหล่งกักเก็บน้ํา 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด   จะต้องได้รับการประชาคมหมู่บ้าน   

เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและป้องกันในอนาคต 
 

       ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
   ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาสําคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  
โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการทําลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ ตามมา
มากมายในอนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

๑. ปัญหาการซื้อเสียง 
๒. ปัญหาสังคมระบบอุปถัมภ์โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัวตัดสินใจอยู่เหนือ

เหตุผล 
๓. ปัญหาการเมืองเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ 
๔. ปัญหาการแตกแยกหลังการเลือกตั้ง 

  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาสําคัญ  ที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ดังนั้น  จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารของท้องถิ่นเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  

  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ถือว่า
ไม่แตกต่างจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพื้นที่ป่าแหล่งน้ําถือ
ว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ถือเป็นปัญหา
สําคัญ  เช่น  ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อน เพื่อเป็นสถานที่ออกกําลัง
กาย และเพื่อเป็นปอดชุมชน    ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ถือว่าไม่รุนแรง
มากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  แม้การขยายตัวของ
ชุมชนจะมไีม่มาก  ทําให้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไม่รุนแรง  และปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก แต่อาจ
เป็นปัญหาใหญใ่นอนาคตหากไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี   

๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
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  จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงและสภาพ
ความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง สามารถกําหนดจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  ได้ดังนี้ 

๑.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                     ๑.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง   มีคลองน้ําไหลผ่าน  เป็นแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
สามารถนําน้ําขึ้นมาเพื่อการอุปโภค -  บรโิภค  และการเกษตรได้ 
                    ๑.๒   ประชาชนยึดถือประเพณีดีงามของโบราณ 
                    ๑.๓  ประชาชนในพื้นที่  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี  ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เอื้อต่อ
การพัฒนาภายในตําบล 
                    ๑.๔  บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตําบลสําโรงค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้   
ความสามารถในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความร่วมมือเพื่อ
ช่วยเหลือในการของราชการได้ 
   ๑.๕  ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ   
หลายกลุ่ม  มีการจัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์มีความเข้าแข็งในระดับหนึ่ง  
                   ๑.๖   มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน  และมีกําลังขยายให้เป็นเส้นทางใหญ่ให้มีความสะดวกสบายต่อ
การคมนาคมขนส่ง  

          ๒.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 
                    ๒.๑  องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติ  แต่ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ได้
ตลอดทั้งปี 
                    ๒.๒  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สภาพดินเป็นดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีป่าเสื่อมโทรม  
สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง  พื้นที่ทําการเกษตรไมไ่ด้ผลเท่าที่ควร 
                    ๒.๓   ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ตําบล  เป็นปัจจัยหนึ่งที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา 
                    ๒.๔   การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยูใ่นระดับตํ่า 
                    ๒.๕   อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
                    ๒.๖   รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
                    ๒.๗    การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน     

            ๓.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       
                    ๓.๑  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร  
งบประมาณ   การตัดสินในการพัฒนาด้วยตนเอง   การโอนโครงการ/งานของส่วนราชการอื่นมาให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลดําเนินการแทน 
                    ๓.๒   การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น  จะทําให้การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมีศักยภาพมากขึ้น    และผู้บริหารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึ้น 
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                    ๓.๓   องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําให้เกิดความ
คล่องตัว  และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 

                           ๓.๔   องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง    อยู่ในเขตอําเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 
                    ๓.๕   องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง    มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก   ทําให้การ 
ขนส่งสินค้า    และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ  ได้สะดวก  
 

             ๔.  อุปสรรค   ( Threat - T)       
                    ๔.๑   ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมีแนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสําคัญความเป็นไทยน้อย 
                    ๔.๒   สนใจอารยะธรรมต่างชาติมากขึ้น 
                    ๔.๓  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  นําไปสู่ปัญหาทางสังคม  เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 
                     ๔.๔   ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้งซ้ําซาก   
                     ๔.๕   ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
                     ๔.๖   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 
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บทท่ี   ๔   
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

๔.๑  วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
 

“เกษตรกรก้าวหน้า  ชาวประชาสุขสามัคคี 

คมนาคมดี  มากมีแหลง่น้ํา  ก้าวล้ําการศึกษา 

นําพาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เพรียบพร้อมคุณธรรม” 
 

๔.๒  พันธกิจ     (Mission)   
๑.  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพของประชาชน 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางปฎิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
๓. ส่งเสริมด้านศาสนาและฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ด้อยโอกาสในสังคม  เช่น  ผู้พิการ  คนชรา  เป็นต้น 
๕. จัดให้มีและบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย 
๖. จัดให้มีและบํารุงรักษาแหล่งน้ํา ระบบสาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการของประชาชน 
๗. ส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 
๘.  พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  สะอาด  สวยงาม  และปลอดภัย 

  ๙.  รณรงค์และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพที่สมดุล และยั่งยืน 
  ๑๐.ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  ๑๑.พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรที่ดโีดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง

ทั่วถึง 
๓. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้ง

ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
๕.  ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย   
๖.  ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๗.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
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๔.๓   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

( Goals) 
ตัวช้ีวัด(kpls) ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
เป้าหมาย

ปี  ๕๙-๖๓ ปี  ๕๙ ปี  

๑. ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
พอเพียง 

๑.ร้อยละของประชาชนในวัย
ทํางาน(๑๘-๖๐)ท่ีมีงานทํา 
๒.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายรับ
ท่ีมีรายรับมากกว่ารายจ่าย 

๑.ประชาชนในวัยทํางานมีงานทําร้อย
ละประชาชนในวัยทํางานท้ังหมด 
๒.ครัวเรือนท่ีมีรายได้มากกวา
รายจ่ายประมาณ 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 

๖๐% 
 

๕๐% 

๗๐

๗๐

๒. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมเครือข่ายด้านการเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์และได้รับงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการลงทุน 
 

๑.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ท่ีทําขึ้น
มาแล้วสามารถขายได ้
 

๑.ผลิตภัณฑใ์นชุมชนท่ีทําขึ้นมาแล้ว
ขายได้  ร้อยละ ๕๐ 
 

๑๐๐% ๘๐% 

๓.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น  
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และการ
บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
ท่ัวถึง    

 
 

๑.จํานวนประชาชนท่ีมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและได้รับการดูแลสุขภาพ
อยู่เสมอ 
๒.จํานวนประชากรท่ีได้รับการ
บริการด้านสวัสดิการสังคม 
 

๑. ประชาชนในตําบลไดใ้ช้บริการ
สาธารณสุขร้อยละ  ๘๐ 
๒.ประชาชนในตําบลได้รับบริการด้าน
สวัสดิการสังคมร้อยละ ๗๐ 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 
 

๘๐% 
 

๖๐% 
 
 
 

๗๐

๔.การได้รับบริการด้านคมนาคมมี
ความสะดวก 
 

๑.ร้อยละของครัวเรือนท่ีได้รับ
ความสะดวกในการคมนาคม 

๑.  ครัวเรือนท่ีมีความสะดวกในการ
คมนาคมร้อยละ  ๘๐ของครัวเรือน
ท้ังหมด 

๑๐๐% 
 

 

๕๐% 
 

 

๗๐

 

๕. ประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ส่งเสริมระบบคลองส่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร  

๑.ร้อยละของพื้นท่ี  ท่ีได้รับนํ้า
จาก ระบบคลองส่งนํ้าเพื่อ
การเกษตร 

๑.พื้นท่ีในชุมชนท่ีได้ รับนํ้าจาก ระบบ
คลองส่งนํ้าเพื่อการเกษตร ร้อยละ 
๕๐ 
 

๑๐๐% ๘๐% 

๖.  ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับ
การศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ท้ังในระบบ
การศึกษาและนอกระบบการศึกษา  
รวมท้ังขยายช่องทางในการรับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยของ
ประชาชนเพ่ิมขึ้น 
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและการฟ้ืนฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

๑.ร้อยละของประชาชนท่ีมี
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ท่ีทันสมัย 
๒.เด็กและเยาวชน  ท่ีอยู่ในวัย
เรียนได้รับการศึกษาท่ัวถึง 
๓.จํานวนประชาชนในตําบลท่ีให้
ความสนใจในกิจกรรมทางศาสนา
อยู่เป็นประจํา 
๔.โครงการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

๑.ประชาชนทีมีช่องทางในการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารท่ีทันสมัยมีร้อยละ  ๖๐ 
ของประชากรท้ังหมด 
๒. เด็ก  เยาวชน  ได้รับการศึกษา
ร้อยละ  ๘๐ 
๓.ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม
ทางศาสนาร้อยละ ๗๐  ของ
ประชาชนท้ังหมด 
๔.ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ 

๑๐๐% 
 
 

๑๐๐% 
 

๑๐๐% 
 
 

๑๐๐% 
 

๖๐% 
 
 

๘๐% 
 

๗๐% 
 
 

๕๐% 
 

๗๐
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 ( Goals) 
ตัวช้ีวัด(kpls) ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
เป้าหมาย

ปี  ๕๙-๖๓ ปี  ๕๙ ปี  

๗. ชุมชนน่าอยู่  มีการบริหาร 
จัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี  สะอาด  
สวยงาม  และปลอดภัย 

๑.ร้อยละของความพึงพอใจชุมชน
ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 

๑.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้านตนเอง
ร้อยละ  ๘๐ 
 

๑๐๐% 
 
 

 

๘๐% 
 

  

๘. มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี
แบบบูรนาการและมีส่วนร่วม 

๑.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของภาครัฐ 
๒.ภาครัฐมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงบริหารจัดการอยู่
เสมอ 

๑.ประชาชนให้ความสนใจภาครัฐร้อย
ละ  ๗๕  ของประชาชนท้ังหมด 
๒.โครงสร้างของภาครัฐปรับเพื่อการ
บริหารจัดการท่ีดีตลอดร้อยละ  ๘๐ 

๑๐๐% 
 
 

๑๐๐% 

๗๕% 
 
 

๘๐% 
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บทท่ี  ๕ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

                  เพื่อนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง ยุทธศาสตร์หลักที่จะ
ดําเนินการให้ประสบความสําเร็จ รวม ๕ ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล  
สําโรง  จํานวน  ๒๑ แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
๑.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  
เป้าหมาย  

๑. ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 
๒. เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
๓. ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางการพัฒนา 
๑) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 
๒)   ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
๓)   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 
๒. มีผลิตภัณฑ์ OTOP ตําบลและมีการกรายตามท้องตลาด 
๓. กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
๔. ผลผลิตทางการเกษตรมีเพิ่มขึ้น  ต้นทุนน้อยและได้ราคาดี 
๕. พื้นที่ทําการเกษตรมีน้ําเพียงพอสําหรับการเกษตรตามสภาพพื้นที่ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
เป้าหมาย 
        ๑.   ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
        ๒.  ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณใ์นทุกมิติและได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
        ๓.  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้    เป็นคนดี    มีคุณภาพ   มีศักยภาพ  ความสามารถใน
การแข่งขัน  และมีคุณธรรม  จริยธรรม  สู่สังคมฐานความรู้ 
         ๔.  ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบน
ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําให้ชุมชน  สังคม  มีความสมานฉันท์และสันติสุข 
แนวทางการพัฒนา 

๑. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุก 
ช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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๒. ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา 

พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
๕.  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป 

        ๖.  สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 
ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพิ่มขึ้น 
๒. จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพที่ดี 
๓. จํานวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
๔. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
     เป้าหมาย 
 ๑. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล     ให้มีความ
สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
คมนาคมขนส่ง  ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชน 

๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
        ๓. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมตําบลและหมู่บ้านให้ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

๔. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา 

๑. พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 
๒. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๓. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
๔.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ตัวช้ีวัด 
๑. จํานวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ํา 
๒. จํานวนป้ายจราจรที่ติดตั้ง 
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 
๔. จํานวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 

๔.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
             เป้าหมาย 

เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีสภาพที่สมบูรณ์ 
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และสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไม้และความสมดุลของธรรมชาติ    
ไมใ่ห้ทําลายต้นไมไ้ปมากกว่านี้  ปรับปรุงภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในตําบล 
        แนวทางการพัฒนา 
   ๑.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
 ๒.  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 ๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตสํานึกที่ดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
๒. จํานวนต้นไม้ที่มีการปลูกเพิ่มขึ้น 
๓. จํานวนแหล่งน้ําที่ได้รับการปรับปรุง 
๔. จํานวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ๕.   จํานวนหมู่บ้านไม่มีน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
 ๖.   จํานวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศนใ์ห้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 

                          ๗.  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 
เป้าหมาย 

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
๒. ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
๓. ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไ้ขปัญหาด้วยตัวเอง 
๔. สร้างความม่ันคง  ปลอดภัย  สันติสุข  และสมานฉันของทุกภาคส่วน 

แนวทางการพัฒนา 
         ๑.   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากร 
         ๒.   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                  
  ๓.   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 
  ๔.   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
ตัวช้ีวัด 

๑. จํานวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๒. ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
๓. จํานวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
๔. ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอื้อเฟื้อต่อกัน 
๕. จํานวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ด
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  การค้า การลงทุน  
 
 

๑) ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนเรียนรู้ และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

๒)   ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และกระจายผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด 
๓)   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ส่วนการศึกษา 
 
 
 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

 

๑) การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒)  ส่งเสริมค่านิยม จริยธรรมและประเพณี อันดีงามแก่สังคม 
๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษา 

พยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
๔)  การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
๕)  ส่งเสริมภูมิรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านให้สืบทอดกันต่อไป 

  ๖)  สงเคราะห์ และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการดํารงชีวิต 

 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 

 

๑)  พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน  การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ
๒)  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
๓)  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมี      

ส่วนร่วม 
๔)  ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน    
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

๑)  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ําลําธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
๒)  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓)  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
๔)  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย 
 

 

๕.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่
ดี 
 

๑)   การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลกร 
๒)   การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยี                  
๓)   การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง งบประมาณและการตรวจสอบ 
๔)   การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระดับ 
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บทท่ี   ๖ 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
๖.๑  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น    พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
  ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 
  ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  ๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 
 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอํานาจหน้าที่   ดังนี้ 
  ๑.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๒.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ๓.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 

๖.๒   การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล   ดังนี้ 
  แบบท่ี  ๑ การช่วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  แบบช่วยกํากับจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า  ดําเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอนมาก
น้อยเพียงใด  อย่างไร      
  แบบท่ี  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส  เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่สามารถนําไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด   
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๔๐                              

แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ดําเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กําหนด 
แบบท่ี ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

แบบท่ี ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  เพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดําเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ วรรค ๓ 
ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานผลการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณ  การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อเป็นการรายงานผลให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบ 
 
๖.๓    การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  ๑.  กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย่างน้อยโครงการ
ละ   ๑    ครั้งต่อปี    
  ๒.  กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละครั้ง 
  ๓.  กําหนดการรายงานผล        ซึ่งได้จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานผลต่อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   
ปีละครั้ง 
  ๔.  กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   และปิดประกาศไว้ที่เปิดเผยไม่น้อยกว่า  ๓๐   วัน 
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คํานํา 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงาน   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักไทย   พุทธศักราช  ๒๕๕๐  ให้กระจายอํานาจแก่
ท้องถิ่นและให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   และพระราชบัญญัติสภาตําบลและ
องค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  มาตรา   ๖๖   กําหนดให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
พัฒนาตําบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  กําหนดให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล ต้องจัดทําแผนพัฒนาซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี   

 

             ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอํานาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลสําโรง  จึงได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓ ) ขึ้น 
 

             องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็น
เข็มทิศช้ีทาง  นําพาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลสําโรงไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พัฒนา
อย่างบูรณาการและยั่งยืนสืบต่อไป 
                                                            
 
 
 

                                                     องค์การบริหารส่วนตําบลสําโรง 
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สารบัญ 
 
    เรื่อง                                                                                               หน้า      
  บทท่ี  ๑    บทนํา          ๑ 
   บทท่ี  ๒    สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               ๓ 
   บทท่ี  ๓    การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น                                         ๑๕ 
   บทท่ี  ๔    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา                            ๓๐ 
   บทท่ี  ๕    ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา                                              ๓๓ 
   บทท่ี  ๖    การนํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
                 ประเมินผล                                                                              ๓๘                                                                                                               
      ภาคผนวก                                                                                           ๔๐ 
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