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ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ทั้ งนี้ตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕  “ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่
ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลด้วย”   

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา มาตรา ๒๕๓ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ .ศ.
๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๘/๕  วรรค ๕ 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ
ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้ 
      “ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ แบบมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการ” 

 พันธกิจ 
  ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา มีดังนี้ 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น       
เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งในการพ่ึงพาตนเอง 
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๕. การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
๖. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๗. เสริมสร้างอนามัยชุมชนให้ถูกสุขลักษณะที่ดี 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 



ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกาได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  ๒.๑ แผนงานการศึกษา  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 ๓.๑แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
   ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 ๔.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 ๔.๓ แผนงานงบกลาง 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  ๕.๑ แผนงานงบกลาง 

๕.๒ แผนงานสาธารณสุข 
 ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 ๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

๗.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
๘.๒ แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๙.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

๑๐.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
๑๐.๓ แผนงานเคหะและชุมชน 
๑๐.๔ แผนงานสาธารณสุข 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด
ดังกล่าว โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร พลังงานสะอาด การค้า เศรษฐกิจอาเซียน การ
ท่องเที่ยว สังคมคุณภาพ พัฒนาเมืองน่าอยู่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม  และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
เป้าประสงค์รวม 

 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการทุกด้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนี้  
๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘ 
เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์



๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจเรื่องการใช้น้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษาเป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร 
๓.๑)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรมเกิดพันธุ์

พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือการ
อนุรักษ ์ 

๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  

ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการของ

ประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม สร้างชื่อเสียง

ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย

ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 



๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๖.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 

๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน

เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
๖.๕)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัยและ

ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

๗.๒)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนดอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ

ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 



๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน       
(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม 
สมบูรณ์ 

๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น 
ทุกระดับ   

๑๐.๓)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

วิสัยทัศน์ 
  “ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ” 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา  
๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   
๙.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 

  ๑. ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  
๒. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
๔. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
๕. สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
๖. ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๗. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
๘. ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 

  ๙. สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  
๑๐. ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
๑๑. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 



  ๑๒. สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้มีการ
ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ 

๑๓. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี

คุณภาพและมาตรฐาน 
๑๕.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
๑๖.  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  ๑๗.  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  ๑๘.  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 

๑๙.  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
๒๐. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
๒๒. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
๒๓. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
๒๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
๒๕.  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
  ๒๖.  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์     

๒๗.  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

๒๘. ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

 

ตัวช้ีวัด 

๑. ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
   ๒. ประชาชนในต าบลช่อระกามีรายได้เพ่ิมขึ้น 

๓. โรงเรียน สพฐ. ๓ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  นม วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ 
   ๔. ศพด. ๓ แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  นม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ
บริหารจัดการ 
  ๕.  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

๖. ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
๗. เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
๘. มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
๙. อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
๑๐. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น ๕% 



๑๑.ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ ๙ หมู่บ้าน 
๑๒. กลุม่สตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
๑๓.ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ๙ หมู่บ้าน 
๑๔. จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
๑๕. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ๙ หมู่บ้าน 
๑๖. ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ 
๑๗. ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  ๙  หมู่บ้าน 
๑๘. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน 
๑๙. ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๙ หมู่บ้าน 
๒๐. การจัดระเบียบโครงสร้าง  การบริหารจัดการภายในองค์กร  ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ๙ หมู่บ้าน 
๒๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
๒๒. ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๙ หมู่บ้าน 
  ๒๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ ๙ หมู่บ้าน 

๒๔. ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล
และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล ๙ หมู่บ้าน 

๒๕. สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
๒๖. เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
๒๗. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 

ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ ๙ หมู่บ้าน 
๒๘.การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี ๙ หมู่บ้าน 
 

ค่าเป้าหมาย 
๑)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
๓)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
๔)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
๕)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
๖) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
๗) ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการของท้องถิ่น  
๘) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
๙) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๐) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์  

กลยุทธ์ 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

๑) ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

๒) พัฒนาชุมชน และสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 



๑) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒) พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา  (ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้ 

มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน   
๓) สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

และเป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
๔) สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม 

ให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมเซียนในทุกด้าน   
๕) ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
๑) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให้มีคุณภาพ               

มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพ น าเครื่องจักร 

และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางการสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายทาง
เศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๔) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือการจ าหน่าย 
และเพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน และชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น า 

การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพสามารถพ่ึงตนเองได้ 
๓) ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  เพื่อเตรียม 

ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๔) ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไข

ปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่าย ยาเสพติดในทุกระดับ  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข หมู่บ้าน  (อสม.) 
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

๓) ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยในระดับหมู่บ้าน และชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้
การดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



๑) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่งท่องเที่ยว และ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 

๓) ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางคมนาคม 

๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๑) พัฒนาฟ้ืนฟู และส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น

โคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสาน และเชื่อมโยงไปสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่

ระดับหมู่บ้าน จนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
๑) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย

ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่าง ๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศ
ต่างๆ ในโลก 

๒) น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ   

๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัด  ให้ได้รับการศึกษา  อบรม  การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและความร่วมมือ
ประชาคมอาเซียน 

๔) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน 

๕) เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
๒) ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑) ส่งเสริม และสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์       

๒) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
รณรงคส์ร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

๓) ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบ
ก าจัดขยะรวมเพื่อการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



๑)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
จุดแข็ง  (S : Strength-s)   

- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 
จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
 - อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมาติดต่อราชการของ
ประชาชน 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด จ านวน ๒ สาย สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพ
ระหว่างการก ากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับ  การบริหารงานท้องถิ่น 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ท าให้การพัฒนาท้องถิ่น
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 



 - การด าเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณท่ีจ ากัด 
 
 

ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand ๔.๐) 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกามีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ 
๔.๐ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข 
สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มูลค่าสูง โดยรายละเอียดไทยแลนด์ 
มีดังนี้  

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ 
(New Engines of Growth)  ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติม
เต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑.กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพเช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ (New Startups) ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรเทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

๒.กลุ่มสาธารณสุขสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพเทคโนโลยี
การแพทย์ สปา เป็นต้น 

๓.กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะหุ่นยนต์และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเช่น 
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

๔.กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา 
อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

๕.กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูงเช่น เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการเป็น 



 

 



 

 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ด้านการพัฒนาการศึกษา 
๑ โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในต าบลช่อระกา ๕๔๙,๑๙๘.๖๐ 
๒ โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา ๑๔๗,๒๐๓.๖๘ 
๓ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลช่อระกา ๑๙๐,๘๐๐.๐๐ 
๔ โครงการจัดงานวันเด็ก ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
๕ โครงการฝึกศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ 
๖ โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๘,๔๕๐.๐๐ 
๗ โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ศพด.ในต าบลช่อระกา ๑๑๗,๓๐๐.๐๐ 
๘ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ๑๙,๙๗๕.๐๐ 
๙ โครงการอบรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐,๙๔๕.๐๐ 

๑๐ โครงการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดชุมชน ๙,๙๘๖.๖๕ 
๑๑ โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในต าบลช่อระกา ๑,๐๖๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๒ โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์เข้าห้องสมุดชุมชน ๗,๓๒๐.๐๐ 
๑๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด) ๓๘,๔๒๐.๐๐ 
๑๔ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง ๓,๐๐๐.๐๐ 
๑๕ โครงการป้องกันเด็กจมน้ า ๒๐,๐๐๐.๐๐ 
ด้านการพัฒนาการเกษตร 
๑ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ๑๕,๑๖๐.๐๐ 

ด้านการพัฒนาสังคม 
๑ โครงการอบรมพัฒนาสตรีและสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ๑๒,๖๕๐.๐๐ 
๒ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ๔๒,๐๐๐.๐๐ 
๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มสตรี แม่บ้าน ผู้น าชุมชน ๒๔๗,๗๕๐.๐๐ 
๔ โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็ก เยาวชน 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
๑๑,๔๖๐.๐๐ 

๕ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เก่ียวข้องกับ อปท.ให้กับ
ประชาชน 

๘,๘๐๐.๐๐ 

๖ โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ ๑๑,๘๐๐.๐๐ 
๗ โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ๑๔,๔๒๐.๐๐ 
๘ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๗,๐๒๕.๐๐ 
๙ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๕,๔๙๐,๖๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑,๓๗๗,๖๐๐.๐๐ 
๑๑ โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ๓๖,๐๐๐.๐๐ 
๑๒ โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ - 
๑๓ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ - 

   
   

 



 

 

 

 

 

 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ด้านการพัฒนา การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
๑ โครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ๑๘๘๐.๐๐ 
๒ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด ๑๔๔,๒๖๓.๐๐ 
๓ โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ๑๙,๕๔๘.๐๐ 

ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
๑ โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ๗,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน ๒,๖๔๐.๐๐ 
๓ โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ 
๔ โครงการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล ๘,๓๐๐.๐๐ 
๕ โครงการส่งเสริมการจัดท าแผนและทบทวนแผนชุมชน  - 
๖ โครงการจัดเวทีประชาคมต าบล ๖,๕๐๐.๐๐ 
๗ โครงการพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ๘,๐๐๐.๐๐ 
๘ โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา ๘๗,๐๐๐.๐๐ 

ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ๒,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - 
๓ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน ๔๑,๖๑๓.๖๐ 

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี 
๑๖,๑๗๑.๐๐ 

๒ โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน ๙,๙๗๕.๐๐ 
๓ โครงการปลูกหญ้าแฝก ๑,๓๔๐.๐๐ 
๔ โครงการก าจัดวัชพืชคลองล าน้ าเค็ม บ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ๔๒,๗๕๐.๐๐ 
๕ โครงการการบริหารจัดการขยะ ๑๓,๒๗๔.๐๐ 



ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
(บาท) 

ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
๑ โครงการสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล (สปสช.) ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการรณรงค์ป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ๓๔,๖๐๗.๘๐ 
๓ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
๑๖,๐๕๐.๐๐ 

๔ อุดหนุนโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๕ โครงการชาวช่อระการ่วมใจท าความสะอาดาสานต่อความดีของพ่อ (Big Cleaning Day) - 

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสี่แยกนานางทองค าถึงบ้านเทอดศักดิ์ หมู่ที่ ๘ ๒๔๕,๐๐๐.๐๐ 
๒ โครงการขยายถนน คสล.จากนานายชวนถึงวัดบ้านขามเวียน หมู่ที่ ๓ ๕๕,๕๐๐.๐๐ 
๓ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อระกา ต.ช่อระกา เชื่อมต่อสายราชภูมิ  ต.ตาเนิน  อ.เนิน

สง่า จ.ชัยภูม ิ
๘๖๖,๐๐๐.๐๐ 

๔ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายช่อพัฒนา - หนองรัง ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม        จ.นค
ราชสีมา 

๓,๒๔๙,๕๐๐.๐๐ 

๕ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากแฟร์วังผักบุ้งถึงบ้านนายสายชล- ถนนลาดยาง บ้านขาม
เวียน หมู่ที่ ๓ 

๓๙๘,๐๐๐.๐๐ 

๖ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายฉลอง - ถนนลาดยาง บ้านช่อระกา หมู่ที่ ๑ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ 
๗ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วงถึงบ้านนา บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ ๔๘๒,๐๐๐.๐๐ 
๘ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนานางสนุ่นถึงแยกทางไปบ้านม่วง หมู่ที่ ๗ ๓๙๓,๐๐๐.๐๐ 
๙ โครงการปรับปรุงซ่อมแซม/ เสริมผิวทางพารา AC ถนนสาย บ้านนา - บ้านม่วง (รหัสทาง

หลวงท้องถิ่น นม.ถ.๑๓๑-๐๗) บ้านม่วง หมู่ที่ ๒ 
๑,๙๔๙,๐๐๐.๐๐ 

๑๐ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านม่วง - บ้านนา หมู่ที่ ๒ ๑,๓๓๒,๐๐๐.๐๐ 
๑๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้ม โนนบ้าน - สะพานวัดบ้าน ขามเวียน หมู่ที่ ๓ ๗๒,๕๐๐.๐๐ 
๑๒ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัวหลัน - บ้านนางส าลี หมู่ที่ ๖ ๑๗๐,๕๐๐.๐๐ 
๑๓ โครงการปรับปรุงถนนถนนลูกรังจากนานางส าลี-สามแยกไปบ้านดอนยาว หมู่ที่ ๖ ๒๕,๕๐๐.๐๐ 
๑๔ โครงการปรับปรุงถนนรอบบึงหนองสรวง หมู่ที่ ๘ ๓๒๑,๕๐๐.๐๐ 
๑๕ โครงการปรับปรุง ถนน คสล.สายสี่แยกบ้านนายช านาญถึงหน้าวัดบ้านขามเวียน หมู่ ๓ ๓๑๙,๕๐๐.๐๐ 
๑๖ โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรังจาก บ้านนางแจ๋วถึงศาลปู่ตา (คุ้มโนนบ้าน) หมู่ที่ ๓ ๑๕,๕๐๐.๐๐ 
๑๗ โครงการปรับปรุงคันคลองอีสานเขียว หมู่ที่ ๔ ๒๐,๕๐๐.๐๐ 
๑๘ โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ๑๒,๓๘๓.๐๐ 
๑๙ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียน - บ้านครูล าพึง หมู่ที่ ๔ ๓๐๙,๐๐๐.๐๐ 
๒๐ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบสระประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่๔ ๒๑,๐๐๐.๐๐ 
๒๑ โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

   



 

  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 

เรื่อง รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
********************************** 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ ในการด าเนินงาน
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕  
วรรค ๕  “ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี  ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  และรายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ให้ปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ ที่ท าองค์การบริหารส่วนต าบลด้วย”   

  ดังนั้น เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  มาตรา ๕๘/๕ วรรค  ๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  ประกาศนี ้
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่  ๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

        (ลงชื่อ)      
         (นายทองแดง  ศรีธรรมมา) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา 
 



 


