ส่วนที่ 1
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
๑.๑ ที่ตั้งของตาบล
อาเภอสูงเนินเดิมขึน้ อยูก่ ับอาเภอสันเทียะ (อาเภอโนนไทย) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้สร้าง
ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา พ.ศ. ๒๔๔๒ ทางรถไฟตัดผ่านเข้าหมู่บ้านสองโนน (อาเภอสูงเนินใน
ปัจจุบัน) ทาให้การติดต่อกับจังหวัดสะดวกกว่าติดต่อกับอาเภอโนนไทย ยิ่งกว่านั้น ประชาชนต่างก็อพยพเข้ามา
ทามาหากิน และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในหมูบ่ ้านสองโนนจานวนมาก เพื่อสะดวกในการดูแลทุกข์สุขของราษฏร ทาง
ราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นอาเภอ โดยย้ายอาเภอสูงเนิน (ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านสันเทียะ) มาตั้งที่บ้านสองโนนประมาณ
กลางปี พ.ศ. ๒๔๔๗ บ้านสองโนน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านสูงเนิน” จนถึงปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงได้
จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลสูงเนิน
ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอน ๙ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป
เทศบาลต าบลสู ง เนิ น ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ตกของจั ง หวั ด นครราชสี ม า ห่ า งจากจั ง หวั ด
นครราชสีมาประมาณ ๓๗ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒
ถนนมิตรภาพ ประมาณ ๒๒๔ กิโลเมตร และโดยทางรถไฟ ๒๓๑ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ ๑๒.๓๘ ตาราง
กิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๗.๒๓ ตารางกิโลเมตรจากการวัดพื้นที่จริงของสานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) ประกอบด้วย ๖ หมูบ่ ้าน คือ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๘,๑๐ และ หมู่ที่ ๑๑ จานวน
๑๔ ชุมชน
เทศบาลตาบลสูงเนิน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลเสมา
ทิศใต้
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลสูงเนิน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคราช
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเกลือเก่า
๑.๒ ลักษณะภูมปิ ระเทศ
เทศบาลตาบลสูงเนิน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ-เรียบราบและที่ราบลูกคลื่นลอนลาด
เล็กน้อย
๑.๓ ลักษณะภูมอิ ากาศ
สภาพอากาศตลอดทั้ ง ปี มีลั ก ษณะภู มิ อ ากาศแบ่ ง เป็ น 3 ฤดู คื อ ฤดู ร้อ นเริ่ ม ตั้ ง แต่ เดื อ น
กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายนของทุกปี ฤดูฝน เริ่มตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ฤดูหนาวเริ่มตัง้ แต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35
องศาเซลเซียส

๑.๔ ลักษณะของดิน
สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ในระยะเวลานาน ความอุดมสมบูรณ์
ปานกลาง
๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า
มีแม่นาล
้ าตะคลองไหลผ่านชุมชน
๑.๖ ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินไม่มพี ้ืนที่ปุาไม้
2. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง
ครอบคลุมพื้นที่ 14 ชุมชน ได้แก่
1. ชุมชนเบญจมิตร
2. ชุมชนบูรพาสามัคคี
3. ชุมชนแสงไทยพัฒนา
4. ชุมชนสว่างแสงธรรม
5. ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา
6. ชุมชนสุขาวดี
7. ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์
8. ชุมชนกลางบ้านพัฒนา
9. ชุมชนประตูนารุ
้ ง่ เรือง
10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี
11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2
12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ
13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา
14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี
6 หมูบ่ ้าน ได้แก่
หมูท่ ี่ 1 บ้านสูงเนิน
หมูท่ ี่ 3 บ้านตะคองหลง
หมูท่ ี่ 4 บ้านเหล่าโนนค่า
หมูท่ ี่ 8 บ้านสุขาวดี
หมูท่ ี่ 10 บ้านญาติเจริญ
หมูที่ 11 บ้านสูงเนิน
๒.๒ การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้ องถิ่ นขององค์ก รปกครองส่วนท้อ งถิ่น เทศบาลต าบลสูง เนิน แบ่ง เขตการ
เลือกตัง้ ออกเป็น 2 เขต ในแต่ละเขตจะมีสมาชิกสภาเทศบาล 6 คน
เทศบาลตาบลสูงเนิน มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไปเมื่อวันที่ 23
ธันวาคม 2555 หมดวาระในวันที่ 22 ธันวาคม 2559
3. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ประชากรในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน มีจานวนประชากรทั้งสิ้น 10,110 คน แยกเป็น ชาย
4,783 คน หญิง 5,327 คน จานวนครัวเรือน 5,865 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 816.64
คน ต่อ ๑ ตารางกิโลเมตร

ปี พ.ศ.
๒๕๕๓
๒๕๕๔
2555
2556
2557
2558
2559

ชาย
๔,๘๑๕
๔,๘๑๑
4,767
4,791
4,783
4,721
4,783

จานวนประชากร (คน)
หญิง
๕,๓๕๐
๕,๓๗๐
5,315
5,333
5,338
5,258
5,327

๓.๒ ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
ชาย
น้อยกว่า 1-10 ปี
595
11-20 ปี
589
21-30 ปี
635
31-40 ปี
815
41-50 ปี
754
51-60 ปี
614
61-70 ปี
433
71-80 ปี
215
81-90 ปี
58
91-100 ปี
12

รวม
๑๐,๑๖๕
๑๐,๑๘๑
10,082
10,124
10,121
9,979
10,110

จานวน
หลังคาเรือน
๔,๗๕๔
๔,๗๙๓
4,957
5,182
5,180
5,678
5,865

หญิง
554
519
659
800
813
872
579
316
150
18

ความหนาแน่น
(คน / ตร.กม.)
๘๒๐.๐๘
1,๔๐๘.๑๖
814.38
817.77
817.53
806.05
816.64

รวม
1149
1108
1294
1615
1567
1486
1012
531
208
30

4. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา
1. โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดสานักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี บุคลากร 38 คน จานวนนักเรียน ๙45 คน
- โรงเรียนระดมวิทยานุสรณ์ บุคลากร 32 คน จานวนนักเรียน 578 คน
- โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ บุคลากร 5 คน จานวนนักเรียน 52 คน
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จานวน ๑
แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสูงเนิน บุคลากร 96 คน จานวนนักเรียน 1,751 คน
3. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอสูงเนิน จานวน ๑ แห่ง
4. โรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จานวน ๒ แห่ง ได้แก่
- โรงเรียนอนุบาลจุรพี ันธ์ บุคลากร 78 คน จานวนนักเรียน 1,206 คน
- โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา บุคลากร 35 คน จานวนนักเรียน 527 คน

๔.๒ สาธารณสุข
ในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินมี โรงพยาบาลสูงเนิน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๑
แห่ง จานวนเตียงคนไข้ มีจานวน 9๐ เตียง มีคลินิกเอกชน จานวน ๖ แห่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
จานวน 1 แห่ง มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) จานวน 202 คน สามารถให้บริการได้อย่าง
ทั่ว ถึง ถ้า มีอ าการหนั กจะส่ ง เข้ ารั บการรั ก ษาต่อ ที่ โรงพยาบาลสู งเนิน และโรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า
ตามลาดับ
๔.๓ อาชญากรรม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ด้านการปูองกันในพื้นที่เทศบาลตาบลสูงเนินมีการจัดระบบ
การรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและความปลอดภั ย ในด้ า นต่ า งๆ มี ส ถานี ต ารวจภู ธ รอ าเภอสู ง เนิ น 1 แห่ ง
อาชญากรรมมีจานวนไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับอุบัตเิ หตุ
๔.๔ ยาเสพติด
ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลตาบลสูงเนินมีการดาเนินกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ดังนี้
1. ผู้ดาเนินการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ชุมชน เทศบาล อาเภอ
2. กิจกรรมที่ดาเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่
- การฝึกอบรมให้ประชาชน เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด
- รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซด์
เดินรณรงค์ เป็นต้น
- สนับสนุนให้มีการส่งผู้ตดิ ยาเสพติดเข้าบาบัดรักษา
- สนับสนุนงบประมาณให้กับสาธารณสุขดาเนินการบาบัดรักษาผู้ตดิ ยาเสพติด
- ฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพติดในชุมชน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
- จัดประชาคมเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดตั้งคณะทางานศูนย์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จัดตั้งอาสาสมัครในชุมชนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ส่งเสริมอาชีพสาหรับประชาชนในชุมชน
3. ในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินได้ประกาศเป็นเทศบาลปลอดยาเสพติดแล้ว
๔.๕ การสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตาบลสูงเนิน มีการให้คาแนะนาช่วยเหลือดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
โดยดาเนินโครงการที่สาคัญ ได้แก่
- โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่เยี่ยมเด็กแรกเกิด เพื่อให้คาแนะนาการเลี้ยงเด็ก แรกเกิด ผลจาก
การด าเนิน โครงการทาให้ พบปั ญหาที่ เกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิ ด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็น ต้น ซึ่ งเทศบาลฯ
สามารถส่งตัวไปรักษาได้ทันเวลา
- โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ สาหรับดูแลผู้สูงอายุที่ไม่มคี นดูแล

๕. ระบบบริการพื้นฐาน
๕.๑ การคมนาคมขนส่ง
ทางบก เทศบาลตาบลสูงเนินมีถนนสายหลักที่สาคัญคือ
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อกับจังหวัดและ
อาเภอต่างๆ ระยะทาง ๒๒๔ กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ – สูงเนิน และระยะทาง ๓๗ กิโลเมตร จากสูงเนิน นครราชสีมา
- ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๒๑๖๑ (ถนนมิตรสัมพันธ์) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข ๒ กับถนนสายอื่นๆ ในเขตเทศบาล
- ถนนสายยุทธศาสตร์ (เดิมคือแนวถนนมิตรภาพ) แต่ราษฎรไม่ค่อยนิยมใช้ขณะนี้ทางราชการ
ดาเนินการปรับปรุงให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมแล้ว โดยเชื่อมระหว่างตาบลมะเกลือใหม่ ตาบลมะเกลือเก่า ตาบลสูง
เนิน และตาบลกุดจิก
ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ๒ เส้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร อุบลราชธานีและสายกรุงเทพมหานคร - หนองคาย โดยมีสถานีจอดที่สถานีรถไฟสูงเนินซึ่งมีอายุร้อยกว่าปี สร้าง
มาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๕ และยังมีสภาพดีสวยงามเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของอาเภอสูงเนิน ระยะทางจาก
กรุงเทพมหานคร-สูงเนิน ๒๒๔ กิโลเมตร และระยะทางจากสูงเนิน-นครราชสีมา ๓๗ กิโลเมตร
โครงข่ายถนนภายในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน
การจราจรในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน ถนนสายหลักในการสัญจรไปมาเทศบาลใช้ระบบ ONE
WAY
ทาให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด แต่จะมีปัญหาบ้างเป็นบางจุด เรื่องการจอดรถไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย การจราจรส่วนใหญ่ใช้ถนนสายหลัก คือ ถนนมิตรสัมพันธ์
สภาพถนนในเขตเทศบาล ปัจจุบัน อยู่ในสภาพดี ซึ่งถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล
ทั้งหมด ๑92 สาย ระยะทางรวม 31.176 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑84 สาย ระยะทางรวม ๒
7.036 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 8 สาย ระยะทางรวม 4.140 กิโลเมตร
๕.๒ การไฟฟ้า
การให้บริการด้านไฟฟูาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และ
ดาเนินงานโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอสูงเนิน ซึ่งได้ให้บริการไฟฟูาแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาล อย่างทั่วถึง
และเพียงพอต่อปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะเอง
๕.๓ การประปา
การให้บริการด้านประปาของประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และ
ดาเนินงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว ซึ่งใช้น้าดิบจากลาตะคลอง ประชาชนมีน้าประปาใช้เพียงพอต่อการ
อุปโภค บริโภค
๕.๔ โทรศัพท์
โทรศัพท์ มีชุมสายโทรศัพท์สาหรับให้บริการขยายเขต 1 ชุมสาย และมีสานักงานบริการที่
สานักงานบริการโทรศัพท์สคี ิว้

๕.๕ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง คือ ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข สูงเนิน บริการอินเตอร์เน็ตฟรี
ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลตาบลสูงเนิน
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร
ในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน มีพ้ืนที่ทาการเกษตรเพียงเล็กน้อยตามแนวที่เป็นเขตติดต่อ เขต
องค์การบริหารส่วนตาบลสูงเนิน มะเกลือเก่า
๖.๒ การประมง
ไม่มพี ้ืนที่ประมง
๖.๓ การปศุสัตว์
ไม่มพี ้ืนที่ปศุสัตว์
๖.๔ การบริการ
ลักษณะการประกอบกิจการบริการในเขตเทศบาล ได้แก่
1. โรงแรม (ขนาดไม่เกิน ๖๐ ห้องพัก)
มี
5 แห่ง
2. ตลาด
มี
๒ แห่ง
3. สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิง
มี
6 แห่ง
๖.๕ การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว แต่เส้นทางที่ใช้สัญจรไปยังสถานที่ท่องเที่ยว
ต่าง ๆ ของอาเภอสูงเนินต้องผ่านเทศบาลตาบลสูงเนิน ดังนี้
ปราสาทโนนกู่ ตัง้ อยู่ทีบ่ ้านกกกอก หมูท่ ี่ 7 ตาบลโคราช ห่างจากแยกวัดญาณโศภิตวนาราม 3
กิโ ลเมตร เป็ นศาสนสถานแบบศิล ปะเขมร ก่อ ด้ ว ยอิฐปนหิ น ทราย ประกอบด้ ว ยปรางค์ ห ลั งเดี่ ย วบนฐานสู ง
ด้านหน้ามีวิหารหันเข้าหาปรางค์ประธานอยู่ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยกาแพงแก้ว มีซุ้มประตูทิศตะวันออกและทิศ
ตะวันตกเป็นทางเข้า-ออก และที่ลานระหว่างวิหารทั้งสองนั้นพบโคนนทิหมอบในอาการเคารพปราสาทประธาน
อันเป็นที่สถิตของพระศิวะมหาเทพ ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดู ในราวพุทธศตวรรษที่ 16
ปราสาทเมืองแขกตั้งอยู่ที่บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตาบลโคราช อยู่เลยปราสาทโนนกู่ไปประมาณ
600 เมตร ปราสาทเมืองแขกเป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง
ตัง้ อยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศเหนือ ปัจจุบันเหลือเพียงมณฑปด้านหน้าล้อมรอบด้วยกาแพงแก้วและคูน้า
คั่นดินอีกชั้นหนึ่ง มีซุ้มประตูทิศเหนือเป็นทางเข้า -ออก นอกประตูซุ้มบนคัน ดินชั้นนอกสุด มีซากปราสาทขนาด
ย่อมอีกสองหลัง หน่วยศิลปากรได้ทาการขุดแต่งปราสาทเมืองแขกซึ่งได้พบทับหลังสลักลายตามแบบศิลปะเขมร
สมัยเกาะแกร์แปรรูป รวมทั้งศิลาจารึกที่ถูกนามาก่อเป็นฐานประตูซุ้มชั้นนอกสุด
ปราสาทเมืองเก่า ตั้งอยู่ในวัดปราสาทเมืองเก่า ตาบลโคราช อยู่เลยปราสาทเมืองแขกไปอีก
ประมาณ 3.3 กิโลเมตร เป็นอโรคยาศาลที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 มหาราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมร ทรง
สร้างขึน้ ระหว่าง พ.ศ. 1724-1763 อโรคยาศาลมีแผนผังประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบ
สอง มีบรรณาลัยอยูท่ างมุมขวาด้านหน้า ล้อมรอบด้วยกาแพงแก้วซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า นอกกาแพงมี
สระน้ารูปสี่เหลี่ยมกรุดว้ ยศิลาแลง

วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ที่บ้านคลองขวาง ตาบลเสมา แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานใน
สมัยทวารวดี มีโบราณวัตถุที่สาคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงที่มีความเก่าแก่และ
ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร อายุราว พ.ศ. 1200 และธรรมจักรเก่าแก่
ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรที่ขุดพบที่จังหวัดนครปฐม หลักฐานทางโบราณคดีอ่ืนๆ ที่ค้นพบบริเวณพระนอน
และภายในเมืองเสมา ได้แก่ พระพุทธรูปสาริด ประพิมพ์ ดินเผา ลูกปัดแก้ว แวดินเผาที่ใช้ปั่นฝูาย และจารึกที่บ่อ
อีกา ซึ่งเป็นศาสนสถานพราหมณ์แบบศิลปะขอม ได้กล่าวถึงอาณาจักรจานาศะ หรือเมืองเสมา ว่ามีการนับถือ
พุทธศาสนามาแต่เดิม ต่อมาภายหลังได้รับวัฒนธรรมแบบขอมที่บูชาพระศิวะเข้ามาพร้อมกันด้วย
๖.๖ อุตสาหกรรม
ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุตสาหกรรม
ขนาดย่อมในครัวเรือน ซึ่งอุตสาหกรรมที่ประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล ได้แก่
๑. โรงสีขา้ ว
มี
๓
แห่ง
๒. โรงเลื่อย
มี
1
แห่ง
๓. โรงทอกระสอบ
มี
๑
แห่ง
๔. โรงงานผลิตพลาสติก
มี
๑
แห่ง
๕. โรงชาแหละเนือ้ ไก่
มี
๑
แห่ง
๖. โรงงานผลิตรองเท้า
มี
๑
แห่ง
๗. โรงงานผลิตไส้กรอก
มี
๑
แห่ง
๘. โรงงานทาวงกบไม้
มี
4
แห่ง
๙. โกดังและคลังสินค้า
มี
1
แห่ง
๑๐. โรงงานอิเล็คทรอนิค
มี
๑
แห่ง
๑๑. โรงงานแปรรูปอาหาร
มี
๒
แห่ง
๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
- การพาณิชย์ส่วนใหญ่ เป็นกิจการค้าซึ่งทาหน้าที่เป็นตลาดซื้อขาย ที่ได้จดทะเบียนการค้า
และทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งรวมกันอยู่หนาแน่นเป็นชุมชน การค้าโดยเฉพาะในเขตเมือง สินค้าที่มีจาหน่ายได้แก่
เสื้อผ้า เครื่องนุง่ ห่ม เครื่องใช้ไฟฟูา อุปกรณ์ก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ จักรยานยนต์ สินค้าการเกษตร เมล็ดพันธุ์
พืช รวมตลอดถึงอาหาร สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค – บริโภค มีจานวน 250 แห่ง
- กลุ่มอาชีพ เทศบาลตาบลสูงเนิน มีกลุ่มอาชีพทั้งหมด ๓ กลุม่ ดังนี้
1. กลุ่มทอผ้าเทศบาลตาบลสูงเนิน ตัง้ อยู่ที่ ชัน้ ๒ ของตลาดเย็นเทศบาลตาบลสูงเนิน
โดยเริ่มดาเนินการฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และมีสมาชิกในการดาเนินการ ทั้งหมด ๒๑ คน มีการบริหาร
กลุ่ม โดยประธานกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมทั้งมีการให้สมาชิกลงหุ้นๆละ ๒๐๐ บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วน
ร่วมตามความสมัครใจ และมีการปันผลหุ้นให้สมาชิกทุกปี
2. กลุ่มนวดแผนไทย ตัง้ อยู่ที่ อาคารฌาปณกิจสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนิน(เดิม) มี
สมาชิก ทัง้ หมด ๕ คน ได้เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน
3. กลุ่มทาดอกไม้จันท์ ตั้งอยู่ที่ อาคารฌาปณกิ จสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนิน(เดิม) มี
สมาชิก ทัง้ หมด ๒๒ คน ได้เริ่มดาเนินการเมื่อ ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน

๖.๘ แรงงาน
แรงงานที่ อยู่ใ นเขตเทศบาลตาบลสู งเนิน ส่ วนใหญ่ เป็ นประชากรแฝงมาทางานตามโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน เช่น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด ,บริษัท
แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จากัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแรงงานต่างชาติ ได้แก่ เมียนม่าร์ กัมพูชา ลาว และ
อื่น ๆ อีกด้วย
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน
เทศบาลตาบลสูงเนิน มีชมุ ชนจานวน ๑๔ ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนเบญจมิตร มีพ้ืนที่ 740 ไร่ ประชากร 904 คน แยกเป็นชาย 4๑๗ คน หญิง 4
๘๗ คน ๕๑๓ ครัวเรือน
2. ชุมชนบูรพาสามัคคี มีพ้ืนที่ ๓๖๐ ไร่ ประชากร ๑,๕๓๗ คน แยกเป็นชาย ๗๔๖ คน หญิง
๗๙๑ คน ๓76 ครัวเรือน
3. ชุมชนแสงไทยพัฒนา – ประปาพัฒนา มีพ้ืนที่ ๑,๕๕๙.๕ ไร่ ประชากร 880 คน แยกเป็น
ชาย 392 คน หญิง 488 คน 799 ครัวเรือน
4. ชุมชนสว่างแสงธรรม มีพ้ืนที่ ๖64.75 ไร่ ประชากร ๕15 คน แยกเป็นชาย 225 คน
หญิง 2๙0 คน 133 ครัวเรือน
5. ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา มีพ้ืนที่ 551 ไร่ ประชากร 47๗ คน แยกเป็นชาย 255 คน
หญิง 222 คน 257 ครัวเรือน
6. ชุมชนสุขาวดี มีพ้ืนที่ 716.78 ไร่ ประชากร ๕49 คน แยกเป็นชาย 259 คน หญิง 2
๙0 คน ๓15 ครัวเรือน
7. ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ มีพ้ืนที่ 473.25 ไร่ ประชากร ๕50 คน แยกเป็นชาย
262 คน หญิง 288 คน 2๓2 ครัวเรือน
8. ชุมชนกลางบ้านพัฒนา มีพ้ืนที่ 109 ไร่ ประชากร ๕43 คน แยกเป็นชาย 2๔๖ คน
หญิง 2๙7 คน 215 ครัวเรือน
9. ชุมชนประตูน้ารุ่งเรือง มีพ้ืนที่ 82 ไร่ ประชากร 801 คน แยกเป็นชาย 3๗3 คน หญิง
๗๙๑ คน 428 ครัวเรือน
10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี มีพ้ืนที่ 297.25 ไร่ ประชากร 66๗ คน แยกเป็นชาย 317 คน
หญิง 350 คน 279 ครัวเรือน
11.ชุมชนญาติเจริญ กม.2 มีพ้ืนที่ 730.75 ไร่ ประชากร 815 คน แยกเป็นชาย 3๖9 คน
หญิง 446 คน 612 ครัวเรือน
12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ มีพ้ืนที่ 5๖๐ ไร่ ประชากร 66๗ คน แยกเป็นชาย 325 คน
หญิง 342 คน 414 ครัวเรือน
13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา มีพ้ืนที่ ๓12 ไร่ ประชากร ๕55 คน แยกเป็นชาย 263 คน หญิง
292 คน ๓54 ครัวเรือน
14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี มีพ้ืนที่ 49๐ ไร่ ประชากร 801 คน แยกเป็นชาย
373 คน หญิง 428 คน 414 ครัวเรือน

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร
- ทานา จานวน 25 ครัวเรือน (ชุมชนสว่างแสงธรรม,ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ ,ชุมชนบ้าน
เหล่าพัฒนา,ชุมชนโนนค่า-ออมสินสามัคคี)
- ทาไร่ขา้ วโพด มันสาปะหลัง จานวน 23 ครัวเรือน (ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา,ชุมชนญาติ
เจริญ กม.๒)
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้าการเกษตร
ความเพียงพอของน้าการเกษตรจากปริมาณน้าฝนและจากลาตะคลองเพียงพอและทั่วถึง
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
มีระบบน้าประปาและแหล่งน้าธรรมชาติที่เพียงพอและทั่วถึง
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๘.๑ การนับถือศาสนา
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจานวน ๔ วัด ได้แก่ วัด
ญาณโสภิตวนาราม(วัดปุา) วัดใหญ่สูงเนิน วัดใหม่อัมพร(วัดน้อย) และวัดตะคองหลง มีศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาล
เจ้าพ่อสูงเนิน(มูลนิธิสว่างแสงธรรมธรรมสถาน)
๘.๒ ประเพณีและงานประจาปี
ประเพณีที่ถอื ปฏิบัตอิ ย่างสม่าเสมอจะเป็นพิธีการทางศาสนา งานบุญ และการเฉลิมฉลองต่าง
ๆ เช่น ประเพณีกินเข่าค่า วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
อาสาฬหบูชา วันลอยกระทง เป็นต้น
๘.๓ ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ผ้าเงี่ยงนางดา เป็นผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมคนตาบลสูงเนิน อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
จากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากลาว มาอยู่ในประเทศไทย และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้าลาตะคลองบริเวณ
อาเภอสูงเนิน ในปัจจุบันตั้งแต่ ร.ศ.๑๑๘ หรือ พ.ศ.๒๔๔๒ ในการดาเนินชีวิตจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อ
เว้นว่างจากการทาไร่ ทานา จะทอผ้าไว้ใช้เองโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ลักษณะของผ้าเงี่ยงนางดาดั้งเดิมเป็นผ้า
ฝูายประกอบด้วยด้าย ๓ ส่วนแรกเป็นพกสีแดงซึ่งย้อมด้วยแก่นยอปุาหรือครั่ง สอดลายแนวตั้งด้วยด้ายมัดสี
เหลืองขาว ซึ่งย้อมมาจากแก่นขนุน ส่วนที่สองเป็นผ้าพื้นย้อมมัดมัยครามสอดเส้นด้ายสีแดง ส่วนที่สาม เป็นชาย
ผ้าถุง ทอด้วยด้ายเป็นแถบลายขวางสีดาย้อมด้วยลูกมะเกลือหรือสีแดงเป็นผ้าสาหรับใช้ในชีวิตประจาวันของ
ประชาชนชาวสูงเนิน มาตั้งแต่ดั้งเดิมกว่าร้อยปี แต่ต่อมาวิถชี วี ติ เปลี่ยนไป เริ่มเป็นลูกจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม
ทาให้ไม่มีเวลาในการทอผ้า ผ้าเงี่ยงนางดาจึงค่อยๆหายไปตามกาลเวลา จะมีหลงเหลือที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็
เฉพาะผู้สูงอายุ หรือลูกหลานบ้างบางรายเท่านั้นที่เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกของบรรพบุรุษ เทศบาลตาบลสูงเนินจึง
ได้ฟื้นฟูกลุ่มทอผ้าเงี่ยงนางดาขึน้ มาอีกครั้ง โดยได้ทอในรูปแบบดั้งเดิม และมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น
โดยทอเฉพาะส่วนที่สองเป็นพื้นสอดลาย เพื่อใช้ตัดเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง หรือ ประดับโต๊ะอาหาร เช่น ผ้าปู
โต๊ะ ที่รองแก้ว ที่รองจาน ผ้าคลุมเก้าอี้ ทีใส่ช้อน-ส้อม พวงกุญแจ หมอนรองคอ ฯลฯ และยังมีการดัดแปลงสีสัน
หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ประกอบกับฝูายและต้นไม้ที่ใช้ย้อมหายากไม่มีใครปลูกแล้ว จึงได้
หันมาใช้ด้ายประดิฐแทน ปัจจุบันเริ่มมีความนิยมสั่งไปใช้มากขึ้น เนื่องจากสีสันสวยงาม ผ้าใส่สบาย และราคาไม่
แพง (เมตรละร้อยกว่าบาท) ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่เทศบาลตาบลสูงเนิน

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์ผ้าเงี่ยงนางดา นาไปตัดเย็บเป็นเสื้อสาเร็จรูป ทาพวงกุญแจ หมอนรองคอ ผ้าพันคอ
และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ
๙.๑ น้า
มีลาตะคลองไหลผ่านชุมชน
๙.๒ ป่าไม้
ไม่มพี ้ืนที่ปุาไม้
๙.๓ ภูเขา
ไม่มพี ้ืนที่ภูเขา
๙.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ไม่มแี หล่งทรัพยากรธรรมชาติ

ส่วนที่ ๒
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560)
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ปี

2557

รายการ

2558

2560

2559

(ประมาณการ)

รายรับ

81,528,463.62

86,827,594.90

85,333,776.92

99,662,200

รายจ่าย

76,777,379.42

79,002,329.23

68,917,706.72

99,662,200

๑.๒ การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัตใิ นเชิงปริมาณ
รายการ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

จานวนโครงการ

71

85

63

งบประมาณ(บาท)

19,141,180.00

31,090,860.00

20,444,431.00

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทาให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน เช่น เส้นทางคมนาคม และไฟฟูาแสง
สว่าง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2
เนื่องจากสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา มี
ข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ไว้ว่ามีการเบิกจ่ายที่
ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ทาให้เทศบาลไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจาปีได้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เนื่องจากพื้นที่เขตเทศบาลตาบลสูงเนิน มีการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ และสั งคมอย่า งรวดเร็ ว ทาให้ ประชากรในเขตเทศบาลเพิ่ม ขึ้น จานวนมาก ก่ อให้เกิด ปัญ หาด้ า น
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงควรให้
ความสาคัญกับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยทั่วถึง อย่างเท่า
เทียมกันและควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
มีข้อจากัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อทักท้วง
ของสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ทาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสูงเนิน ไม่ได้รับบริการด้าน
การสงเคราะห์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่าที่ควร
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพั ฒ นาทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ทาให้ ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาด้ า น
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับที่ทิ้งขยะซึ่งจาเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป
รวมถึงการลอกท่อระบายน้าเพื่อไม่ให้เกิดน้าเสียและกลิ่นเหม็น
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ทาให้ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลสูงเนินได้รับการฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสุขอนามัย ทาให้การจาหน่ายสินค้าในตลาดสดมีความสะอาดและสามารถ
จาหน่ายได้มากขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้วยการพัฒนางาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตาม
ยุทธศาสตร์ดา้ นการเมืองการบริหารส่งผลให้ระบบการ บริหารงานของเทศบาลตาบลสูงเนินสามารถอานวยความ
สะดวกและบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทาให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยการส่งเสริมสนับสนุนตารวจบ้าน/อปพร.ให้ทางานอย่างมีคุณภาพ รวมถึง
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ /ลดอุบัตเิ หตุจราจรทางบก/ทางน้า
๒. ผลที่ได้รับจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่สาคัญ
1. สามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมเดิมให้เชื่อมต่อกันทาให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย รวมถึง
การเพิ่มการวางท่อหรือรางระบายน้าเสียจากครัวเรือนด้วย
2. การรับนักเรียนนักศึกษาทางานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้
เป็นอย่างดี
3. การดูแลประชาชนด้านสุขภาพและด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ
บ้านกลางผู้สูงอายุ สามารถดูแลผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิง้ ไม่ให้อยูเ่ พียงลาพัง
4. การทาความสะอาดท่อและรางระบายน้า ช่วงก่อนและหลังฝนตกทาให้ไม่มีเศษขยะตกค้าง
รวมถึงไม่มีกลิ่นเหม็นด้วย

5. ได้ดาเนินการจ้างบริ ษัทศึกษาวิเคราะห์ออกแบบความเป็นไปได้ในการนาขยะพลาสติกมา
ผลิตเม็ดพลาสติก การนาขยะมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการนาก๊าซที่ได้จากการหมักปุ๋ยมาผลิตไฟฟูาของ
ศูนย์กาจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
พ.ศ. 2556 ซึ่งจะทาให้การบริหารจัดการศูนย์กาจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของเทศบาลต าบลสู ง เนิ น มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒ ผลกระทบ
การดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลตาบลสูงเนิน ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ไม่
เกิดผลกระทบในด้านลบต่อองค์กร
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการดาเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ที่ผ่านมาเทศบาลตาบลสูงเนินได้นาโครงการ/กิจกรรม จาก
แผนพัฒนาเทศบาลไปดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่
ด้า นโครงสร้ า งพื้น ฐาน ด้ า นการศึก ษา ด้ า นสาธารณสุ ข ด้ า นสวั ส ดิก ารสัง คม ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่งแวดล้ อม ด้า นเศรษฐกิจ ด้า นการเมืองการบริห าร โดยการนาแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่ อนข้ างน้อย สาเหตุ
เนื่องจาก สานักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะไว้เมื่อเข้าตรวจ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 ว่าโครงการด้านการกีฬาและโครงการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ไทยดาเนินการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับข้อจากัดในด้านงบประมาณ เทศบาลมี
งบประมาณไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีงบประมาณบางส่ว นที่ได้ รับการอุดหนุนจากส่ว นกลาง บางส่ว นได้รั บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ และบางส่วนได้มาจากการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจ่ายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนาไปดาเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลที่ตั้งไว้ทั้งหมด เนื่องจากมีโครงการจานวนมาก จึง
พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ กับโครงการที่มีความส าคัญและมีความจาเป็น เร่ งด่ว นเพื่อแก้ไขปัญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนก่อน ทาให้นาแผนไปสูก่ ารปฏิบัตไิ ด้คอ่ นข้างน้อยเมื่อเทียบกับจานวนโครงการตามแผนฯ

ส่วนที่ 3
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจ
รัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลัง งานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกือ้ กูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้
อธิบายคาว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว
โดยมีสาระสาคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถีย รภาพภายในประเทศและช่วย
ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม
โลกที่มตี อ่ ประเทศไทย
๒ ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ซึ่ ง จาเป็ น ต้ อ งยกระดั บ ผ ลิ ต ภาพการผลิ ต และการใช้ น วั ต กรรมในการเพิ่ ม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนีภ้ ายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
๓. ยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒ นาและเสริ มสร้า งศัก ยภาพคน เพื่อ พัฒ นาคนและสั งคมไทยให้เป็ น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รูค้ ุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง
๔. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสูส่ ังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม
๕. ยุ ทธศาสตร์ ด้ า นการสร้ างการเติบโตบนคุ ณ ภาพชีวิตที่ เป็ นมิต รต่อสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่อ เร่ ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว

๖. ยุทธศาสตร์ดา้ นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกั บบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
หลักการสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุง่ บรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปีที่จะสามารถต่อยอดในระยะ
ต่อไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการสาคัญของแผนฯ ดังนี้
๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพือ่ ให้เกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนที่
สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มีที่ยืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนินชีวิตที่ดมี คี วามสุขและอยู่
ร่ว มกั น อย่างสมานฉั น ท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิ จของประเทศก็เจริ ญ เติบโตอย่า งต่อเนื่อง มีคุ ณภาพ และมี
เสถีย รภาพ การกระจายความมั่ง คั่ งอย่า งทั่ว ถึง และเป็น ธรรม เป็ น การเติบโตที่ ไ ม่ทาลายสิ่ งแวดล้ อม ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรม
๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย
พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
รวมถึ ง การสร้ า งคนให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ แ ละอยู่ กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเกื้ อ กู ล อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” โดยที่
วิสัยทัศน์ดังกล่าวต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง เขต
อานาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสั งคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี
เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า
๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมา
เป็นกรอบในการกาหนดเปูาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมาย
ที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ทั้ง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสาคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและ
สังคมไทยที่พึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยกาหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา
อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็น

มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ เป็ นพลเมืองที่ มีวินัย ตื่น รู้ และเรี ยนรู้ ได้ ด้ว ยตนเองตลอดชีวิต มีสุ ข ภาพร่ า งกายและจิ ตใจที่
สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทาประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย
พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตัง้ อยู่บนฐานของ
การใช้นวัตกรรมนาดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการ
ผลิตและบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ
เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์ บริการด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลก
ของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้
นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบัน
และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนที่มี
ความเป็นอัจฉริยะ”
๕. ยึ ด “หลั ก การนาไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ อ ย่ า งจริ ง จั ง ใน ๕ ปี ที่ ต่ อ ยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกที่จะกากับและส่ง ต่อ
แนวทางการพัฒนาและเปู าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง
สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงให้ความสาคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อน
จากทัง้ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกาหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีลาดับความสาคัญสูง
และการกาหนดในระดับแผนงาน/โครงการสาคัญที่จะตอบสนองต่อเปู าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมทั้ง
การกาหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ใน
การกาหนดเปูาหมายได้คานึงถึงความสอดคล้องกับเปู าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ ชาติและการเป็นกรอบ
กากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและกากับให้สามารถดาเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี
ผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
การติดตามประเมินผลการปฏิบัตริ าชการรวมทั้งการพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริม
หนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางสาคัญ
ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญในระดับปฏิบัติ และกาหนด
จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สาคัญ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่ อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร
มาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๙ : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และการค้าชายแดนเชื่องโยงกลุ่ม
อาเซียน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสูค่ รัวโลก
2. ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้าชายแดน
3. พัฒนาระบบ Logistic
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา
วิสัยทัศน์ "โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพือ่ พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชน
ในพืน้ ที่
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสูก่ ารเป็นเมืองน่าอยู่
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้าอย่างบูรณาการ
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง
๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน์ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ
สาธารณะที่มปี ระสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดขี องประชาชน”
พันธกิจ
ปฏิบัตภิ ารกิจอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (และที่
แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.
2552) พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5
พ.ศ. 2546) พระราชกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
เปูาหมายการพัฒนา
1. ประชาชนมีแหล่งน้าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทาการเกษตร
2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง
3. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง

6. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมี าตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี
7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
8. ประชาชนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม
9. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
10. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีข้นึ
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรกั ษ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นพัฒนาการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์ดา้ นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
10. ยุทธศาสตร์ดา้ นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒.๑ วิสัยทัศน์
“สูงเนินน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี มี
หลักธรรมาภิบาล”
๒.๒ ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
๒.๓ เป้าประสงค์
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเหมาะกับการอยูอ่ าศัยของประชาชนในท้องถิ่น
2. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้เข้มแข็งควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่นให้คงอยูต่ อ่ ไป
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดีและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

5. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมืองให้มคี ุณภาพที่ดอี ย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ประชาชน
7. พั ฒ นาการให้ บริ ก ารประชาชนอย่า งถู ก ต้ อ ง ทั่ ว ถึง และเป็ นธรรมเพื่อ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน
๒.๔ ตัวชี้วัด
1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
2. ระดั บ ความถึ ง พอใจของประชาชน/ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร/ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นการศึ ก ษา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬา
3. ร้อยละของจานวนชุมชนที่ดาเนินการส่งเสริมสุขภาพปูองกันและควบคุมโรคตามมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยใช้ศักยภาพของชุมชน
4. ร้อยละของความถึงพอใจของประชาชนต่อการจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
5. ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของโครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ การรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
6. ระดับความถึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
7. ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการของเทศบาลตาบลสูงเนิน
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 3
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 3
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 3
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ80
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 3
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ไม่นอ้ ยกว่าระดับ 3
๒.๖ กลยุทธ์
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้า
2. พัฒนาสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัย
เรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4. ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กร ต่าง ๆ
เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น
6. ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
7. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV

8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้าเสีย ฯลฯ)
9. พัฒนาความรูด้ ้านวิชาการ สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรและแหล่งน้า ส่งเสริมอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย
10. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
11. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
12. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและปูองกันอุบัตภิ ัยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สนิ
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
อาเภอสูงเนินมีความเป็นทั้งเมืองอุตสาหกรรมและเมืองเกษตรกรรมควบคู่กันไป ซึ่งเทศบาล
ตาบลสูงเนินเป็นที่ตั้งของส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางทางการค้าและเป็นแหล่งที่อยูอ่ าศัยหลักของอาเภอสูงเนิน จึง
ทาให้มีทั้งความเจริญเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับปัญหา เมื่อเป็นเช่นนี้ แนวทางในการที่จะพัฒนาควบคู่กับการแก้ปัญหา
จะต้องเริ่มที่คน ปัญหาเกิดขึน้ เพราะคนก็ตอ้ งแก้ที่คน เมื่อคนมีความรู้ความเข้าใจในทุกๆ เรื่องมากขึ้นก็จะทาให้
บ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะพัฒนาให้มีความเจริญต่อไป โดยจะมีผลทาให้ระบบต่างๆ มีการพัฒนาและ
เป็นไปตามขั้นตอนขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ที่มีความผันผวน
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทศบาลตาบลสูงเนิน จึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์ “พัฒนาคน พัฒนาเมือง พัฒนา
ระบบ”
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลสูงเนิน 7 ยุทธศาสตร์นั้น เกิดจากการประชาคมเพื่อร่วมคิด ร่วม
ทา ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา
สาหรับการพัฒนาเทศบาลตาบลสูงเนิน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่กาหนดขึ้นจึงมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องกันในการ
ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนเสียชีวติ รายละเอียดปรากฏตามแบบ ยท.๐๒
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดแข็งและโอกาสของเทศบาลตาบลสูงเนิน
1) จุดแข็ง (S : Strensth)
- มีทาเลที่ตั้งเหมาะสมเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกอยู่หา่ งตัวเมืองไม่มาก
- ผู้นาชุมชนและประชาชนมีความสามัคคีมสี ่วนร่วมในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา
- เป็นศูนย์กลางการศึกษา
- มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
- ประชาชนมีคุณภาพ และมีสว่ นร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์

- การเมืองมีความเป็นเอกภาพ
- มีวัฒนธรรม ประเพณีที่ดงี าม
(2) โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
- มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด จานวน 1 สาย
สามารถรองรับการขยายตัวของลงทุนทางเศรษฐกิจ
- เทศบาลตาบลสูงเนิน สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้ เกินกว่า
ประมาณการปีละประมาณร้อยละ 25
- รัฐให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาท้องถิ่นด้านต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน
(1) จุดอ่อน (W : Weakness)
- เป็นชุมชนดั่งเดิมมีบ้านเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วน
เป็นบ้านไม้แออัด
- ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง การกาหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร
- เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุม่ กันเพื่อดาเนินการด้านเศรษฐกิจ
ของชุมชนในรูปของกลุม่ อาชีพอย่างเข้มแข็ง
- รายได้ที่จัดเก็บเองไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ
- บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ไม่เพียงพอ
- หน่วยงานราชการในพื้นที่ไม่เห็นถึงความสาคัญในการประสานความ
ร่วมมือในกิจกรรมการพัฒนา
- ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝงที่เพิ่มจานวนขึ้น เช่น ความปลอดภัยใน
ชีวติ ทรัพย์สนิ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น
- ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวติ เช่น จัดการด้านสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมและ
เพียงพอ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ปัญหาเด็กและเยาวชน
เป็นต้น
- ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปริมาณขยะในพืน้ ที่ ที่ทงิ้ ขยะ
เป็นต้น
- การส่งเสริมการศึกษา จัดการองค์ความรู้ การเรียนรู้ที่มีสาคัญของท้องถิ่น เช่น
ประวัตคิ วามเป็นมาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึงการสร้าง
โอกาสทางการศึกษา
(2) อุปสรรค (T : Threat)
- มีความแตกต่างทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร
- ไม่มพี ้ืนที่สาธารณะที่จะดาเนินการจัดทาสวนสาธารณะและนันทนาการ
- มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพืน้ ฐานทางสังคมแตกต่างกัน

- การพัฒนาพื้นที่ตามระบบผังเมืองรวมทาได้ยาก เนื่องจากสภาพที่ตั้งส่วนใหญ่
เป็นชุมชนดัง้ เดิม
- พื้นที่ในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทาให้ยากต่อการ
ใช้ประโยชน์
- ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัตงิ านของเทศบาล
- ผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
- ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอยูใ่ นภาวะถดถอย
- การอยู่อาศัยเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวไม่มคี วามชัดเจน อาจนามาซึ่ง
ผลกระทบในระยะยาว
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ กี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานของเทศบาล
ตาบลสูงเนิน ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จานวนประชากร ระบบการศึกษา
ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การสื่อสาร อาชีพและปัญหาสังคม ฯลฯ
2. ด้านเทคโนโลยี (Technological Factors : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักรกลต่าง ๆเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ฯลฯ
3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ได้แก่ รายได้ของประชาชน ภาวะทางการเงิน การ
ว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบีย้ การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ
4. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors : P) ได้แก่ รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ
การศึกษา หลักสูตร นโยบายรัฐบาล นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทาง
การเมือง ฯลฯ

