
สส่วนททที่  สส่วนททที่  ๓๓
สรรุปผลการพพัฒนาทท้องถถที่นในปปีททที่ผส่านมาสรรุปผลการพพัฒนาทท้องถถที่นในปปีททที่ผส่านมา
******************************

๓๓..๑   ๑   การสรรุปสถานการณณ์การพพัฒนาการสรรุปสถานการณณ์การพพัฒนา
๓.๑.๑ สรรุปผลการการพพัฒนาทท้องถถที่นในระยะททที่ผส่านมา (การพพัฒนาในปปีงบประมาณ ๒๕๕๕)

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๑ การพพัฒนาดท้านโครงสรท้างพพพื้นฐาน

๑. ถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก สายไปโรงเรรียนมริตรภาพวริทยา หมมมู่ทรีที่ ๑
๒. กมู่อสรร้างถนนดรินพรร้อมลงหรินคลลุก ซอยศรรีทอง หมมมู่ทรีที่ ๒
๓. กมู่อสรร้างถนนดรินพรร้อมลงหรินคลลุก ซอยพรภริรมยย์ หมมมู่ทรีที่ ๒ 
๔. กมู่อสรร้างถนนดรินสายแยกโนนนร้อย-บร้านคลุณอรรถวลุฒริ ชมู่วงแยกโนนร้อย-สรีที่แยกหนองระหาร หมมมู่ทรีที่ ๔
๕. ถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก ซอยรมู่วมใจพพัฒนา หมมมู่ทรีที่ ๔
๖. ซมู่อมแซมถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก สายรอบบร้าน หมมมู่ทรีที่ ๕
๗. กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก จากสามแยก – โนนสสาโรง หมมมู่ทรีที่ ๖
๘. กมู่อสรร้างทมู่อระบายนสนา และบมู่อพพัก ตมู่อจาก นา กสานพันสลุวริทยย์ ใจซซที่อ – คลอง หมมมู่ทรีที่ ๗
๙. ถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก ซอยดาวกระจาย หมมมู่ทรีที่ ๘
๑๐ กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก ซอยวารรี หมมมู่ทรีที่๘
๑๑ กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก ซอยสกลุลไทย หมมมู่ทรีที่ ๘
๑๒ กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก ซอยชมทลุมู่งสวรรคย์ หมมมู่ทรีที่ ๘
๑๓ กมู่อสรร้างถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก จากหมมมู่บร้าน – วพัด หมมมู่ทรีที่๙
๑๔ กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก ซอยทลุมู่งสวมู่าง หมมมู่ทรีที่ ๑๐
๑๕ กมู่อสรร้างถนนหรินคลลุก ถนนสายโคกหนองขาม ชมู่วงศาลตาปมป-นานายประกอบ หมมมู่ทรีที่ ๑๑
๑๖ กมู่อสรร้างถนนคอนกรรีตเสรริมเหลล็ก ซอยสายสลุนรียย์ หมมมู่ทรีที่ ๑๑
๑๗ ซมู่อมแซมถนนทรีที่ชสารลุด เปป็นหลลุมเปป็นบมู่อ ในพซนนทรีที่ตสาบลดอนยาวใหญมู่
๑๘ ซมู่อมแซมระบบไฟฟฟ้า/ไฟฟฟ้าสาธารณะในเขตพซนนทรีที่ตสาบลดอนยาวใหญมู่
๑๙ ปรพับปรลุง ซมู่อมแซมระบบประปาในเขตพซนนทรีที่ตสาบลดอนยาวใหญมู่

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๒ การพพัฒนาดท้านเศรษฐกถจ
-

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๓ การพพัฒนาดท้านการศศึกษา ศาสนาวพัฒนธรรม และประเพณททท้องถถที่น
๑. จพัดซซนอวพัสดลุ สซที่อการเรรียนการสอน ฯลฯ ของศมนยย์พพัฒนาเดล็กเลล็ก สพังกพัดอบต.ดอนยาวใหญมู่
๒. จพัดซซนออาหารเสรริม (นม) ใหร้แกมู่นพักเรรียนในโรงเรรียนสพังกพัดสสานพักงานคณะกรรมการการศศึกษาขพันนพซนน

ฐาน (สพฐ.) ๔ โรงเรรียน และเดล็กศมนยย์พพัฒนาเดล็กเลล็ก ๒ ศมนยย์
๓. จร้างเหมาจพัดทสาอาหารกลางวพัน ศมนยย์พพัฒนาเดล็กเลล็ก สพังกพัด อบต.ดอนยาวใหญมู่  ๒  แหมู่ง
๔. อลุดหนลุนงบประมาณ แกมู่โรงเรรียนสพังกพัดสสานพักงานคณะกรรมการการศศึกษาขพันนพซนนฐาน(สพฐ.) เพซที่อ

ดสาเนรินการโครงการจพัดทสาอาหารกลางวพัน



-๑๑-

๕. จพัดโครงการวพันเดล็กแหมู่งชาตริ เพซที่อใหร้เดล็กไดร้แสดงความสามารถ และเรรียนรมร้ สริที่งทรีที่เปป็นประโยชนย์ โดย
จพัดรวมทพันงตสาบล

๖. จร้างเหมาซมู่อมแซมทรพัพยย์สรินทรีที่เปป็นกรรมสริทธริธิ์ หรซออยมมู่ในความครอบครอง ของ อบต. หรซอทรพัพยย์สริน
ของศมนยย์พพัฒนาเดล็กเลล็กทรีที่อยมมู่ในความรพับผริดชอบของ อบต. เชมู่น  อาคาร  เครซที่องเลมู่น ฯลฯ

๗. ดสาเนรินการโครงการสซบสานประเพณรีวพันสงกรานตย์ รดนสนาดสาหพัวผมร้สมงอายลุ ประจสาปปี ๒๕๕๕
๘. จพัดกริจกรรมงานรพัฐพริธรี หรซอรมู่วมงานรพัฐพริธรีทรีที่หนมู่วยงานราชการอซที่นจพัดขศึนน เชมู่น งานเฉลริม

พระชนมพรรษา ๕ ธพันวาคม ,วพันแมมู่ ๑๒ สริงหาคม วพันปปิยมหาราช   ฯลฯ
๙. ดสาเนรินการจพัดโครงการสซบสานประเพณรีแหมู่เทรียนพรรษา ซศึที่งเปป็นประเพณรีเกมู่าแกมู่ของไทย ทรีที่สซบทอด

ตพันงแตมู่สมพัยโบราณ ใหร้คงอยมมู่
๑๐. ดสาเนรินการจพัดโครงการสซบสานประเพณรีบลุญบพันงไฟ ซศึที่งเปป็นประเพณรีเกมู่าแกมู่ของไทย ทรีที่สซบทอด

ตพันงแตมู่สมพัยโบราณ ใหร้คงอยมมู่
๑๑. สมู่งเสรริมกริจกรรมทางศาสนา เชมู่น วพันมาฆบมชา วพันวริสาขบมชา วพันอาฬาหบมชา ทสาบลุญตพักบาตร 

ถซอศรีล ฟฟังธรรม ฯลฯ
๑๒. ดสาเนรินการโครงการบวงสรวงยมู่าโมรมู่วมกพับ อปท.อซที่นในพซนนทรีที่ และรมู่วมกพับอสาเภอโนนแดง
๑๓. กรีฬาตร้านยาเสพตริด จพัดการแขมู่งขพันกรีฬาเพซที่อสมู่งเสรริมการออกกสาลพังกายของเดล็ก เยาวชน และ

ประชาชนทพัที่วไป 
๑๔. ดสาเนรินการสมู่งเสรริม/จพัดสมู่งนพักกรีฬาแขมู่งขพันกรีฬาระดพับตมู่างๆ อสาเภอ/จพังหวพัด/ประเทศ          
๑๕. จพัดซซนออลุปกรณย์กรีฬาเพซที่อเปป็นการสมู่งเสรริมใหร้เยาวชนไดร้เลมู่นกรีฬาเพซที่อลดปฟัญหาสริที่งเสพตริด

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๔ การพพัฒนาดท้านการสาธารณสรุข
๑. ปฟ้องกพันกพันพริษสลุนพัจบร้า การรณรงคย์ใหร้ความรมร้ ปฟ้องกพันโรคพริษสลุนพัขบร้าในชลุมชนฯลฯ จพัดซซนอวพัคซรีน

ปฟ้องกพันโรคพริษสลุนพัขบร้าและยาคลุมกสาเนริด ฯลฯ
๒. ปฟ้องกพันโรคไขร้เลซอดออก รณรงคย์ใหร้ความรมร้ ปฟ้องกพันโรคไขร้เลซอดออกในชลุมชนฯลฯ จพัดซซนอนสนายาพมู่น

กสาจพัดยลุงลาย และทรายอะเบท กสาจพัดลมกนสนา  ฯลฯ
๓. อลุดหนลุนโรงพยาบาลอสาเภอโนนแดง โครงการใหร้ความรมและทพักษะในการดมแลตนเองของผมร้ปปวย

ปปวยเรซนอรพังเขตองคย์การบรริหารสมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่
๔. อลุดหนลุนสาธารณสลุขมมลฐานประจสาหมมมู่บร้าน ๑๑ หมมมู่ เพซที่อเพริที่มประสริทธริภาพในการบรริหารงานดร้าน

สาธารณสลุขแกมู่ อสม ประจสาหมมมู่บร้าน
๕. สมทบกองทลุนหลพักประกพันสลุขภาพระดพับทร้องถริที่น (สมทบกองทลุน ไมมู่นร้อยกวมู่า ๓๐% ของเงริน

จพัดสรร)
๖. กริจกรรมสาธารณกลุศลใหร้ความชมู่วยเหลซอประชาชนตามภารกริจของเหลมู่ากาชาดจพังหวพัด

นครราชสรีมา



-๑๒-

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๕ การพพัฒนาดท้านสพังคม
๑. ดสาเนรินการจมู่ายเงรินเบรีนยยพังชรีพผมร้สมงอายลุ เพซที่อจมู่ายเปป็นเงรินประกพันรายไดร้ผมร้สมงอายลุในพซนนทรีที่องคย์การ

บรริหารสมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่
๒. ดสาเนรินการจมู่ายเบรีนยยพังชรีพผมร้ปปวยเอดสย์ ในพซนนทรีที่องคย์การบรริหารสมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่
๓. ดสาเนรินการจมู่ายเงรินเบรีนยคนพริการ เพซที่อจมู่ายเปป็นเงรินประกพันรายไดร้คนพริการในพซนนทรีที่องคย์การบรริหาร

สมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่
๔. กมู่อสรร้าง หรซอซมู่อมแซมทรีที่อยมมู่อาศพัยใหร้กพับประชาชนผมร้ยากไรร้ หรซอผมร้ดร้อยโอกาส ตมู่อเนซที่องจากโครงการ

บร้านทร้องถริที่นไทยฯ
๕. ปฟ้องกพันและแกร้ไขปฟัญหายาเสพตริด ในพซนนทรีที่ตสาบลดอนยาวใหญมู่

ยรุทธศาสตรณ์ททที่ ๖ การพพัฒนาการบรถหารจพัดการบท้านเมพองททที่ดท
๑. ดสาเนรินการจพัดตพันงจลุดบรริการประชาชนตามมาตรการความปลอดภพัยทางถนนในชมู่วงเทศกาลปปีใหมมู่
๒. ดสาเนรินการจพัดตพันงจลุดบรริการประชาชนตามมาตรการความปลอดภพัยทางถนนในชมู่วงเทศกาลสงกรานตย์
๓. ดสาเนรินการชมู่วยบรรเทาสาธารณภพัยในกรณรีฉลุกเฉรินและจสาเปป็น ในเขตองคย์การบรริหารสมู่วนตสาบล
๔. โครงการอพันเนซที่องมาจากพระราชดสารริฯ หรซอพระราชเสาวนรียย์ฯ
๕. โครงการ อบต ดอนยาวใหญมู่สพัญจร 
๖. สมู่งเสรริม สนพับสนลุน การจพัดทสาแผนชลุมชน และกริจกรรมสนพับสนลุนการจพัดทสาประชลุมประชาคมแผน

ชลุมชน การพพัฒนาผมร้นสาชลุมชน สรร้างเครซอขมู่ายองคย์กรชลุมชน และสนพับสนลุนการขพับเคลซที่อนแผนชลุมชนแบบบมรณาการ
๗. ดสาเนรินการจพัดโครงการฝฝึกอบรมและศศึกษาดมงาน ส.อบต. ผมร้บรริหาร ผมร้นสาชลุมชน ขร้าราชการสมู่วนทร้องถริที่น

พนพักงานจร้าง ฯลฯ 
๘. ทลุนการศศึกษาของผมร้บรริหาร  สมาชริกสภาฯ ขร้าราชการสมู่วนตสาบลและลมกจร้างเพซที่อศศึกษาตมู่อปรริญญาตรรี 

ปรริญญาโท    
๙. จพัดหาครลุภพัณฑย์ทรีที่จสาเปป็น เชมู่น ปรริริ๊นเตอรย์ เครซที่องกสาเนริดไฟฟฟ้า ตมร้เกล็บเอกสาร ฯลฯ
๑๐.จพัดหาวพัสดลุ ทรีที่จสาเปป็น เชมู่นวพัสดลุสสานพักงาน วพัสดลุคอมพริวเตอรย์ ฯลฯ
๑๑. ปรพับปรลุงซมู่อมแซม วพัสดลุ/ครลุภพัณฑย์และทรพัพยย์สรินตมู่าง ๆ
๑๒.ดสาเนรินการพพัฒนาผมร้ดมแลเดล็ก ในการอบรม สพัมมนา เพริที่มพมนความรมร้และประสริทธริภาพในการปฏริบพัตริ

หนร้าทรีที่
 



-๑๓-

๓.๒ การสรรุปสถานการณณ์การพพัฒนา  
การวริเคราะหย์ศพักยภาพเพซที่อประเมรินสภาพการพพัฒนาในปฟัจจลุบพันและโอกาสพพัฒนาในอนาคตของ

องคย์การบรริหารสมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่ (การวริเคราะหย์จลุดแขล็ง  จลุดอมู่อน  โอกาส  และอลุปสรรค)
๓.๒.๑ จรุดแขข็ง (Strength – S)

(๑) ชลุมชนมรีความสามพัคครี   ประสานงานและใหร้ความรมู่วมมซอในการทสากริจกรรมตมู่าง ๆ   
(๒) ชลุมชนมรีการชมู่วยเหลซอกพัน  เอซนอเฟฟฟื้อเผซที่อแผมู่
(๓) ชลุมชนมรีผมร้นสาทรีที่เขร้มแขล็งในการบรริหารจพัดการหมมมู่บร้าน
(๔) องคย์กรมศึความเขร้มแขล็ง  มรีศพักยภาพในการบรริหารจพัดการ เชมู่น อบต. สถานรีอนามพัย โรงเรรียน

กลลุมู่มอาชรีพ  กองทลุนหมมมู่บร้าน กลลุมู่มออมทรพัพยย์
(๕) มรีกองทลุนหมมมู่บร้านทลุกหมมมู่บร้าน
(๖) มรีการรวมตพัวกพันจพัดตพันงกลลุมู่มแมมู่บร้าน   กลลุมู่มอาชรีพตมู่าง ๆ
(๗) มรีวพัฒนธรรมประเพณรีทรีที่ดรีงามและสซบสานตมู่อกพันมา เชมู่น ประเพณรีบลุญบพันงไฟ 
(๘) การแขมู่งขพันกรีฬาตร้านยาเสพตริด

๓.๒.๒ จรุดอส่อน  (Weakness – W)
(๑) นสนาเพซที่อการเกษตร  อลุปโภค  บรริโภคมรีไมมู่เพรียงพอตลอดปปี   
(๒) ขาดแคลนนสนา  ขาดแหลมู่งกพักเกล็บนสนาขนาดใหญมู่เพซที่อการเกษตรและอลุปโภค  บรริโภค
(๓) ถนนในหมมมู่บร้าน ถนนเชซที่อมระหวมู่างหมมมู่บร้าน สมู่วนมากยพังเปป็นถนนดริน การคมนาคมไมมู่สะดวก
(๔) ขาดการรวมกลลุมู่มอาชรีพทรีที่ยพัที่งยซน   ขาดความรมร้เรซที่องอาชรีพ
(๕) ขาดความรมร้ในดร้านการตลาด การบรริหารจพัดการกลลุมู่มอาชรีพ กลลุมู่มผร้าไหม การยร้อมผร้าไหม   
(๖) ขาดตลาดรองรพับผลผลริตทางการเกษตร   ขายไดร้ราคาตสที่า   
(๗) ทรพัพยากรธรรมชาตริ /ปปาไมร้มรีนร้อย
(๘) ปฟัญหาดรินเคล็ม   นสนาเคล็ม  

๓.๒.๓  โอกาส  (Opportunity – O)
(๑) จพังหวพัดนครราชสรีมาสนพับสนลุนงบประมาณใหร้องคย์กรปกครองสมู่วนทร้องถริที่นทรีที่มรีแผนงาน 

โครงการตามแนวทางยลุทธศาสตรย์การพพัฒนาจพังหวพัด   
(๒) นโยบายของรพัฐบาล/จพังหวพัด  ทรีที่สนพับสนลุนสมู่งเสรริมดร้านการเกษตร  การสมู่งเสรริมอาชรีพ  

สอดคลร้องกพับยลุทธศาสตรย์ตสาบล
(๓) การสรร้างความเขร้มแขล็งใหร้กพับระบบเศรษฐกริจฐานราก   ตามนโยบายของรพัฐบาล
(๔) การแกร้ไขปฟัญหาความยากจน   ปฟัญหายาเสพตริด   ตามนโยบายของรพัฐบาล
(๕) พพันธกริจขององคย์การบรริหารสมู่วนตสาบลดอนยาวใหญมู่เอซนอตมู่อการพพัฒนา
(๖) สมู่งเสรริมการผลริตสรินคร้าเกษตรอรินทรรียย์
 (๗) นโยบาย  OTOP
(๘) มรีเสร้นทางคมนาคมสายหลพักเชซที่อมไปสมมู่ภาคอรีสานหลายจพังหวพัด

๓.๒.๔ ปปัญหาอรุปสรรคหรพอขท้อจจากพัด  (Threat – T)
(๑) ประสบปฟัญหาภพัยธรรมชาตริ  ฝนแลร้ง /ฝนไมมู่ตกตร้องตามฤดมกาล  
(๒) ปฟัจจพัยเสรีที่ยงในดร้านคลุณภาพชรีวริตของประชาชนในพซนนทรีที่   ไดร้แกมู่  การวมู่างงาน  การพนพัน  
(๓) องคย์กรมรีงบประมาณจสากพัด  ไมมู่เพรียงพอตมู่อการพพัฒนาในทลุก ๆ ดร้าน



--๑๔๑๔--

ปปัญหาของตจาบลดอนยาวใหญส่ปปัญหาของตจาบลดอนยาวใหญส่
๑.   แหลส่งนจพื้า ไมส่เพทยงพอ - ทจาใหท้ขาดแคลนแหลส่งนจพื้าเพพที่อการเกษตร  อรุปโภค  บรถโภค  เลทพื้ยงสพัตวณ์

ในชส่วงหนท้าแลท้ง
แนวทางแกท้ไข/พพัฒนา:    ขลุดลอก แหลมู่งนสนา ลสาหร้วย หนอง คลอง สระ

๒.   เศรษฐกถจ / อาชทพ / รายไดท้ – ขาดตลาดระบายสถนคท้า ราคาสถนคท้าทางการเกษตรตกตจที่า เชส่น 
ขท้าว 

แนวทางแกท้ไข/พพัฒนา:    รพัฐบาลรพับซซนอสรินคร้าจากเกษตรกร โดยตรง จพัดหาตลาดกลางเพซที่อ
รองรพับ ฝฝึกอบรมและสนพับสนลุนการจพัดตพันงกลลุมู่มอาชรีพ    เพริที่มรายไดร้

๓.   การคมนาคมและขนสส่งสถนคท้าทางการเกษตรไมส่สะดวก
แนวทางแกร้ไข/พพัฒนา:   กมู่อสรร้าง  ปรพับปรลุง  ซมู่อมแซมถนนใหร้อยมมู่ในสภาพดรี

๔.   โรคระบาดในพพช  และสพัตวณ์
แนวทางแกร้ไข/พพัฒนา:   จพัดหาเวชภพัณฑย์ปฟ้องกพันและปราบปรามโรคระบาด

๕.   รส่องระบายนจพื้า / ทส่อระบายนจพื้า
แนวทางแกร้ไข/พพัฒนา:   วางทมู่อระบายนสนา   ปฟ้องกพันนสนาทมู่วมขพัง

๖.   สาธารณสรุข  สรุขภาพ   อนามพัย
แนวทางแกร้ไข/พพัฒนา:   จพัดตพันงศมนยย์สาธารณสลุขมมลฐานประจสาทลุกหมมมู่บร้าน
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