
 
 

 

ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

1.  ด้านกายภาพ 

 ๑.๑  ที่ต้ังของต าบล 

  อ าเภอสูงเนนิเดิมขึน้อยูก่ับอ าเภอสันเทียะ  (อ าเภอโนนไทย)  ต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี  ๕ ได้สร้าง  

ทางรถไฟสายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา พ.ศ.  ๒๔๔๒ ทางรถไฟตัดผ่านเข้าหมู่บ้านสองโนน (อ าเภอสูงเนินใน

ปัจจุบัน)  ท าให้การติดต่อกับจังหวัดสะดวกกว่าติดต่อกับอ าเภอโนนไทย ยิ่งกว่านั้น ประชาชนต่างก็อพยพเข้ามา

ท ามาหากิน  และตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในหมูบ้่านสองโนนจ านวนมาก เพื่อสะดวกในการดูแลทุกข์สุขของราษฏร ทาง

ราชการจึงยกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอ โดยย้ายอ าเภอสูงเนิน (ซึ่งตั้งอยู่ท่ีบ้านสันเทียะ) มาตั้งท่ีบ้านสองโนนประมาณ

กลางปี  พ.ศ.  ๒๔๔๗  บ้านสองโนน  จึงเปลี่ยนช่ือเป็น “บ้านสูงเนนิ”  จนถึงปัจจุบันต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ จึงได้

จัดตั้งเป็นสุขาภบิาลสูงเนนิ  

  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล  พ .ศ. ๒๕๔๒ และได้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่มท่ี  ๑๑๖  ตอน  ๙ ก วันท่ี  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม   ๒๕๔๒ เป็นต้นไป 

เทศบาลต าบลสูงเนิน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากจังหวัด

นครราชสมีาประมาณ  ๓๗   กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒  

ถนนมิตรภาพ  ประมาณ  ๒๒๔  กิโลเมตร  และโดยทางรถไฟ  ๒๓๑  กิโลเมตร มีพื้นท่ี  ๑๒.๓๘  ตาราง

กิโลเมตร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (๗.๒๓ ตารางกิโลเมตรจากการวัดพื้นท่ีจริงของส านักงานโยธาธิการ

และผังเมอืงจังหวัดนครราชสมีา)  ประกอบด้วย  ๖  หมูบ้่าน  คือ  หมู่ท่ี  ๑,๓,๔,๘,๑๐  และ  หมู่ท่ี  ๑๑  จ านวน  

๑๔  ชุมชน 

เทศบาลต าบลสูงเนนิ  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนอื  ตดิตอ่กับ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมา 

ทิศใต้  ตดิตอ่กับ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสูงเนนิ 

ทิศตะวันออก   ตดิตอ่กับ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

ทิศตะวันตก   ตดิตอ่กับ องคก์ารบริหารส่วนต าบลมะเกลอืเก่า 

 ๑.๒  ลักษณะภูมปิระเทศ 

เทศบาลต าบลสูงเนิน  สภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบ-เรียบราบและท่ีราบลูกคลื่นลอนลาด

เล็กน้อย   

 ๑.๓  ลักษณะภูมอิากาศ 

สภาพอากาศตลอดท้ังปี มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์ ถึงเดอืนเมษายนของทุกป ีฤดูฝน เร่ิมตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาคมของทุกป ีฤดูหนาวเร่ิมตัง้แต่

เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคมของทุกปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 4.8 มิลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 

องศาเซลเซียส 

 



 
 

  

๑.๔  ลักษณะของดิน 

  สภาพดนิเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ าไวไ้ดใ้นระยะเวลานาน  ความอุดมสมบูรณ์

ปานกลาง 

 ๑.๕  ลักษณะของแหล่งน้ า 

  มีแมน่้ าล าตะคลองไหลผ่านชุมชน   

๑.๖  ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนนิไม่มพีื้นท่ีปุาไม้ 

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 

 ๒.๑  เขตการปกครอง 

  ครอบคลุมพื้นท่ี 14 ชุมชน ได้แก่ 

1.  ชุมชนเบญจมิตร   2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี 

3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา   4.  ชุมชนสวา่งแสงธรรม 

5.  ชุมชนบ้านเหลา่พัฒนา   6.  ชุมชนสุขาวด ี

7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์  8.  ชุมชนกลางบา้นพัฒนา 

9.  ชุมชนประตูน้ ารุง่เรือง   10.ชุมชนบ้านหันสามัคค ี

11.ชุมชนญาติเจรญิ กม.2   12. ชุมชนมติรภาพร่วมใจ 

13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา   14. ชุมชนโนนค่า – ออมสนิสามัคค ี

6 หมูบ้่าน ได้แก่  

หมูท่ี่  1  บ้านสูงเนนิ  หมูท่ี่  3  บ้านตะคองหลง 

หมูท่ี่  4  บ้านเหลา่โนนค่า  หมูท่ี่  8  บ้านสุขาวด ี

หมูท่ี่  10 บ้านญาตเิจรญิ  หมูท่ี  11 บ้านสูงเนนิ 

 ๒.๒  การเลือกต้ัง 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลสูงเนิน แบ่งเขตการ

เลอืกตัง้ออกเป็น 2 เขต ในแต่ละเขตจะมีสมาชกิสภาเทศบาล 6 คน  

  เทศบาลต าบลสูงเนิน มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ไปเมื่อวันท่ี 23 

ธันวาคม 2555 หมดวาระในวันท่ี  22 ธันวาคม 2559  

3.  ประชากร 

 ๓.๑  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ประชากรในเขตเทศบาลต าบลสูงเนนิ   มจี านวนประชากรท้ังสิ้น  10,110 คน  แยกเป็น  ชาย  

4,783 คน  หญิง  5,327 คน  จ านวนครัวเรือน  5,865 ครัวเรือน  ความหนาแน่นของประชากร  816.64  

คน  ตอ่  ๑  ตารางกิโลเมตร 

 

 

 
 



 
 

ปี พ.ศ. 
จ านวนประชากร (คน) จ านวน 

หลังคาเรือน 

ความหนาแน่น 

(คน / ตร.กม.) ชาย หญงิ รวม 

๒๕๕๓ 

๒๕๕๔ 

2555 

2556 

2557 

2558 

2559 

๔,๘๑๕ 

๔,๘๑๑ 

4,767 

4,791 

4,783 

4,721 

4,783 

๕,๓๕๐ 

๕,๓๗๐ 

5,315 

5,333 

5,338 

5,258 

5,327 

๑๐,๑๖๕ 

๑๐,๑๘๑ 

10,082 

10,124 

10,121 

9,979 

10,110 

๔,๗๕๔ 

๔,๗๙๓ 

4,957 

5,182 

5,180 

5,678 

5,865 

๘๒๐.๐๘ 

   1,๔๐๘.๑๖ 

814.38 

817.77 

817.53 

806.05 

816.64 
 

 ๓.๒  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอาย ุ ชาย หญงิ รวม 

นอ้ยกว่า 1-10 ปี 595 554 1149 

11-20 ปี 589 519 1108 

21-30 ปี 635 659 1294 

31-40 ปี 815 800 1615 

41-50 ปี 754 813 1567 

51-60 ปี 614 872 1486 

61-70 ปี 433 579 1012 

71-80 ปี 215 316 531 

81-90 ปี 58 150 208 

91-100 ปี 12 18 30 

 

4.  สภาพทางสังคม 

 ๔.๑  การศึกษา 

1.  โรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่  

-  โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคค ีบุคลากร  38  คน  จ านวนนักเรียน  ๙45  คน 

-  โรงเรียนระดมวทิยานุสรณ์  บุคลากร  32  คน  จ านวนนักเรียน  578  คน   

-  โรงเรียนแหลมทองวิทยานุสรณ์ บุคลากร  5 คน จ านวนนักเรียน  52  คน  

2.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จ านวน  ๑

แห่ง ได้แก่  โรงเรียนสูงเนนิ  บุคลากร  96  คน  จ านวนนักเรียน  1,751  คน 

3.  ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยอ าเภอสูงเนนิ จ านวน   ๑  แห่ง  

4.  โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่  

-  โรงเรียนอนุบาลจุรพีันธ์  บุคลากร  78  คน  จ านวนนักเรียน  1,206   คน 

-  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา  บุคลากร  35  คน  จ านวนนักเรียน  527  คน 

 



 
 

 

 ๔.๒  สาธารณสุข 

ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินมี โรงพยาบาลสูงเนิน  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จ านวน  ๑  

แห่ง  จ านวนเตียงคนไข้  มีจ านวน  9๐  เตียง มีคลินิกเอกชน  จ านวน ๖ แห่ง ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ          

จ านวน 1 แห่ง  มีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  จ านวน  202  คน สามารถให้บริการได้อย่าง

ท่ัวถึง ถ้ามีอาการหนักจะส่งเข้ารับการรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลสูงเนินและโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตามล าดับ  

 ๔.๓  อาชญากรรม 

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ด้านการปูองกันในพื้นท่ีเทศบาลต าบลสูงเนนิมีการจัดระบบ

การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในด้านต่างๆ มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอสูงเนิน 1 แห่ง 

อาชญากรรมมจี านวนไมม่าก ส่วนใหญ่เป็นคดเีกี่ยวกับอุบัตเิหตุ 

 ๔.๔  ยาเสพติด 

ในรอบปีท่ีผ่านมา เทศบาลต าบลสูงเนนิมกีารด าเนนิกิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ตดิ ดังนี ้

1. ผู้ด าเนนิการในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ชุมชน เทศบาล อ าเภอ 

2. กิจกรรมท่ีด าเนนิการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ 

-  การฝึกอบรมให้ประชาชน เยาวชนมคีวามรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด 

-  รณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทางแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ทางเว็ปไซด์   

    เดินรณรงค์ เป็นต้น 

-  สนับสนุนให้มีการส่งผู้ตดิยาเสพติดเข้าบ าบัดรักษา 

-  สนับสนุนงบประมาณให้กับสาธารณสุขด าเนนิการบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 

-  ฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพติดในชุมชน 

-  จัดกิจกรรมสง่เสริมกีฬาตา้นยาเสพติด 

-  จัดประชาคมเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  จัดตั้งคณะท างานศูนยปู์องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  จัดตั้งอาสาสมัครในชุมชนเพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

-  ส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนในชุมชน 

3.  ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนนิได้ประกาศเป็นเทศบาลปลอดยาเสพติดแล้ว 

 ๔.๕  การสังคมสงเคราะห์ 

  เทศบาลต าบลสูงเนิน มีการให้ค าแนะน าช่วยเหลือดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนกระท่ังเสียชีวิต 

โดยด าเนินโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่  

- โครงการตอ้นรับสมาชิกใหม่เยี่ยมเด็กแรกเกิด เพื่อให้ค าแนะน าการเลี้ยงเด็กแรกเกิด ผลจาก

การด าเนินโครงการท าให้พบปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด เช่น ปากแหว่งเพดานโหว่ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลฯ

สามารถสง่ตัวไปรักษาได้ทันเวลา 

- โครงการบ้านกลางผู้สูงอายุ ส าหรับดูแลผู้สูงอายุท่ีไม่มคีนดูแล 

 

 



 
 

๕.  ระบบบริการพื้นฐาน 

 ๕.๑  การคมนาคมขนส่ง 

ทางบก  เทศบาลต าบลสูงเนนิมถีนนสายหลักท่ีส าคัญคือ 

 -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางหลักในการติดต่อกับจังหวัดและ

อ าเภอต่างๆ  ระยะทาง  ๒๒๔  กิโลเมตร  จากกรุงเทพฯ – สูงเนิน และระยะทาง  ๓๗  กิโลเมตร  จากสูงเนิน - 

นครราชสมีา 

 -  ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  ๒๑๖๑ (ถนนมิตรสัมพันธ์) เชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข ๒ กับถนนสายอ่ืนๆ ในเขตเทศบาล 

-  ถนนสายยุทธศาสตร์ (เดิมคือแนวถนนมิตรภาพ) แต่ราษฎรไม่ค่อยนิยมใช้ขณะนี้ทางราชการ

ด าเนนิการปรับปรุงให้ใชป้ระโยชนไ์ด้ดังเดิมแลว้  โดยเชื่อมระหว่างต าบลมะเกลือใหม่ ต าบลมะเกลือเก่า ต าบลสูง

เนนิ และต าบลกุดจิก 

 ทางรถไฟ  มทีางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนอื ๒ เส้นทาง คือ กรุงเทพมหานคร - 

อุบลราชธานีและสายกรุงเทพมหานคร - หนองคาย โดยมีสถานีจอดท่ีสถานรีถไฟสูงเนนิซึ่งมอีายุร้อยกวา่ปี  สร้าง

มาตัง้แตส่มัยรัชกาลท่ี ๕  และยังมีสภาพดีสวยงามเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของอ าเภอสูงเนนิ   ระยะทางจาก

กรุงเทพมหานคร-สูงเนนิ  ๒๒๔  กิโลเมตร และระยะทางจากสูงเนนิ-นครราชสมีา  ๓๗  กิโลเมตร 

  โครงขา่ยถนนภายในเขตเทศบาลต าบลสงูเนนิ 

  การจราจรในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน  ถนนสายหลักในการสัญจรไปมาเทศบาลใช้ระบบ ONE   

WAY   ท าให้ไม่มีปัญหาด้านการจราจรติดขัด  แต่จะมีปัญหาบ้างเป็นบางจุด  เร่ืองการจอดรถไม่เป็นระเบียบ

เรียบร้อย  การจราจรส่วนใหญ่ใชถ้นนสายหลัก  คือ  ถนนมิตรสัมพันธ์     

สภาพถนนในเขตเทศบาล  ปัจจุบันอยู่ในสภาพดี  ซึ่งถนนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล  

ท้ังหมด ๑92  สาย  ระยะทางรวม  31.176  กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๑84  สาย  ระยะทางรวม  ๒

7.036  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง  8  สาย  ระยะทางรวม  4.140  กิโลเมตร 

 ๕.๒  การไฟฟ้า 

การให้บริการด้านไฟฟูาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และ

ด าเนินงานโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอสูงเนิน ซึ่งได้ให้บริการไฟฟูาแก่ชุมชนภายในเขตเทศบาล อย่างท่ัวถึง

และเพียงพอต่อปริมาณความต้องการ โดยเทศบาลจัดตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะเอง   

            ๕.๓  การประปา 

  การให้บริการด้านประปาของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินอยู่ในความรับผิดชอบ และ

ด าเนินงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคสีคิ้ว ซึ่งใช้น้ าดิบจากล าตะคลอง ประชาชนมีน้ าประปาใช้เพียงพอต่อการ

อุปโภค บริโภค   

 ๕.๔  โทรศัพท์ 

  โทรศัพท์  มีชุมสายโทรศัพท์ส าหรับให้บริการขยายเขต 1 ชุมสาย และมีส านักงานบริการท่ี

ส านักงานบริการโทรศัพท์สคีิว้   

 

 



 
 

 ๕.๕  ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง คือ ท่ีท าการไปรษณีย์โทรเลข สูงเนิน  บริการอินเตอร์เน็ตฟรี

ครอบคลุมพื้นท่ีเทศบาลต าบลสูงเนนิ 

๖.  ระบบเศรษฐกจิ 

 ๖.๑  การเกษตร 

  ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน มีพื้นท่ีท าการเกษตรเพียงเล็กน้อยตามแนวท่ีเป็นเขตติดต่อ เขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบลสูงเนนิ มะเกลอืเก่า  

 ๖.๒  การประมง 

  ไมม่พีื้นท่ีประมง 

 ๖.๓  การปศุสัตว์ 

  ไมม่พีื้นท่ีปศุสัตว์ 

 ๖.๔  การบริการ 

  ลักษณะการประกอบกจิการบริการในเขตเทศบาล ได้แก่ 

  1.  โรงแรม (ขนาดไม่เกิน  ๖๐ ห้องพัก)  ม ี     5 แห่ง 

   2.  ตลาด    ม ี     ๒ แห่ง  

   3.  สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลงิ  ม ี     6 แห่ง    

 ๖.๕  การท่องเที่ยว 

  ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว แต่เส้นทางท่ีใช้สัญจรไปยังสถานท่ีท่องเท่ียว

ตา่ง ๆ ของอ าเภอสูงเนนิต้องผ่านเทศบาลต าบลสูงเนนิ ดังนี้ 

ปราสาทโนนกู่ ตัง้อยู่ท่ีบ้านกกกอก หมูท่ี่ 7 ต าบลโคราช ห่างจากแยกวัดญาณโศภิตวนาราม 3 

กิโลเมตร เป็นศาสนสถานแบบศิลปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์หลังเดี่ยวบนฐานสูง 

ด้านหน้ามีวิหารหันเข้าหาปรางค์ประธานอยู่ 2 หลัง ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว มีซุ้มประตูทิศตะวันออกและทิศ

ตะวันตกเป็นทางเข้า-ออก และท่ีลานระหว่างวิหารท้ังสองนั้นพบโคนนทิหมอบในอาการเคารพปราสาทประธาน 

อันเป็นท่ีสถติของพระศวิะมหาเทพ ตามคตคิวามเชื่อของศาสนาฮินดู ในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 

ปราสาทเมืองแขกตั้งอยู่ท่ีบ้านกกกอก หมู่ท่ี 7 ต าบลโคราช อยู่เลยปราสาทโนนกู่ไปประมาณ 

600 เมตร ปราสาทเมอืงแขกเป็นศาสนสถานแบบศลิปะเขมร ก่อด้วยอิฐปนหินทราย ประกอบด้วยปรางค์ 3 หลัง 

ตัง้อยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทศิเหนอื ปัจจุบันเหลอืเพยีงมณฑปด้านหนา้ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วและคูน้ า

คั่นดินอีกชั้นหนึ่ง มีซุ้มประตูทิศเหนือเป็นทางเข้า-ออก นอกประตูซุ้มบนคันดินชั้นนอกสุด มีซากปราสาทขนาด

ยอ่มอกีสองหลัง หน่วยศิลปากรได้ท าการขุดแต่งปราสาทเมืองแขกซึ่งได้พบทับหลังสลักลายตามแบบศิลปะเขมร

สมัยเกาะแกรแ์ปรรูป รวมท้ังศิลาจารกึที่ถูกน ามาก่อเป็นฐานประตูซุ้มช้ันนอกสุด 

  ปราสาทเมืองเก่า ตั้งอยู่ในวัดปราสาทเมืองเก่า ต าบลโคราช อยู่เลยปราสาทเมืองแขกไปอีก

ประมาณ 3.3 กิโลเมตร เป็นอโรคยาศาลท่ีพระเจ้าชัยวรมันท่ี 7 มหาราชองคส์ุดท้ายแห่งราชอาณาจักรเขมร ทรง

สร้างขึน้ระหว่าง พ.ศ. 1724-1763 อโรคยาศาลมแีผนผังประกอบด้วยปรางค์ประธานรูปสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบ

สอง มีบรรณาลัยอยูท่างมุมขวาดา้นหนา้ ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้วซึ่งมีซุ้มประตูทางเข้าอยู่ด้านหน้า นอกก าแพงมี

สระน้ ารูปสี่เหลี่ยมกรุดว้ยศลิาแลง 



 
 

วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ท่ีบ้านคลองขวาง ต าบลเสมา แต่เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนสถานใน

สมัยทวารวดี มีโบราณวัตถุท่ีส าคัญคือ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ก่อสร้างด้วยหินทรายแดงท่ีมีความเก่าแก่และ

ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย มีความยาว 13.30 เมตร สูง 2.80 เมตร อายุราว พ.ศ. 1200 และธรรมจักรเก่าแก่ 

ลักษณะเหมือนเสมาธรรมจักรท่ีขุดพบท่ีจังหวัดนครปฐม หลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆ ท่ีค้นพบบริเวณพระนอน

และภายในเมืองเสมา ได้แก่ พระพุทธรูปส าริด ประพิมพ์ดินเผา ลูกปัดแก้ว แวดินเผาท่ีใช้ป่ันฝูาย และจารึกท่ีบ่อ

อีกา ซึ่งเป็นศาสนสถานพราหมณ์แบบศิลปะขอม ได้กล่าวถึงอาณาจักรจานาศะ หรือเมืองเสมา ว่ามีการนับถือ

พุทธศาสนามาแต่เดิม ต่อมาภายหลังได้รับวัฒนธรรมแบบขอมท่ีบูชาพระศวิะเข้ามาพร้อมกันดว้ย 

 ๖.๖  อุตสาหกรรม 

ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในเขตเทศบาล  เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  อุตสาหกรรม

ขนาดย่อมในครัวเรือน  ซึ่งอุตสาหกรรมท่ีประกอบการอยู่ในเขตเทศบาล  ได้แก่ 

   ๑.  โรงสีขา้ว    ม ี ๓ แห่ง 

   ๒.  โรงเลื่อย    ม ี 1 แห่ง 

   ๓.  โรงทอกระสอบ   ม ี ๑ แห่ง 

   ๔.  โรงงานผลิตพลาสติก   ม ี ๑ แห่ง 

   ๕.  โรงช าแหละเนือ้ไก ่   ม ี ๑ แห่ง 

   ๖.  โรงงานผลิตรองเท้า   ม ี ๑ แห่ง 

   ๗.  โรงงานผลิตไส้กรอก   ม ี ๑ แห่ง 

   ๘.  โรงงานท าวงกบไม้         ม ี 4 แห่ง 

   ๙.  โกดังและคลังสินค้า    ม ี 1   แห่ง  

   ๑๐. โรงงานอเิล็คทรอนิค   ม ี ๑ แห่ง 

   ๑๑. โรงงานแปรรูปอาหาร   ม ี ๒ แห่ง 

 ๖.๗  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- การพาณิชย์ส่วนใหญ่  เป็นกิจการค้าซึ่งท าหน้าท่ีเป็นตลาดซื้อขาย  ท่ีได้จดทะเบียนการค้า  

และทะเบียนพาณิชย์  ซึ่งรวมกันอยู่หนาแน่นเป็นชุมชน  การค้าโดยเฉพาะในเขตเมือง  สินค้าท่ีมีจ าหน่ายได้แก่  

เสื้อผ้า  เคร่ืองนุง่ห่ม  เครื่องใชไ้ฟฟาู  อุปกรณก์่อสร้าง  เฟอร์นิเจอร์  จักรยานยนต ์ สินค้าการเกษตร  เมล็ดพันธ์ุ

พชื  รวมตลอดถงึอาหาร สินค้าส่วนใหญ่เป็นเครื่องอุปโภค – บริโภค มจี านวน  250  แห่ง 

- กลุ่มอาชพี เทศบาลต าบลสูงเนนิ  มีกลุ่มอาชพีท้ังหมด ๓ กลุม่ ดังนี้ 

1. กลุ่มทอผ้าเทศบาลต าบลสูงเนนิ ตัง้อยู่ท่ี ชัน้ ๒ ของตลาดเย็นเทศบาลต าบลสูงเนิน 

โดยเร่ิมด าเนินการฟื้นฟูมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และมีสมาชิกในการด าเนินการ ท้ังหมด ๒๑ คน มีการบริหาร

กลุ่ม โดยประธานกลุ่ม มีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมท้ังมีการให้สมาชิกลงหุ้นๆละ ๒๐๐ บาท เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วน

ร่วมตามความสมัครใจ และมีการปันผลหุ้นให้สมาชกิทุกปี  

2. กลุ่มนวดแผนไทย ตัง้อยู่ท่ี อาคารฌาปณกจิสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนนิ(เดิม) มี

สมาชิก ทัง้หมด ๕ คน ได้เร่ิมด าเนินการเมื่อ ปี ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน 

   3. กลุ่มท าดอกไม้จันท์ ตั้งอยู่ท่ี อาคารฌาปณกิจสงเคราะห์วัดใหญ่สูงเนิน(เดิม) มี

สมาชิก ทัง้หมด  ๒๒ คน ได้เร่ิมด าเนนิการเมื่อ ปี ๒๕๕๑  จนถึงปัจจุบัน 

 



 
 

 ๖.๘  แรงงาน 

  แรงงานท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝงมาท างานตามโรงงาน

อุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน เช่น บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด ,บริษัท 

แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีแรงงานตา่งชาต ิได้แก่ เมียนมา่ร ์กัมพูชา ลาว และ

อื่น ๆ อกีด้วย 

๗.  เศรษฐกจิพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

 ๗.๑  ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

เทศบาลต าบลสูงเนนิ มชีมุชนจ านวน  ๑๔  ชุมชน ดังนี้ 

1.  ชุมชนเบญจมติร มพีื้นท่ี 740 ไร่ ประชากร  904 คน  แยกเป็นชาย  4๑๗  คน  หญิง  4

๘๗  คน  ๕๑๓  ครัวเรือน  

2.  ชุมชนบูรพาสามัคคี มพีื้นท่ี ๓๖๐ ไร่ ประชากร ๑,๕๓๗  คน แยกเป็นชาย  ๗๔๖  คน หญงิ  

๗๙๑  คน  ๓76  ครัวเรือน   

3.  ชุมชนแสงไทยพัฒนา – ประปาพัฒนา มพีื้นท่ี ๑,๕๕๙.๕ ไร่ ประชากร  880  คน แยกเป็น

ชาย  392  คน หญิง  488  คน  799  ครัวเรือน   

4.  ชุมชนสวา่งแสงธรรม มพีื้นท่ี ๖64.75 ไร่ ประชากร ๕15  คน แยกเป็นชาย  225  คน 

หญิง  2๙0  คน  133  ครัวเรือน  

5.  ชุมชนบ้านเหลา่พัฒนา มพีื้นท่ี 551 ไร่ ประชากร 47๗  คน แยกเป็นชาย  255  คน 

หญิง  222  คน  257  ครัวเรือน    

6.  ชุมชนสุขาวดี มพีื้นท่ี 716.78 ไร่ ประชากร ๕49  คน แยกเป็นชาย  259  คน หญิง  2

๙0  คน  ๓15  ครัวเรือน  

7.  ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์ มีพื้นท่ี 473.25 ไร่ ประชากร ๕50  คน แยกเป็นชาย  

262  คน หญิง  288  คน  2๓2  ครัวเรือน   

8.  ชุมชนกลางบ้านพัฒนา มีพื้นท่ี 109 ไร่ ประชากร ๕43  คน แยกเป็นชาย  2๔๖  คน 

หญิง  2๙7  คน  215  ครัวเรือน  

9.  ชุมชนประตูน้ ารุ่งเรือง มีพื้นท่ี 82 ไร่ ประชากร 801  คน แยกเป็นชาย  3๗3  คน หญิง  

๗๙๑  คน  428  ครัวเรือน     

10.ชุมชนบ้านหันสามัคคี มีพื้นท่ี 297.25 ไร่ ประชากร 66๗  คน แยกเป็นชาย  317  คน 

หญิง  350  คน  279  ครัวเรือน 

11.ชุมชนญาติเจรญิ กม.2 มพีื้นท่ี 730.75 ไร่ ประชากร 815  คน แยกเป็นชาย  3๖9  คน 

หญิง  446  คน  612  ครัวเรือน    

12. ชุมชนมิตรภาพร่วมใจ มีพื้นท่ี 5๖๐ ไร่ ประชากร  66๗  คน แยกเป็นชาย  325  คน 

หญิง  342  คน  414  ครัวเรือน  

13.ชุมชนเสริมสุขพัฒนา มพีื้นท่ี ๓12 ไร่ ประชากร ๕55  คน แยกเป็นชาย  263  คน หญิง  

292  คน  ๓54  ครัวเรือน     

14. ชุมชนโนนค่า – ออมสินสามัคคี มีพื้นท่ี 49๐ ไร่ ประชากร  801  คน แยกเป็นชาย  

373  คน หญิง  428  คน  414  ครัวเรือน  

 



 
 

 

 ๗.๒  ข้อมูลด้านการเกษตร 

  - ท านา จ านวน 25 ครัวเรือน (ชุมชนสว่างแสงธรรม,ชุมชนตะคองหลงสวนสวรรค์,ชุมชนบ้าน

เหลา่พัฒนา,ชุมชนโนนค่า-ออมสนิสามัคคี) 

  - ท าไร่ขา้วโพด มันส าปะหลัง จ านวน 23 ครัวเรือน (ชุมชนแสงไทย-ประปาพัฒนา,ชุมชนญาติ

เจรญิ กม.๒) 

 ๗.๓  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าการเกษตร 

  ความเพยีงพอของน้ าการเกษตรจากปริมาณน้ าฝนและจากล าตะคลองเพยีงพอและทั่วถึง 

 ๗.๔  ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากนิ น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บรโิภค) 

  มรีะบบน้ าประปาและแหลง่น้ าธรรมชาติท่ีเพยีงพอและทั่วถึง 

๘.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 ๘.๑  การนับถือศาสนา 

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดจ านวน ๔ วัด ได้แก่ วัด

ญาณโสภิตวนาราม(วัดปุา) วัดใหญ่สูงเนิน วัดใหม่อัมพร(วัดน้อย) และวัดตะคองหลง มีศาลเจ้า 1 แห่ง คือ ศาล

เจ้าพ่อสูงเนนิ(มูลนธิิสว่างแสงธรรมธรรมสถาน) 

 ๘.๒  ประเพณีและงานประจ าปี 

ประเพณีท่ีถอืปฏบัิตอิย่างสม่ าเสมอจะเป็นพิธีการทางศาสนา  งานบุญ  และการเฉลิมฉลองต่าง 

ๆ เช่น ประเพณีกินเข่าค่ า วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน

อาสาฬหบูชา วันลอยกระทง เป็นต้น 

 ๘.๓  ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

ผ้าเงี่ยงนางด า  เป็นผ้าพื้นเมืองดั้งเดิมคนต าบลสูงเนิน  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา    

จากบรรพบุรุษท่ีอพยพมาจากลาว มาอยู่ในประเทศไทย  และมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใกล้แหล่งน้ าล าตะคลองบริเวณ

อ าเภอสูงเนนิ ในปัจจุบันต้ังแต ่ร.ศ.๑๑๘ หรือ พ.ศ.๒๔๔๒  ในการด าเนินชีวิตจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อ

เวน้วา่งจากการท าไร่ ท านา จะทอผ้าไวใ้ชเ้องโดยมีเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม ลักษณะของผ้าเงี่ยงนางด าดั้งเดิมเป็นผ้า

ฝูายประกอบด้วยด้าย ๓ ส่วนแรกเป็นพกสีแดงซึ่งย้อมด้วยแก่นยอปุาหรือคร่ัง สอดลายแนวตั้งด้วยด้ายมัดสี

เหลอืงขาว ซึ่งยอ้มมาจากแก่นขนุน  ส่วนท่ีสองเป็นผ้าพื้นยอ้มมัดมัยครามสอดเส้นด้ายสีแดง  ส่วนท่ีสาม เป็นชาย

ผ้าถุง  ทอด้วยด้ายเป็นแถบลายขวางสีด าย้อมด้วยลูกมะเกลือหรือสีแดงเป็นผ้าส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวันของ

ประชาชนชาวสูงเนนิ มาตั้งแตด่ั้งเดิมกว่ารอ้ยปี แต่ต่อมาวิถชีวีติเปลี่ยนไป เร่ิมเป็นลูกจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม 

ท าให้ไม่มีเวลาในการทอผ้า ผ้าเงี่ยงนางด าจึงค่อยๆหายไปตามกาลเวลา จะมีหลงเหลือท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันก็

เฉพาะผู้สูงอายุ หรอืลูกหลานบ้างบางรายเท่านั้นท่ีเก็บรักษาไว้เป็นท่ีระลึกของบรรพบุรุษ เทศบาลต าบลสูงเนินจึง

ได้ฟ้ืนฟูกลุ่มทอผ้าเงี่ยงนางด าขึน้มาอีกคร้ัง โดยได้ทอในรูปแบบดั้งเดิม และมีการประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยมากขึ้น 

โดยทอเฉพาะส่วนท่ีสองเป็นพื้นสอดลาย เพื่อใช้ตัดเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง หรือ ประดับโต๊ะอาหาร เช่น ผ้าปู

โตะ๊ ท่ีรองแกว้ ที่รองจาน ผ้าคลุมเก้าอี้ ทีใส่ช้อน-ส้อม พวงกุญแจ หมอนรองคอ  ฯลฯ และยังมีการดัดแปลงสีสัน

หลากหลายเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า ประกอบกับฝูายและต้นไม้ท่ีใช้ย้อมหายากไม่มีใครปลูกแล้ว จึงได้

หันมาใชด้้ายประดิฐแทน ปัจจุบันเร่ิมมีความนิยมสั่งไปใช้มากขึ้น เนื่องจากสีสันสวยงาม ผ้าใส่สบาย และราคาไม่

แพง (เมตรละรอ้ยกว่าบาท) ถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ท่ีเทศบาลต าบลสูงเนนิ 



 
 

 ๘.๔  สินค้าพื้นเมอืงและของที่ระลึก 

  ผลิตภัณฑผ์้าเงี่ยงนางด า น าไปตัดเย็บเป็นเสื้อส าเร็จรูป  ท าพวงกุญแจ  หมอนรองคอ ผ้าพันคอ 

และอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า 

๙.  ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๙.๑  น้ า 

  มลี าตะคลองไหลผ่านชุมชน 

 ๙.๒  ป่าไม้ 

  ไมม่พีื้นท่ีปุาไม้ 

 ๙.๓  ภูเขา 

  ไมม่พีื้นท่ีภูเขา 

 ๙.๔  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

  ไมม่แีหลง่ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ ๒ 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557-2560) 

 

1.  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2557-2560 

 1.1  สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

ปี 
2557 2558 2559 

2560 

(ประมาณการ) รายการ 

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  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชงิปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบัิตใินเชงิปริมาณ 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

จ านวนโครงการ 71 85 63 

งบประมาณ(บาท) 19,141,180.00     31,090,860.00    20,444,431.00  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชงิคุณภาพ  

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน

โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคตา่ง ๆ ภายในเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน เช่น เส้นทางคมนาคม และไฟฟูาแสง

สวา่ง เป็นต้น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2                       เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา มี
ข้อทักทว้งและข้อเสนอแนะในเร่ืองของการจัดการแข่งขันกีฬาและการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ไว้ว่ามีการเบิกจ่ายท่ี

ไม่ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เทศบาลไม่สามารถจัดกิจกรรม/โครงการท่ีบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนาและงบประมาณรายจา่ยประจ าปไีด้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านสาธารณสุข เนื่องจากพื้นท่ีเขตเทศบาลต าบลสูงเนิน มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชากรในเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นจ านวนมาก  ก่อให้เกิดปัญหาด้าน

สิ่งแวดลอ้มซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างมาก  ดังนั้น จึงควรให้

ความส าคัญกับการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยท่ัวถึง  อย่างเท่า

เทียมกันและควรด าเนนิการอยา่งต่อเนื่องทุกป ี 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4                            มขี้อจ ากัดเร่ืองการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อทักท้วง

ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิจังหวัดนครราชสมีา ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสูงเนนิ ไม่ได้รับบริการด้าน

การสงเคราะหท่ี์มีคุณภาพและได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน

สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับท่ีท้ิงขยะซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องต่อไป 

รวมถึงการลอกท่อระบายน้ าเพื่อไม่ให้เกิดน้ าเสียและกลิ่นเหม็น 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6                      ท าให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลสูงเนินได้รับการฝึกอบรม
สร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของสุขอนามัย ท าให้การจ าหน่ายสินค้าในตลาดสดมีความสะอาดและสามารถ

จ าหนา่ยได้มากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7                               ด้วยการพัฒนางาน คน และวัสดุอุปกรณ์ ตาม

ยุทธศาสตร์ดา้นการเมอืงการบริหารส่งผลให้ระบบการ บริหารงานของเทศบาลต าบลสูงเนินสามารถอ านวยความ

สะดวกและบริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ประชาชนสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน

ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยการส่งเสริมสนับสนุนต ารวจบา้น/อปพร.ให้ท างานอย่างมีคุณภาพ รวมถึง

การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ/ลดอุบัตเิหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

๒.  ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

 2.1  ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 

  1.  สามารถพัฒนาเส้นทางคมนาคมเดิมให้เชื่อมตอ่กันท าให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย รวมถึง

การเพิ่มการวางท่อหรือรางระบายน้ าเสียจากครัวเรือนดว้ย 

  2.  การรับนักเรียนนักศึกษาท างานในช่วงปิดภาคเรียน เป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองได้

เป็นอยา่งดี 

  3.  การดูแลประชาชนด้านสุขภาพและด้านสังคมสงเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเร่ืองของ 

บ้านกลางผู้สูงอายุ สามารถดูแลผู้สูงอายุท่ีถูกทอดท้ิงไมใ่ห้อยูเ่พยีงล าพัง  

  4.  การท าความสะอาดทอ่และรางระบายน้ า ช่วงก่อนและหลังฝนตกท าให้ไม่มีเศษขยะตกค้าง 

รวมถึงไม่มีกลิ่นเหม็นด้วย 



 
 

  5.  ได้ด าเนินการจ้างบริษัทศึกษาวิเคราะห์ออกแบบความเป็นไปได้ในการน าขยะพลาสติกมา

ผลิตเม็ดพลาสติก การน าขยะมาผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และการน าก๊าซท่ีได้จากการหมักปุ๋ยมาผลิตไฟฟูาของ

ศูนยก์ าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เพื่อให้เอกชนร่วมลงทุน ตาม พรบ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ. 2556 ซึ่งจะท าให้การบริหารจัดการศูนยก์ าจัดขยะมูลฝอย แบบครบวงจรของเทศบาลต าบลสูง เนินมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ๒.๒  ผลกระทบ 

  การด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ไม่

เกิดผลกระทบในดา้นลบตอ่องค์กร  

๓.  สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

  ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2559 ท่ีผ่านมาเทศบาลต าบลสูงเนินได้น าโครงการ/กิจกรรม จาก

แผนพัฒนาเทศบาลไปด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสวัสดิการสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการบริหาร โดยการน าแผนไปสู่การปฏิบัติได้ค่อนข้างน้อย สาเหตุ

เนื่องจาก ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา ได้มีข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะไว้เมื่อเข้าตรวจ

งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2557  วา่โครงการด้านการกีฬาและโครงการด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

ไทยด าเนินการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  ประกอบกับข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ เทศบาลมี

งบประมาณไม่เพียงพอ แม้ว่าจะมีงบประมาณบางส่วนท่ีได้รับการอุดหนุนจากส่วนกลาง บางส่วนได้รับการ

สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ และบางส่วนได้มาจากการถ่ายโอนภารกิจตามแผนกระจ่ายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลท่ีตั้งไว้ท้ังหมด เนื่องจากมีโครงการจ านวนมาก จึง

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการท่ีมีความส าคัญและมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดอืดร้อนของประชาชนก่อน ท าให้น าแผนไปสูก่ารปฏบัิตไิด้คอ่นข้างนอ้ยเมื่อเทียบกับจ านวนโครงการตามแผนฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป ี

  วสิัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ย่ังยนื เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” หรือเป็นคตพิจนป์ระจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยนื” ท้ังน้ี วสิัยทัศน์

ดังกล่าวจะต้องสนองตอบตอ่ผลประโยชนแ์ห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ

รัฐ การดารงอยู่อยา่งมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย

คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ

ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ

ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน

อย่างสันตปิระสานสอดคลอ้งกัน ดา้นความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี

ไมเ่ป็นภาระของโลกและสามารถเกือ้กูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อยกว่าในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้

อธิบายคาว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไวแ้ลว้ ซึ่งครอบคลุมความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว 

  โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วย

ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม 

โลกที่มตีอ่ประเทศไทย  

๒ ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างความสามารถในการแขง่ขัน เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยนืท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความ

มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขดีความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนา

ฐานเศรษฐกิจแหง่อนาคต ทั้งน้ีภายใต้กรอบการปฏรูิปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง

พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ

ท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น

รากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างมเีหตุผล มีระเบียบวนิัย เคารพกฎหมาย มคีุณธรรมจรยิธรรม รูคุ้ณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวท่ีม่ันคง  

๔. ยุทธศาสตร์ดา้นการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสูส่ังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่ง

อนุรักษฟ์ื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงดา้นนา้ รวมท้ังมีความสามารถใน

การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การ

เป็นสังคมสีเขียว  



 
 

๖. ยุทธศาสตร์ดา้นการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงาน

ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาท

ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอยา่งเหมาะสม มีธรรมาภบิาล 

๑.๒  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาตฉิบับที่ 12 

 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จะมุง่บรรลุเปูาหมายในระยะ ๕ ปีท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะ

ตอ่ไปเพื่อให้บรรลุเปูาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนฯ ดังนี ้

๑. ยดึ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” ตอ่เนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพือ่ให้เกิด

บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร

จัดการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจาเป็นสาหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนมีความเป็นคนท่ี

สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ มท่ีียืนและเปิดโอกาสให้กับทุกคนในสังคมได้ดาเนนิชีวิตท่ีดมีคีวามสุขและอยู่

ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี

เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตท่ีไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม ความ

หลากหลายทางชวีภาพ ชุมชนวถีีชีวิต ค่านยิม ประเพณี และวัฒนธรรม 

๒. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสาหรับคนไทย

พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์มีวินัย ใฝุรู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดีรับผิดชอบ

ตอ่สังคม มีจรยิธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 

รวมถึงการสร้างคนให้ ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่ งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุ รักษ์ ฟื้นฟู  ใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

๓. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยท่ี

วสิัยทัศน์ดังกลา่วตอ้งสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขต

อ านาจรัฐ การดารงอยู่อยา่งมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน

จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสั งคมท่ามกลางพหุ

สังคมและการมเีกียรตแิละศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ความเจรญิเตบิโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมี

สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้า 

ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ

การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมี

เกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีด้อย

กว่า 

๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ท่ีเป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีมา

เป็นกรอบในการก าหนดเปูาหมายท่ีจะบรรลุใน ๕ ปีแรกและเปูาหมายในระดับยอ่ยลงมา ควบคู่กับกรอบเปูาหมาย

ท่ียั่งยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปูาหมายประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งเป็นยอมรับร่วมกันนั้นพิจารณาจากมิติต่างๆ ท้ัง

ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทยและ

สังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุ่มเปูาหมายในสังคมไทย โดยก าหนดไว้ดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนา

อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรมมีความเหลื่อมล้าน้อย คนไทยเป็น



 
 

มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ี

สมบูรณ์ มีความเจรญิเตบิโตทางจิตวญิญาณ มจีิตสาธารณะและทาประโยชนต์อ่สว่นรวม มคีวามเป็นพลเมืองไทย 

พลเมอืงอาเซียน และพลเมอืงโลก ประเทศไทยมบีทบาทท่ีส าคัญในเวทีนานาชาต ิระบบเศรษฐกิจตัง้อยู่บนฐานของ

การใช้นวัตกรรมน าดิจิตัล สามารถแข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการ

ผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเด่นเป็นท่ีต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญ 

เชน่ การให้บริการคุณภาพท้ังดา้นการเงิน ระบบโลจิสติกส ์บริการด้านสุขภาพ และท่องเท่ียวคุณภาพ เป็นครัวโลก

ของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะท่ีเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตท่ีใช้

นวัตกรรม ทุนมนุษย์ทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปัจจุบัน

และพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อนาประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมี

ความเป็นอัจฉริยะ” 

๕. ยึด “หลักการนาไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นเปูาหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลาดับแรกท่ีจะกากับและส่งต่อ

แนวทางการพัฒนาและเปูาหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่าง

สอดคล้องกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวมพลังขับเคลื่อน

จากทัง้ภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีล าดับความส าคัญสูง 

และการก าหนดในระดับแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีจะตอบสนองต่อเปูาหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริง รวมท้ัง

การก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านๆ มา ใน

การก าหนดเปูาหมายได้ค านึงถึงความสอดคล้องกับเปูาหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบ

ก ากับเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับย่อยลงมาท่ีจะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมี

ผลสัมฤทธ์ิภายใต้กรอบการจัดสรรงบประมาณ การตดิตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ

การตดิตามประเมินผลการปฏบัิตริาชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริม

หนุนซึ่งกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงก าหนดประเด็นบูรณาการเพื่อการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญ

ประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวมและก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติ และก าหนด

จุดเน้นในการพัฒนาเชิงพืน้ท่ีในระดับสาขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : การเตบิโตท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยนื 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรร

มาภบิาลในสังคมไทย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๘ : การพัฒนาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ : การพัฒนาภาค เมอืง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑๐ : ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 



 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพัฒนาจังหวดั 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 

วสิัยทัศน์   

“ศูนยก์ลางเกษตรอุตสาหกรรม ทอ่งเท่ียวอารยธรรม Logistic และการค้าชายแดนเชื่องโยงกลุ่ม

อาเซียน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  1.  เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสูค่รัวโลก  

  2.  ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเท่ียว ผลิตภัณฑไ์หม และการค้าชายแดน  

3.  พัฒนาระบบ Logistic                                     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดันครราชสีมา  

วสิัยทัศน์  "โคราช เมอืงหลวงแหง่ภาคอสีาน” 

     ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแขง่ขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่

อุปทานเพือ่พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. พัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชน

ในพืน้ท่ี 

4. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพื่อสูก่ารเป็นเมอืงน่าอยู่ 

5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 

6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมอืง 

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  วิสัยทัศน์  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการ

สาธารณะที่มปีระสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพชวีติท่ีดขีองประชาชน” 

  พันธกิจ 

  ปฏบัิตภิารกิจอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (และท่ี

แก้ไขถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 

2552) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 5 

พ.ศ. 2546) พระราชก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างมปีระสิทธิภาพ 

  เปูาหมายการพัฒนา 

  1. ประชาชนมแีหลง่น้ าเพียงพอตอ่การอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 

  2. ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้

อย่างตอ่เนื่อง 

  3. ประชาชนมทัีกษะในการประกอบอาชพีดา้นการเกษตร 

  4. ประชาชนมคีุณภาพชีวิตท่ีดี 

  5. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 



 
 

  6.  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มมีาตรฐาน ปลอดภัยใชง้านได้ดี 

  7. ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมสง่เสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอยา่งเหมาะสม 

  8. ประชาชนได้มสี่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอยา่งเหมาะสม 

  9. ประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมสง่เสริมการท่องเท่ียว 

  10. องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภบิาลดีขึ้น 

  11. ประชาชนมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิ 

  12. สิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ ์

  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  1. ยุทธศาสตร์การสานตอ่แนวทางพระราชด าริ 

  2. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการศึกษา 

  3. ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาการเกษตร 

  4. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 

  5. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 

  6. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  7. ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

  8. ยุทธศาสตร์ดา้นการบริหารจัดการบ้านเมอืงท่ีดี 

  9. ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

  10. ยุทธศาสตร์ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

๒.๑  วิสัยทัศน ์

 “สูงเนนิน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง รวมแรงเศรษฐกิจพอเพยีง หลกีเล่ียงสิ่งเสพติด คุณภาพชีวิตดี มี

หลักธรรมาภบิาล” 

๒.๒  ยุทธศาสตร ์

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร 

๒.๓  เป้าประสงค ์

  1.  ระบบโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเหมาะกับการอยูอ่าศัยของประชาชนในท้องถิ่น 

 2.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา พัฒนาคนให้เข้มแข็งควบคู่กับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่นให้คงอยูต่อ่ไป   

3.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย 

4.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี

ความสุข  



 
 

5.  อนุรักษฟ์ื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเมอืงให้มคีุณภาพท่ีดอีย่างย่ังยนื 

6.  ส่งเสริมพัฒนาอาชพี สร้างงานเพิ่มรายได้ สรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้แกป่ระชาชน 

7. พัฒนาการให้บริการประชาชนอย่างถูกต้อง ท่ัวถึง และเป็นธรรมเพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของประชาชน 

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 

  1.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.  ระดับความถึงพอใจของประชาชน/ผู้ใช้บริการ/ผู้ ร่วมกิจกรรมด้านการศึกษา ศิลปะ 

วัฒนธรรม และการแข่งขันกีฬา 

  3.  ร้อยละของจ านวนชุมชนท่ีด าเนินการส่งเสริมสุขภาพปูองกันและควบคุมโรคตามมาตรฐาน

ท่ีก าหนดโดยใชศ้ักยภาพของชุมชน 

  4.  ร้อยละของความถึงพอใจของประชาชนต่อการจัดสวัสดกิารสังคมและสังคมสงเคราะห์ 

  5.  ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม เพื่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

  6.  ระดับความถงึพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

  7.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการบริการของเทศบาลต าบลสูงเนนิ 

๒.๕  ค่าเปา้หมาย 

  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 90 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดกิารสังคม ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ80 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมอืงการบริหาร ไมน่อ้ยกว่าระดับ 3 

๒.๖  กลยุทธ ์

1.  พัฒนาเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ า 

2.  พัฒนาสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ  

3.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทัง้ในและนอกระบบโรงเรียน  ท้ังระดับก่อนวัย

เรียน  ประถม  มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนาศูนย์

การเรียนรู้ชุมชน/ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 

4.  ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อสร้างสมานฉันท์ระหว่างองค์กร ต่าง ๆ  

เพื่อแกปั้ญหายาเสพติดและใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 

5.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา     ท้องถิ่น 

  6.  ส่งเสริมสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค โดยการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

  7.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด

เชื้อ HIV  



 
 

8.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ขยะ น้ าเสีย ฯลฯ) 

9.  พัฒนาความรูด้้านวิชาการ สนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน/และแหลง่เรียนรู้ตามแผน 

พัฒนาเศรษฐกิจพอเพยีงด้านการเกษตรและแหลง่น้ า ส่งเสริมอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย  

10.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ดา้น  ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 

11.  การพัฒนาเทคโนโลยแีละบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 

12.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการดูแลและปูองกันอุบัตภิัยและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สนิ 

 

๒.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร ์

 อ าเภอสูงเนนิมคีวามเป็นท้ังเมอืงอุตสาหกรรมและเมอืงเกษตรกรรมควบคู่กันไป ซึ่งเทศบาล

ต าบลสูงเนนิเป็นท่ีต้ังของส่วนราชการ เป็นศูนย์กลางทางการคา้และเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศัยหลักของอ าเภอสูงเนนิ จึง

ท าให้มีท้ังความเจรญิเกิดขึ้นพร้อมๆ กันกับปัญหา เมื่อเป็นเชน่นี้ แนวทางในการท่ีจะพัฒนาควบคู่กับการแก้ปัญหา 

จะตอ้งเร่ิมท่ีคน ปัญหาเกดิขึน้เพราะคนก็ตอ้งแกท่ี้คน เมื่อคนมีความรู้ความเข้าใจในทุกๆ เร่ืองมากขึ้นก็จะท าให้

บ้านเมอืงมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมท่ีจะพัฒนาให้มีความเจรญิตอ่ไป โดยจะมผีลท าให้ระบบตา่งๆ มีการพัฒนาและ

เป็นไปตามขั้นตอนขึ้นเร่ือยๆ ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมอืง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม ท่ีมีความผันผวน

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เทศบาลต าบลสูงเนนิ จึงมจีุดยนืทางยทุธศาสตร์ “พัฒนาคน พฒันาเมือง พัฒนา

ระบบ” 

๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรใ์นภาพรวม 

 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลสูงเนนิ 7 ยุทธศาสตร์น้ัน เกิดจากการประชาคมเพื่อร่วมคิด ร่วม

ท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหา

ส าหรับการพัฒนาเทศบาลต าบลสูงเนิน ดังนั้น ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นจึงมีความเชื่อมโยงกันเกี่ยวข้องกันในการ

ดูแลประชาชนต้ังแต่เกิดจนเสียชวีติ รายละเอยีดปรากฏตามแบบ ยท.๐๒ 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

๓.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดแข็งและโอกาสของเทศบาลต าบลสูงเนิน 

1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 

-  มที าเลท่ีต้ังเหมาะสมเส้นทางสัญจรเป็นไปดว้ยความสะดวกอยู่หา่งตัวเมอืงไม่มาก 

-  ผู้น าชุมชนและประชาชนมคีวามสามัคคีมสี่วนร่วมในการปกครองและบริหารการ 

    พัฒนา 

-  เป็นศูนย์กลางการศึกษา 

-  มศีักยภาพเพยีงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ 

    เดอืดร้อนของประชาชน 

-  สามารถรองรับการขยายตัวของเมอืงและการลงทุน 

-  ประชาชนมคีุณภาพ และมีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาทอ้งถิ่นท้ังในดา้น 

    โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 

-  ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 



 
 

-  การเมอืงมีความเป็นเอกภาพ 

-  มวีัฒนธรรม ประเพณีท่ีดงีาม 

(2)  โอกาส (O : Opportunity)   

  -  จังหวัดนครราชสมีาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่นท่ีมีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

-  มเีส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัด จ านวน 1 สาย  

    สามารถรองรับการขยายตัวของลงทุนทางเศรษฐกิจ 

-  เทศบาลต าบลสูงเนนิ สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นได้   เกินกวา่  

    ประมาณการปีละประมาณรอ้ยละ 25 

-  รัฐให้การสนับสนุนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ และแก้ปัญหาทอ้งถิ่นดา้นตา่งๆ 

    อย่างตอ่เนื่อง รวมถึงส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

  ปัญหาและอุปสรรคในการบรหิารงาน 

  (1)  จุดอ่อน (W : Weakness)   

  -  เป็นชุมชนดั่งเดิมมบ้ีานเรือนของประชาชนปลูกสร้างอยู่หนาแน่นและบางส่วน 

        เป็นบ้านไม้แออัด 

  -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมอืง การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 

  -  เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมอืง ไมส่ามารถรวมกลุม่กันเพื่อด าเนนิการด้านเศรษฐกิจ 

    ของชุมชนในรูปของกลุม่อาชพีอยา่งเขม้แข็ง 

-  รายได้ท่ีจัดเก็บเองไม่เพยีงพอต่อการบริหารจัดการ 

-  บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน ไมเ่พยีงพอ 

-  หนว่ยงานราชการในพื้นท่ีไม่เห็นถึงความส าคัญในการประสานความ 

    ร่วมมอืในกิจกรรมการพัฒนา 

-  ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝงท่ีเพิ่มจ านวนขึ้น เช่น ความปลอดภัยใน 

     ชวีติทรัพย์สนิ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น 

-  ปัญหาสังคมและคุณภาพชีวิต เชน่ จัดการด้านสาธารณสุขยงัไมค่รอบคลุมและ 

     เพยีงพอ ยาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ปัญหาเด็กและเยาวชน  

     เป็นต้น 

-  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชน่ ปริมาณขยะในพืน้ท่ี ท่ีท้ิงขยะ 

    เป็นต้น 

-  การสง่เสริมการศึกษา จัดการองคค์วามรู้ การเรียนรู้ท่ีมีส าคัญของท้องถิ่น เชน่  

ประวัตคิวามเป็นมาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น เป็นต้น รวมถึงการสร้าง 

โอกาสทางการศึกษา 

  (2)  อุปสรรค  (T : Threat) 

  -  มคีวามแตกตา่งทางฐานะและสังคมระหว่างชุมชนเดิมกับชุมชนบ้านจัดสรร 

  -  ไมม่พีื้นท่ีสาธารณะท่ีจะด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการ 

  -  มปัีญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  -  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมพีื้นฐานความรู้และพืน้ฐานทางสังคมแตกตา่งกัน 



 
 

  -  การพัฒนาพื้นท่ีตามระบบผังเมอืงรวมท าได้ยาก เนื่องจากสภาพท่ีต้ังสว่นใหญ ่

        เป็นชุมชนดัง้เดิม 

-  พื้นท่ีในเขตเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ท าให้ยากต่อการ   

    ใชป้ระโยชน์ 

-  ระเบียบ กฎหมาย บางฉบับ ไมเ่อื้อตอ่การปฏบัิตงิานของเทศบาล 

-  ผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ 

-  ปัญหาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศอยูใ่นภาวะถดถอย 

-  การอยู่อาศัยเคลื่อนย้ายแรงงานตา่งด้าวไม่มคีวามชัดเจน อาจน ามาซึ่ง 

    ผลกระทบในระยะยาว 

๓.๒  การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่กี่ยวข้อง 

  สภาพแวดล้อมภายนอก   เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อการวางแผนและการปฏิบัติงานของเทศบาล

ต าบลสูงเนนิ ทีไ่มส่ามารถควบคุมได้หรือควบคุมได้ในระยะสั้น ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยดา้นตา่งๆ ดังนี้ 

 1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม  (Socio-cultural  Factors : S)  ได้แก่  จ านวนประชากร  ระบบการศึกษา  

ค่านยิม  ขนบธรรมเนยีมประเพณี  แนวโน้มทางสังคม  การคมนาคม  การสื่อสาร อาชพีและปัญหาสังคม ฯลฯ 

 2.  ด้านเทคโนโลยี  (Technological  Factors : T)  ได้แก่  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต

เครื่องจักรกลต่าง ๆเทคโนโลยสีารสนเทศ แหลง่เรียนรู้และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น ฯลฯ 

 3.  ด้านเศรษฐกิจ  (Economic  Factors  :  E)  ได้แก่  รายได้ของประชาชน  ภาวะทางการเงิน การ

วา่งงาน  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย การลงทุนต่าง ๆ ฯลฯ 

 4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal  Factors : P)  ได้แก่  รัฐธรรมนูญ  พระราชบัญญัติ

การศึกษา  หลักสูตร  นโยบายรัฐบาล  นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด  กฎหมาย  ระเบียบต่าง ๆ การแทรกแซงทาง

การเมอืง ฯลฯ 
 

 


