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เปนอยางย่ิงวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ที่
ไดจัดทําข้ึนน้ีจะเปนประโยชนและสงผลใหการพัฒนาตําบลนาหนองทุม  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
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บทที ่๑ 

บทนํา 
 

องคประกอบของบทที่ ๑ ประกอบดวย  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  วัตถุประสงคของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมน้ี  เปนแผนพัฒนาตําบลที่
ครอบคลุมระยะเวลา  ๕  ป  คือ  ป พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒  จัดทําข้ึนโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๑  , ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน และแผนพัฒนาที่
เกี่ยวของ  โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรในครั้งน้ี  จัดทําข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่แกไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๒ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  ไดบัญญัติไว  โดยใชขอมูล จปฐ., 
กชช.๒ค  และขอมูลจากการจัดทําประชาคมหมูบานในทุกหมูบานและประชาคมระดับตําบล แผนชุมชน  
รวมถึงขอมูลจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่   เขาประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒  ในครั้งน้ี 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบล  ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน  
พันธะกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต   เปนกรอบและนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  
สําหรับใชในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   

๑.๒  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑.  เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต   ทั้งน้ีเพราะ
การวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล    มองเหตุการณตาง  ๆ  
ในอนาคตที่อาจเกิดข้ึน   เชน   การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี    ปญหาความตองการของประชาชนใน
สังคมน้ัน   ซึ่งสิ่งเหลาน้ีอาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ    ดังน้ันองคการจึงตองเตรียม
ตัวเผชิญกับสิ่งที่เกิดข้ึนอันเน่ืองมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม  ไดแก  สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคม
และการเมือง  เปนตน 

๒.  ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ   เขามาในองคการ   ทั้งน้ีเน่ืองจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง   ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึงทําใหมีการยอมรับ
แนวความคิดเชิงระบบ  ( System  approach )   เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน 

๓.  ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลถึุงเปาหมายที่ปรารถนา  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนเปนงาน
ที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ  เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต 

 
 
 



(๒) 

 
๔.  เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน   เพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวม

ขององคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากย่ิงข้ึน  เปนการจําแนกงานไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน 

๕.  ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเน่ืองจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ   และงานวิจัยตาง  ๆ   (  a  rational  approach )  มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู 

กลาวโดยสรุปวา   ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได   โดยปราศจากการวางแผน   ดังน้ันการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีข้ันตอนในการจัดทํา  ดังน้ี 
๑.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่

เกี่ยวของ  เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน  รับทราบปญหา  ความตองการ  ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

๒.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวบรวมแนวทางและขอมูลนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

๓.  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถ่ิน 

๔.  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  และประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา  

สําหรับองคการบริหารสวนตําบล  ใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน  แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

๑.๔  ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปน้ี 
๑.  บรรลุจุดมุงหมาย  ( Attention  of  Objective )   การวางแผนทุกครั้งยอมมีจุดหมาย

ปลายทางเพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว    การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนข้ันตอนแรกของงาน
ข้ันแรกของการวางแผนถาจุดมุงหมายที่กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไป
ยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางสะดวกและเกิดผลดี 

๒.  ประหยัด (  Economical  Operation )   การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด
วิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ  เปนการใหงานฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี  กิจกรรมที่
ดําเนินมีความตอเน่ืองกัน  กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา  ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนการใชประโยชน
จากทรัพยากรตาง ๆ  อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี  กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ 

 
 



(๓) 
 
๓.  ลดความไมแนนอน  (  Reduction  of  Uncertainty  )  การวางแผนชวยลดความไม

แนนอนในอนาคตลง  เพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ  เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏข้ึนแลว  ทําการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดข้ึนไวแลว 

๔.  เปนเกณฑในการควบคุม  (  Basis  of  Control  )  การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด
หนาที่การควบคุมข้ึน  ทั้งน้ีเพราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจกรรมที่
ดําเนินการควบคูและอาศัยซึ่งกันและกัน  กลาวคือ  ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุมกลาวไดวา
แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม 

๕. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค ( Encourages  innovation  and  Creativity )   
การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ  และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ ( นวัตกรรม ) และ
ความคิดสรางสรรคทั้งน้ีเน่ืองจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันน้ันจะเปนการระดมปญญาของคณะผู
ทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรคนํามาใชประโยชนแกองคการและ
ยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร 

๖.  การพัฒนาแรงจูงใจ  (  Improves  Motivation )  ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบง
ช้ีใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร  และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนในกลุม
พนักงานดวย  เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง  นอกจากน้ัน  การวางแผนยัง
เปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต 

๗.  พัฒนาการแขงขัน  (  Improves  Competitive  Strength )  การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ    
ทําใหองคการมีการแขงขันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผน  หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ  ทั้งน้ี   
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน  เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน  ปรับปรุงสิ่ง
ตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

๘.  ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี  (  Better  Coordination )  การวางแผนไดสรางความมั่นใจ
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ  ทําใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมาย
เดียวกันมีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ  ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายของ
องคการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

บทที่  ๒ 
 

สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่๒ 

สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

๒.๑  ขอมูลเก่ียวกับท่ีต้ัง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

๒.๑.๑ ท่ีต้ังและอาณาเขต 
     องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ต้ังอยูเลขที่ ๕๒ หมู ๘ บานนาหนองทุม ตําบลนาหนองทุม   

อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน  ต้ังอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอชุมแพ  หางจากอําเภอชุมแพ   
๒๒  กิโลเมตร  และหางจากจังหวัดขอนแกน  ๑๐๕  กิโลเมตร  มีทางหลวงหมายเลข  ๒๐๑  ถนนมลิวรรณ  
(สายขอนแกน -  เมืองเลย) ตําบลนาหนองทุมมีพื้นที่โดยประมาณ  ๒๑๗.๙๓  ตารางกิโลเมตร  หรือ
ประมาณ  ๑๓๖,๒๐๖.๒๕  ไร  แบงเปนพื้นที่เขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติโดยประมาณ  
๑๖๘.๙๓  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ  ๑๐๕,๕๘๑.๒๕  ไร )  พื้นที่อยูอาศัยและพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ  
๔๙  ตารางกิโลเมตร  (ประมาณ  ๓๐,๖๒๕ ไร)   มีอาณาเขตติดตอกับตําบลใกลเคียง  ดังน้ี  

ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลผานกเคา  อําเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย 
ทิศใต           ติดตอ ตําบลหนองเขียด     อําเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแกน 
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลภูหานและตําบลดงลาน  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน 
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลหวยมวงและตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน  จังหวัดขอนแกน 

๒.๑.๒ เขตการปกครองและประชากร 
จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมม ี ๑๓ หมูบาน ๑ ชุมชน มีจํานวน 

๒,๘๕๘ ครัวเรือน ประชากรแยกเปนชาย ๔,๖๐๓ คน หญิง ๔,๕๖๘ คน รวมทั้งสิ้น ๙,๑๗๑ คน ดังน้ี 
       

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จํานวนประชากร หมายเหต ุ
ชาย 
(คน) 

หญงิ 
(คน) 

รวม 
(คน) 

๑ บานนาหนองทุม ๒๗๒ ๔๑๖ ๔๓๗ ๘๕๓  
๒ บานโนนทองหลาง ๑๑๐ ๑๗๕ ๒๐๐ ๓๗๕  
๓ บานหวยอีเปาะ ๘๗ ๑๔๔ ๑๕๓ ๒๙๗  
๔ บานวังยาวใหญ ๒๓๑ ๓๓๖ ๓๒๗ ๖๖๓  
๕ บานโนนชาด ๓๖๘ ๕๓๖ ๕๕๔ ๑,๐๙๐  
๖ บานโนนโก ๓๙๐ ๔๐๘ ๓๙๔ ๘๐๒  
๗ บานวังยาวนอย ๓๔๒ ๖๔๘ ๖๐๓ ๑,๒๕๑  
๘ บานนาหนองทุม ๑๘๔ ๓๓๕ ๓๐๖ ๖๔๑  
๙ บานนอยพัฒนา ๒๐๓ ๓๕๘ ๓๖๖ ๗๒๔  

๑๐ บานสระแกว ๑๒๔ ๒๔๖ ๒๒๕ ๔๗๑  
๑๑ บานซําผักหนาม ๑๘๕ ๓๑๕ ๒๘๘ ๖๐๓  

 และชุมชนหนองจาน      
๑๒ บานนอยพรสวรรค ๒๒๐ ๔๐๔ ๔๔๖ ๘๕๐  
๑๓ บานวังศักดา ๑๔๒ ๒๘๒ ๒๖๙ ๕๕๑  

รวม ๒,๘๕๘ ๔,๖๐๓ ๔,๕๖๘ ๙,๑๗๑  

 
 



(๕) 
หมายเหตุ    มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย   ๔๒   คน / ตารางกิโลเมตร 

มีความหนาแนนของบานตอพื้นที่      ๑๓   หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร 
( ขอมูล  ณ   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ) 

  

๒.๑.๓  ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
    ๑.  อาชีพ   

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม ไดแก  การทํานา  ทําไร  ทําสวน  บาง
สวนประกอบอาชีพขาราชการ คาขาย รับจางทั่วไป และมักมีการอพยพแรงงานเปนประจําทุกปในชวงการ
วางงานหลังฤดูทํานา 
    ๒.  หนวยธุรกิจใน อบต.  

-    ธนาคาร     -        แหง 
-    โรงแรม     -        แหง 
-    ปมนํ้ามัน      ๒        แหง    
-    โรงงานอุตสาหกรรม     ๔        แหง    

 

๒.๑.๔  ขอมูลดานสังคม 
     ๑.  การศึกษา 

-    โรงเรียนประถมศึกษา      ๓       แหง   
     ๑.โรงเรียนบานนาหนองทุม 
     ๒.โรงเรียนบานวังยาว 
     ๓.โรงเรียนบานโนนโก 
-    โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขายโอกาส)            ๒      แหง 
     ๑.โรงเรียนบานนาหนองทุม 
     ๒.โรงเรียนบานวังยาว 
-    โรงเรียนอาชีวศึกษา    -       แหง 
-    โรงเรียน/สถาบันการศึกษาช้ันสูง   -  แหง 
-    ที่อานหนังสือประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน   ๑๓    แหง     

  ๒.  สถาบัน และองคกรทางศาสนา 
-    วัด/สํานักสงฆ     ๑๕     แหง   ไดแก 
     ๑. วัดหนองคอกกอง หมูที่ ๑  ๙. วัดปานาหนองทุม หมูที่ ๘ 
     ๒. วัดสวางโนนทองหลาง หมูที่ ๒ ๑๐. วัดถํ้าดอกบัว หมูที่ ๙ 
     ๓. วัดหวยอีเปาะ หมูที่ ๓  ๑๑. วัดสระแกว หมูที่ ๑๐ 
     ๔. วัดอิสาณราษฎรบํารุง หมูที่ ๔ ๑๒. วัดเทพอุดมวนาราม หมูที่ ๑๑ 
     ๕. วัดอุดมราษฎรประดิษฐ หมูที่ ๕ ๑๓. วัดปาซําผักหนาม หมูที่ ๑๑ 
     ๖. วัดโกสินทรวนาราม หมูที่ ๖ ๑๔. วัดปาหนองจาน หมูที่ ๑๑ 
     ๗. วัดปาสามัคคี หมูที่ ๗  ๑๕. วัดสามัคคีธรรม หมูที่ ๑๒ 
     ๘. วัดศรีสวนหมาก หมูที่ ๗ 

 -    มัสยิด     -  แหง 
 -    โบสถ     -      แหง 

 



(๖) 
๒.๑.๕  ขอมูลดานสาธารณสุข 

-    โรงพยาบาลของรัฐขนาด   -   เตียง        -  แหง 
-    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล   ๒        แหง    
     ๑. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาหนองทุม 
     ๒. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานวังยาว 
-    สถานพยาบาลของเอกชน    ๑         แหง    
-    รานขายยาแผนปจจุบัน     -   แหง  
-    อัตราการมีและใชสวมราดนํ้ารอยละ  ๑๐๐ 

๒.๑.๖  ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๑.  การคมนาคม     (แสดงจํานวนของสภาพทางคมนาคมทางบก) 
   -   ถนนคอนกรีต ๒๓     สาย    

 -   ถนนลูกรัง ๓๕ สาย  (ทุกหมูบาน) 
 -   ถนนดิน ๑๑   สาย 
 -   ถนนลาดยาง ๒๑ สาย 
 -   ถนนหินคลุก ๕๓ สาย 

    ๒.  การโทรคมนาคม 
-   ที่ทําการไปรษณียโทรเลข  ๑ แหง    
-   โทรศัพทสาธารณะประจําหมูบาน    หมูบานละ     ๒    แหง 

    ๓.  การไฟฟา      
  -     ทุกหมูบาน 

   ๔.  แหลงนํ้าธรรมชาติ 
-     ลําธาร,ลําหวย  ๑๕ สาย    
-     บึง , หนอง     ๘ แหง    

   -     อื่น ๆ  (ระบุ)   -  แหง 
๒.๑.๗  แหลงนํ้าท่ีสรางขึ้น 

 -     ฝาย  ๒๐ แหง   
 -     บอนํ้าต้ืน   ๘ แหง 
 -     บอบาดาล ,บอโยก  ๕๔ แหง 
 -     อื่น ๆ (ระบุ)   -   แหง 

๒.๑.๘   ขอมูลอ่ืน  ๆ 
    ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  

          -     มีแรหินปูน, ปาไมและภูเขา 
๒.๑.๙  มวลชนจัดต้ัง  

    -      ลูกเสือชาวบาน    ๔    รุน      ๔๙๒ คน 
 -     ไทยอาสาปองกันชาติ   ๑    รุน   ๒๐๐ คน 
 -     กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ  ๑    รุน ๑๕๐ คน 
 -     ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ  ๑    รุน         ๓        คน 
 -     อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  ๔    รุน      ๒๖๑  คน 
 -     อาสาพัฒนาปองกันตนเอง   ๓    รุน  - คน 



(๗) 
๒.๒  ขอมูลเ ก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน  ไดแก โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณ 

๒.๒.๑  ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
  ๑.  จํานวนบุคลากร   จํานวน           ๓๔      คน 
        -      ตําแหนงนักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล ๒ คน 

-   ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล        ๑๑ คน 
-   ตําแหนงในสวนการคลัง    ๕ คน 
-   ตําแหนงในสวนโยธา    ๓  คน 
-   ตําแหนงในสวนการศึกษา                             ๑๓ คน 

๒.  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
-      ประถมศึกษา     ๑  คน 
-      มัธยมศึกษา/ อาชีวศึกษา   ๘ คน 
-      ปริญญาตรี           ๑๙ คน 
-      สูงกวาปริญญาตรี    ๖ คน 

๓.  รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
        ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๖   จํานวน   ๓๔,๑๕๗,๖๙๒.๗๐.-   บาท  แยกเปน 

-    รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง ๑,๑๔๘,๖๔๑.๔๙.-   บาท 
-    รายไดที่สวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให                  ๒๐,๗๐๕,๘๔๒.๒๑.-  บาท 
-    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล            ๑๒,๓๐๓,๒๐๙.๐๐.-   บาท 

 ๔.   ศักยภาพของชุมชน และพ้ืนท่ี 
การรวมกลุมของประชาชน  ประกอบดวย 

๑.  กลุมสหกรณการเกษตร 
๒. กลุมสตรี 
๓. กลุมเลี้ยงสัตว 
๔. กลุมเพาะกลาสักทอง 
๕. กลุมเยาวชน               
๖. กลุมอาชีพตัดเย็บเสื้อผา 
๗. กลุมทําการเกษตรธรรมชาติ 
๘. กลุม อสม. 

 ๙.   กลุมเพื่อนนาหนองทุม 
๒.๒.๒  เครื่องมืออุปกรณตาง  ๆ 

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม   มีเครื่องมือ  เครื่องใช   เพื่ออํานวยความสะดวก  
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

๑)  สํานักปลัด   อบต. 
- รถบรรทุก  ขนาด  ๑  ตัน  ขับเคลื่อน   ๒   ลอ   แบบดับเบิ้ลแคบ   จํานวน  ๑  คัน 
- รถจักรยานยนต จํานวน     ๓     คัน 
๒) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- รถบรรทุกนํ้าอเนกประสงค (ดับเพลิง)  ขนาดความจุ  ๖,๐๐๐  ลิตร  จํานวน  ๑  คัน 



(๘) 

- ถังดับเพลิงเคมี     จํานวน  ๔๐  ถัง 

๓) งานสาธารณสุข 
-    รถยนตบรรทุกขนาด ๑ ตัน (รถกูชีพกูภัย)  จํานวน  ๑  คัน 
 

๒.๓  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในระยะท่ีผานมา 

     ๒.๓.๑  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
        ผลการดําเนินงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๖ 
ในเขตพื้นที่โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆประสบผลสําเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียงโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังน้ี 
    ๑. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน 
    ๒. โครงการปรับปรงุซอมแซมถนนลาดยาง 
    ๓. โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน 
    ๔. โครงการไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน 
    ๕. โครงการปรับปรงุระบบจายนํ้านํ้าประปา (วางระบบทอใหม) 
    ๖. โครงการปรับปรงุอาคารเอนกประสงค 
    ๗. โครงการซอมแซมถนนสายบานโนนชาด - นอยพัฒนา 
    ๘. โครงการกอสรางรั้ว / ตอเติม / ปรบัปรุงศูนยพฒันาเด็กเลก็ 
    ๙. โครงการบรหิารจัดการขยะในทองถ่ิน 
    ๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลงการเกษตรหมูที่ ๑-๑๓ 
    ๑๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทกุ ๖ลอ (ดีเซล) 
    ๑๒. โครงการศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ต.นาหนองทุม 
    ๑๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา 
    ๑๔. โครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ 
    ๑๕. โครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน 
    ๑๖. โครงการพระราชพิธีงานรัฐพิธี 
    ๑๗. โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ 
    ๑๘. โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน/สํานักงาน 
    ๑๙. โครงการสนับสนุนกจิกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตบริการของ อบต. 
    ๒๐. โครงการจัดระบบการเรียนการสอนโดยนํานักเรียนมาเรียนรวม 
    ๒๑. โครงการอาหารเสริมนม 
    ๒๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 
    ๒๓. โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (นมถ่ัวเหลือง) 
    ๒๔. โครงการวันเด็กแหงชาติ 
    ๒๕. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดตอน ทําหมันสุนัข-แมว 
    ๒๖. โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสฯของศูนยเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอชุมแพ 
    ๒๗. โครงการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐาน(อสม.) 

 



(๙) 
    ๒๘. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ 
    ๒๙. โครงการบรหิารจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย) 
    ๓๐. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยในการรักษาพยาบาลเบื้องตนของหนวยกูชีพ 
    ๓๑. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันและเครื่องพนฝอยละออง 
    ๓๒. โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ิน ตําบลนาหนองทุม 
    ๓๓. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
    ๓๔. โครงการรณรงคปองกนัอุบัติเหตุในชวงเทศกาล 
    ๓๕. โครงการบรหิารกจิการของ อปพร.ตําบลนาหนองทุม(หลักสูตรจัดต้ัง) 
    ๓๖. โครงการรณรงคใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
    ๓๗. โครงการสนับสนุนกจิกรรมบรจิาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ(อุดหนุนอําเภอชุมแพ) 
    ๓๘. โครงการปองกันอุบัติภัย 
    ๓๙. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (อุดหนุนอําเภอชุมแพ) 
    ๔๐. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนจังหวัดขอนแกน) 
    ๔๑. โครงการเพิ่มศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส 
    ๔๒. โครงการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลนาหนองทุม 
    ๔๓. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา 
    ๔๔. โครงการกอสรางลานกีฬาในหมูบาน 
    ๔๕. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสมัพันธตานยาเสพติด 
    ๔๖. โครงการมวยไทยตานภัยยาเสพติด 
    ๔๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบลนาหนองทุม 
    ๔๘. โครงการความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและขออนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย 
    ๔๙. โครงการจัดทําแผนพฒันาและการการมสีวนรวมฯ 
    ๕๐. โครงการสนับสนุนศูนยขอมลูขาวสารฯ ของ อปท. 
    ๕๑. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีและคาธรรมเนียมในอนุญาตตางๆ และการจัดเกบ็ภาษี 
นอกสถานที ่
    ๕๒. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถ่ิน 
    ๕๓. โครงการปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการดําเนินการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล(หองนํ้าสาธารณะ) 

    ๕๔. โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและหนวยงานราชการตาง ๆ 

     ๒.๓.๒  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
        การวางแผน 
            องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ป 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตามกระบวนการที่บัญญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘โดยผานการมีสวนรวมของประชาชน เชน การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงปญหาและความตองการที่แทจริงของประชาชนในพื้นที่ 
กอนนํามาจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไวในแผนพัฒนา ๓ ป ตอไป 
          องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดประกาศใชแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) เมื่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยไดกําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖-
๒๕๕๘) ดังน้ี 
 



(๑๐) 
 
ยุทธศาสตร ๒๕๕๖ ๒๕๕๗  ๒๕๕๘ 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน  งบประมาณ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน 

๔๗ ๖๕,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๑ ๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐ ๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

๘๑ ๑๐,๔๖๑,๔๖๐.๐๐ ๘๕ ๑๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐ ๘๓ ๑๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ 

การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๗ ๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาระบบ
บรหิารจัดการที่ดีแบบ
มีสวนรวม 

๒๐ ๑๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒ ๑๒,๔๖๖,๐๐๐.๐๐ ๒๑ ๑๐,๖๖๖,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๑๕๕ ๙๖,๕๔๖,๔๖๐.๐๐ ๑๔๔ ๓๑,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐ ๓๒,๗๙๑,๐๐๐.๐๐ 

 
การจัดทํางบประมาณ 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่๑๔กันยายน 
๒๕๕๕โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๖๙โครงการ งบประมาณ ๒๑,๙๑๗,๘๔๐
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังน้ี 
 

รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม มีดังน้ี 
 

 ที่ โครงการ 
แหลงที่มา 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง 

๑. โครงการกอสรางทอระบายนํ้าเสียภายในหมูบาน เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
สะสม 

๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐ 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน เงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๔. โครงการไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. โครงการปรับปรุงระบบจายนํ้านํ้าประปา (วางระบบทอใหม) เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค เงินอุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๗. โครงการซอมแซมถนนสายบานโนนชาด - นอยพัฒนา เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๘. โครงการกอสรางรั้ว / ตอเติม / ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
สะสม 

๘๙๓,๐๐๐.๐๐ 

๙. โครงการบริหารจัดการขยะในทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลงการเกษตรหมูที่ ๑-๑๓ เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐ ๐๐๐.๐๐ 

งบประมาณ 
 



(๑๑) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑๑. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุก ๖ลอ (ดีเซล) เงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๒. โครงการฝกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพ รายไดจัดเก็บเอง ๗๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓. โครงการศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ต.นาหนองทุม รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๔. โครงการคาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีทองถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๕. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๖. โครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ เงินอุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๗. โครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเส่ียวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๑๘. โครงการพระราชพิธีงานรัฐพิธี เงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๐๐๐.๐๐ 

๑๙. โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอาย ุ รายไดจัดเก็บเอง ๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๒๐. โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน/สํานักงาน เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๒,๐๐๐.๐๐ 

๒๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตบริการของ อบต. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๒. โครงการจัดระบบการเรียนการสอนโดยนํานักเรียนมาเรียนรวม เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๓. โครงการอาหารเสริมนม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑,๗๔๑,๑๘๐.๐๐ 

๒๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒,๖๕๘,๗๖๐.๐๐ 

๒๕. โครงการจัดซ้ือวัสดุอาหารเสริมนม (นมถั่วเหลือง) เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๒๘,๙๐๐.๐๐ 

๒๖. โครงการวันเด็กแหงชาติ รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๗. โครงการเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบล(โครงการบําบัด
ทุกข บํารุงสุข แบบ ABC) 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๘. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๙. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดตอน ทําหมันสุนัข-แมว รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๐. โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสฯของศูนยเฉลิมพระเกียรติฯอําเภอชุมแพ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๑. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.) เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๓ ,๐๐๐.๐๐ 

๓๒. โครงการจัดงานวันแมแหงชาต ิ เงินอุดหนุนทั่วไป ๗,๐๐๐.๐๐ 

๓๓. โครงการบริหารจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย) รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๔. โครงการจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยในการรักษาพยาบาลเบื้องตน
ของหนวยกูชีพ 

รายไดจัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๕. โครงการจัดซ้ือเครื่องพนหมอกควันและเครื่องพนฝอยละออง เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๖. โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตําบลนาหนองทุม รายไดจัดเก็บเอง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๘. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล รายไดจัดเก็บเอง ๔๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๙. โครงการบริหารกิจการของ อปพร.ตําบลนาหนองทุม(หลักสูตรจัดตั้ง) รายไดจัดเก็บเอง ๒๐๔,๐๐๐.๐๐ 

๔๐. โครงการปกปองเทิดทูนสถาบัน รายไดจัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๑. โครงการรณรงคใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ(อุดหนุนอําเภอชุมแพ) เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๐๐๐.๐๐ 



   (๑๒) 

๔๓. โครงการปองกันอุบัติภัย เงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๔. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (อุดหนุนอําเภอชุมแพ) เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๕. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนจังหวัดขอนแกน) เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๖. โครงการเพิ่มศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๗. โครงการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลนาหนองทุม รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๘. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา รายไดจัดเก็บเอง ๙๕,๐๐๐.๐๐ 

๔๙. โครงการกอสรางลานกีฬาในหมูบาน เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๐. โครงการกีฬาทองถิ่นเกมส รายไดจัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๑. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๕๒. โครงการมวยไทยตานภัยยาเสพติด รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๓. โครงการปลูกปาชุมชนตามพระราชเสาวนีย รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๔. โครงการสงเสริมแลพัฒนาการทองเที่ยวตําบลนาหนองทุม รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๕. โครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกนนํ้าลําธารหรือฝายแมวตามแนว
พระราชดําริ 

รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีแบบมีสวนรวม 

๕๖. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่พิทักษไฟปา รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๗. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตําบลและประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชนประชาพิจารณ 

รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๘. โครงการความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมายทั่วไปและขออนุญาตการจดทะเบียน
พาณิชย 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 

๕๙. โครงการสัมมนาองคกรแหงการเรียนรู(ศึกษาดูงาน) รายไดจัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๐. โครงการจัดทําแผนพัฒนาและการการมีสวนรวมฯ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๑. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง ๔๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๒. โครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารฯ ของ อปท. เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๓. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับ พรบ.ภาษีและคาธรรมเนียมในอนุญาตตางๆ 
และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

รายไดจัดเก็บเอง ๑๕,๐๐๐.๐๐ 

๖๔. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถิ่น รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๕. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษาของพนักงานสวนตําบล 
(ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท) 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๖. โครงการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการดําเนินการใหบริการประชาชนสู
มาตรฐานสากล(หองนํ้าสาธารณะ) 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๗. โครงการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานของ 
อบต. 

รายไดจัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๖๘. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต. เงินสะสม ๖,๒๕๔,๐๐๐.๐๐ 

๖๙. โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและหนวยงานราชการตาง ๆ รายไดจัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บทที่  ๓ 
 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



บทที ่๓ 
การวิเคราะหศกัยภาพการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

๓.๑  กรอบและแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  

เปนไปตามกรอบและแนวคิด  คือ  การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๑ 
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) , แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ , ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กาฬสินธุ 
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด) , กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) 
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  โดยมีรายละเอียด  
ดังน้ี 

 

 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
๑.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ  
   ๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
   ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
   ๑.๓ การเสริมสรางพลงัใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศร ี
   ๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ

สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ  
   ๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม 
   ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง 
   ๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม 
   ๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
   ๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม 
๓  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ  
   ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน 
   ๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
   ๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต 
   ๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
   ๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
   ๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง

ภาคเกษตร   
   ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 
 
 
 



(๑๔) 
๔.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน ให

ความสําคัญกับ  
   ๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและย่ังยืน 
   ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม 
   ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม 
   ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ 
๕.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

สังคม ใหความสําคัญกับ  
   ๕.๑ การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน 

อนุภูมิภาคตางๆ    
   ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค 
   ๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
   ๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค 

เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก 
   ๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ

เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ 
   ๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ

กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย 
   ๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกร
ระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร 

   ๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว 
   ๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปน

ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
   ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแตระดับ

ชุมชนทองถ่ิน 
๖.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ  
   ๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตางๆและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
   ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรบัและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน 
   ๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
   ๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 
   ๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
   ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ 
 



(๑๕) 
   ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ 
 

 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
ฉบับท่ี ๑๑ 
แนวทางท่ี ๑ : เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ

แขงขัน 
๑.  เรงตอยอดและใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบาน 
๒.  สรางความมั่นคงและความสมดุลดานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวดี-แมโขง-เจาพระยาหรือ ACMECs 
๓.  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
๔.  เพิ่มความมั่นคงของอาชีพเกษตรเพื่อรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยใหอยูได 
๕.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมที่เช่ือมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
๖.  สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ใหมีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากข้ึน 
๗.  พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพื้นฐานองคความรูภูมิปญญาไทย 
๘.  เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวและภาคบริการ 
๙.  พัฒนาโรงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

แนวทางท่ี ๒ : พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต 
๑.  พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ 
๒.  พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย 
๓.  เพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร 
๔.  สงเสริมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม เพื่อปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม 
๕.  สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนทั้งทางดานการรักษาและการปองกัน 
๖.  พัฒนาบริการดานสุขภาพ 

แนวทางท่ี ๓ : สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชน 
๑.  สรางโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ความสําเร็จของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตร 
๒.  การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม 
๓.  สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 
๔.  เพิ่มบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ชุมชน 
๕.  พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู 
๖.  เสริมสรางความมั่นคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง 

และเปนธรรม 

แนวทางท่ี ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
๑.  อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพื้นที่ปาไม 
๒.  สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพิ่มพื้นที่ปาและดูแลรักษาปา 
 



(๑๖) 
๓.  การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใช

ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
๔.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
๕. พัฒนาแหลงนํ้าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพื้นที่และพัฒนา

ระบบชลประทาน 
๖. ควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน 
 

 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด)   
 

    กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางใหความสําคัญและมุงเนนในการพัฒนา ดังน้ี 
 ๑. ดานเกษตรกรรม 
  - การพัฒนาในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มัน
สําปะหลัง) เพื่อใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูง 
  - ลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก 
  - การทํา Zoning เขามาบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก 
  - บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค 
  - ใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มเพิ่มมูลคาเพิ่ม 
  - ทําการเช่ือมโยงการตลาดเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่ 
 ๒. ดานอุตสาหกรรม การคา การบริการ 
  - พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของเมืองรองรับการเปนศูนยกลางการคา และการลงทุนของ
ภาค อาทิ เขตอุตสาหกรรม ศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) Contanier Yard หรือ 
Inland Container Depot และพัฒนาระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขนถายสินคาสูภาคอื่นและสู
ประเทศเพื่อบาน และการพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มผลิตภาพแรงงานให
สูงข้ึน 
  - เนนอุตสาหกรรมสีเขียว 
  - พัฒนาบริการดานการศึกษาและบริการดานสุขภาพ โดยเนนการยกระดับไปสูศูนยคา
กลางดานวิชาการ การศึกษาวิจัย และการบริการ ของอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง และการเช่ือมโยงสูอินจีน 

๓. ดานการทองเท่ียว 
  - พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน 
  - เนนการทองเที่ยวโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร (ภูเวียง และภูกุมขาว) รวมทั้งสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
  - สรางเรื่องราว (Story) และเช่ือมโยงเสนทางการทองเที่ยวกลุมจังหวัดพรอมทั้งยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูสากล 
  - เช่ือมโยงสินคา OTOP กับการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ 
 
 
 
 



(๑๗) 
 กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)  ดังน้ี 

วิสัยทัศน  :  ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศ 
                อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง  
 

เปาประสงค ( OBJECTIVE) 
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน และมีเสถียรภาพ 
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความมั่นคงทางสังคม 
๓. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการอยางย่ังยืน 
๔. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเช่ือมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมนํ้าโขง 

และอาเซียน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง และ
อาเซียน 
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน  

 

วิสัยทัศน (Vission)  
“ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางการเรียนรู  และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

พันธกิจ (Mission) 
๑. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๓. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
๔. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได  โดยเช่ือมโยงการคา  การลงทุน  การบริการ  และการ
ทองเที่ยว 
๕. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน  มีความสมดุล  อยางย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที ่๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตรที ่๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรที ่๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที ่๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



(๑๘) 
 
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบดวย  ๕  แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

๑.๑ พัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ  
ครอบคลุมทุกชวงวัย  ใหเรียนรูตลอดชีวิต 

๑.๒ เสริมสรางคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
๑.๓ พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข  การปองกันและควบคุมโรค  การ

รักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ  ใหประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ 
๑.๔ พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการแพทยแผนไทย  การแพทยทางเลือก  การแพทยพื้นบาน  

และสมุนไพร 
๑.๕ พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก  เยาวชน  และประชาชน

ทุกระดับ 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู  ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ๔ แนวทาง ดังน้ี 

๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง  และระบบการใหบริการขนสงมวลชน 
๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน  
๒.๓ พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย  

โดยใหชุมชนมีสวนรวม  
๒.๔ สงเสริม  และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง  
๓.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตร 
๓.๒ สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การประกอบอาชีพ 
๓.๓ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
๓.๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง ดังน้ี 

๔.๑ เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยางย่ังยืน 

๔.๒ อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
๔.๓ พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ  และมีประสิทธิภาพ 
๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย 

 
 
 
 
 
 
 



(๑๙) 
๓.๒  ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา 
 
   ๓.๒.๑  ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

 
ขอบขายปญหา ขอบเขต

ปญหา/พ้ืนท่ี 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปญหา 
  กลุมอาชีพขาดความรู ในการพัฒนาอาชีพ ประกอบ
กับการมีหน้ีสิน ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพราคาตกตํ่า
แตปจจัยการผลิตมีราคาแพง 
     สาเหตุ 
       - กลุมอาชีพขาดความรูในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง 
       -  ภาวะราคาสินคา อุปโภคบริโภค สูงข้ึน 
 
 

 
หมูที่ ๑ - ๑๓ 

 องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
สนับสนุนใหกลุมอาชีพมีความรูในการ
ประกอบอาชีพ เชน การศึกษาดูงานใน
ทองถ่ินอื่น เพื่อนําความรูมาปรับใชใน
การประกอบอาชีพของตนเอง และ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเ วียนในการ
บริหารจัดการกลุมอาชีพ เพื่อนําไปสู
การมีรายไดที่ย่ังยืน 

๒. ปญหาดานสังคม 
      ลักษณะของปญหา 
 -ประชาชนในพื้นที่ไมมีงานทําเยาวชนติดยาเสพติด 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ถูกคุกคาม 
 -ผูสูงอายุผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอย    โอกาส ยัง
ไมไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง 
      สาเหตุ 
  - คานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม 
  - ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิของ  ประเทศทํา
ใหการจางงานนอยลง 
  - เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง 
  - ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดสยังไมไดรบัการ
ชวยเหลืออยางทั่วถึงเน่ืองจากงบประมาณในการ
ดําเนินงานยังไมเพียงพอ 
  - คนยากจนและผูดอยโอกาสยังมีมากในตําบล 
 
 
 
 
 

หมูที่ ๑ - ๑๓ 
 

 องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
มีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน สนับสนุนใหมี
กลุมองคกรประชาชน รวมกันปกปอง
พัฒนาชุมชนสรางจิตสํานึกความเปน
เจาของชุมชนรวมกัน เพื่อความสงบ
เรียบรอยของชุมชน และสนับสนุนการ
ใหความชวยเหลือ ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส โดยการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพใหอยางทั่วถึง 
 
 



(๒๐) 
 

ขอบขายปญหา ขอบเขต
ปญหา/พ้ืนท่ี 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

 ๓. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
      ลักษณะของปญหา 
   การคมนาคมในพื้นที่บางสวนไมสะดวก นํ้าสะอาด
ในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ ไฟฟาสองสวางตาม
ถนนสายตาง ๆ มีไมทั่วถึง 
      สาเหตุ 
      -งบประมาณในการพัฒนา ถนน  แหลงนํ้า การ
ประปา  มีอยูอยางจํากัด 
      -หนวยงานที่รับผิดชอบดานไฟฟา สนองตอบตอ
ความตองการคอนขางชา 
 

หมูที่ ๑ - ๑๓  องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาถนน
หนทาง เพื่อใหการคมนาคมขนสง
สะดวกข้ึน รวมทั้งการพัฒนาแหลงนํ้า
เพื่ อ ก า ร เ กษตร  ทั้ ง มี ก า ร ติ ดต อ
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาระบบสื่อสาร ไฟฟา 
ประปา ในชุมชนใหรวดเ ร็ ว เพื่ อ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน 

๔.  ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
      ลักษณะของปญหา 
      -ดานการควบคุมโรคติดตอที่ดีพอ 
     - ดานการสงเสรมิสุขภาพ 
     -ดานการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน 
     -บอขยะที่ต้ังภายในตําบลเนาเสีย สงกลิ่นเหม็น  
การระบาดของแมลงวัน 
       สาเหตุ 
      -ประชากรในชุมชนมีมาก หนาแนน 
      -ประชาชนในชุมชนสวนใหญขาดความรู และ
การมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 
      -งบประมาณในการพัฒนา  ดูแลมีอยูอยางจํากัด 
 

หมูที่ ๑ - ๑๓  องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
มีนโยบายและมาตรการที่ ชัดเจนใน
การปองกันและบําบัดการเนาเสียของ
บอขยะ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวม 
และรูถึงผลเสียที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
จัดต้ังกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมประจํา
ตําบล เพื่อใหประชาชนชาวตําบลนา
หนอง ทุ ม  มี คุณภาพ ชี วิ ต ในด า น
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมที่ ย่ังยืน 
การควบคุมโรคติดตอ การสงเสริม
สุขภาพ และการสงเสริมการออกกําลัง
กาย เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของ
ประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒๑) 
 

ขอบขายปญหา ขอบเขต
ปญหา/พ้ืนท่ี 
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

๕. ปญหาดานการเมืองการบริหาร 
   ลักษณะของปญหา 
      -ผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน
เจาหนาที่ ขาดความรู และประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่ 
      -ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และการมีสวน
รวม ในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน ไมทําหนาที่
หรือใชสิทธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ หรือใชสิทธิ
เพียงเพราะพวกพองลงรับสมัคร 
      สาเหตุ 
  -ขาดการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร 
  -ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการเมือง ไมสนใจ
ในเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกต้ัง, กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

หมูที่ ๑ - ๑๓  องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
จะสงเสริมจัดสงบุคลากรเขารับการ
อบรม ตามหลักสูตรตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในหนาที่ และจัดใหมี
การอบรมใหความรูแกประชาชนใน
เรื่ องของสิท ธิ  และหน าที่ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยให
ความรู แก ประชาชนใน เ รื่ อ งของ
ประโยชนที่ไดจากการเลือกต้ัง และทํา
ใหประชาชนไดทราบถึงความสําคัญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๖. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
      ลักษณะของปญหา 
    สถานที่การใหบริการทางการศึกษามีไมเพียงพอ 
ขาดเครื่องมือและบุคลากร เยาวชนรุนใหมไมใหความ
สนใจในวัฒนธรรมทองถ่ิน หลงใหลในวัฒนธรรม
ตะวันตก 
      สาเหตุ 
      -งบประมาณและบุคลากรในการพัฒนาแหลง
สรางความรูมีนอย 
     -เยาวชนขาดจิตสํานึกในเรื่องของการรักษา
วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

หมูที่ ๑ - ๑๓ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
จะรวมมือกับองคกรภาคประชาชน
เพื่อฟนฟู ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ตาง ๆ ที่มีหรือเคยมีในทองถ่ิน และ
นํามา เผ ยแพร ใ ห ป ระชาชนแล ะ
เยาวชนในทองถ่ิน สรางจิตสํานึกให
เ ห็ น คุ ณ ค า แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
ขนบธรรมเนียมที่มีมาแตโบราณ จัดหา
บุคลากรพรอมเครื่องมืออุปกรณที่
ทันสมัย และมีความจําเปนแกการ
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒๒) 
 
๓.๒.๒  การวิเคราะหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดวยเทคนิค   SWOT  Analysis 
 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา 

 
สาขาการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 

๑. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
   - ความหลากหลายของกลุมอาชีพ เชน 
เกษตรกรรม การพาณิชย  
   - การขนสงผลผลิตสะดวก เน่ืองจากการ
คมนาคมสะดวกสบาย 
โอกาส 
  - สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพทางดาน
การเกษตร 
  - สนับสนุนการแปรรูปผลิตทางการเกษตร 
  - ใหความรูในการเพิ่มศักยภาพของการ
ทํางาน 

จุดออน 
  - สินคาบางชนิดผลิตออกมามาก
เกินไป ทําใหราคาตกตํ่า 
  - สินคาทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
  - การกดราคาของพอคาคนกลาง 
อุปสรรค 
  - กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันนอย 
  - กลุมอาชีพบางกลุมขาดเงินทนุ และ
ความรูในการพัฒนาอาชีพ 

๒. การพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
  - ถนนหนทางสวนใหญสะดวกในการ
คมนาคมขนสงและอยูในสภาพที่ใชการได 
  - มีแหลงนํ้าตามธรรมชาติ เชน คู คลอง 
สําหรับไวใชเพื่อการเกษตร 
  - มีไฟฟา โทรศัพท ในการอํานวยความ
สะดวกใหกับประชาชน 
    โอกาส 
  - ปรับปรุงซอมแซมถนนหนทางใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ 
  - ขยายการใหบริการทางดาน ไฟฟา 
ประปา โทรศัพท สาธารณใหทั่วถึง 

จุดออน 
  - มีถนนหลายสายที่ยังเปนถนนหิน
คลุก ฤดูฝน เปนหลุม เปนบอ สัญจรไม
สะดวก 
  - ป ร ะชากร บ า ง ห มู บ า นอ ยู กั น
หนาแนน ทําใหการขยายเสนทาง
คมนาคมไมทั่วถึง 
  - นํ้ า สะอาดที่ ใ ช ในกา รอุป โภค 
บริโภคมีไมพอ 
อุปสรรค 
  - ขาดงบประมาณในการพัฒนาถนน
ใหเปนถนนคอนกรีตทุกสาย 
  - ขาดงบประมาณในการพัฒนา
ระบบชลประทาน 

๓. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
  - ประชาชนใหความสําคัญกับการศึกษา 
ซึ่งจะเห็นไดจากการสนับสนุนใหบุตรหลาน
ของตนศึกษาตอในระดับที่สูงข้ึน 
  - ค น รุ น ใ ห ม ข อ ง ชุ ม ช น มี ค ว า ม รู 
ความสามารถ 

จุดออน 
  - คนรุนใหมไมใหความสําคัญกับวิถี
ชีวิตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินของ
คนรุนเกาในทองถ่ินแตกลับไปหลงใหล
วัฒนธรรมตะวันตก 
  - คนรุนเกาไดรับการศึกษานอย 

 
 
 



(๒๓) 
 

สาขาการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 
๓. การพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง 
 - ในทองถ่ินมีภูมิปญญาที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาทองถ่ิน 
  - มีการศึกษานอกระบบเพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง 
  - มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจและกิจกรรม
ทางศาสนาของชุมชน 
  - มีภูมิปญญาชาวบานที่ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม 
 โอกาส 
  - การจัดการศึกษาของรัฐบาลทําให
ประชาชนในทองถ่ินมีโอกาสไดรับความรู
เพิ่มข้ึน 
  - สถานภาพทางสังคมที่เขมแข็งจะทํา
ใหมีการจัดต้ังองคกรภาคประชาชนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาชุมชน 
 - สง เสริมใหความรูดานสาธารณสุข 
จั ด ต้ั ง ก ลุ ม ตั ว อย า ง ใ นก า ร พัฒ น า
สาธารณสุขมูลฐาน 

อุปสรรค 
  - ปจจัยทางดานเศรษฐกิจมีผลตอการ
พัฒนา การศึกษาหาความรูของเยาวชน 
  - วิถีชีวิตของคนบางสวนเปนตัวขัดขวาง
การพัฒนาระบบสาธารณสุข 
  - ฤดูกาลเปนสาเหตุหน่ึงของการแพร
เช้ือโรค เชน ในฤดูฝนมียุงเปนพาหะนํา
โรค และโรคตาแดง  ในฤดูรอนโรค
ทองรวง 

๔. การพัฒนาดานสวัสดิการ
สังคม กีฬา และนันทนาการ 

จุดแข็ง 
  - มีการสนับสนุนในการพัฒนาเด็กเล็ก 
  - มีเบี้ยยังชีพคนชรา 
  - มีสนามกีฬาภายในตําบล 
  - เยาวชนสวนใหญสนใจเลนกีฬา 
  - มีสถานที่เลนกีฬาอยางเพียงพอ 
  - มีสวนสาธารณะสําหรับการพักผอน
หยอนใจ 
  - มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ด า น กี ฬ า 
นันทนาการ รวมกับชุมชน 
   โอกาส 
  - สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนทุก
เพศ ทุกวัย เลนกีฬา 

จุดออน 
  - ผู สู ง อ า ยุ ส ว น ใ ห ญ ไ ม ค อ ย ใ ห
ความสําคัญกับการออกกําลังกาย 
  - เยาวชนผูหญิงในชุมชนสวนใหญไม
คอยเลนกีฬา 
อุปสรรค 
  - งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
มีไมมากพอทําใหอุปกรณกีฬามีไมครบทุก
ประเภทกีฬา 
  - การประกอบอาชีพของประชาชนใน
ทองถ่ินเปนสาเหตุหน่ึงทําใหไมมีเวลาใน
การออกกําลังกาย 

 
 



(๒๔) 
 

สาขาการพัฒนา 
จุดแข็ง / โอกาส จุดออน / อุปสรรค 

๕. การพัฒนาดานการเมือง 
การบริหาร 

จุดแข็ง 
  - พรบ.  การกระจาย อํานาจฯ ทําให
องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการ
บริหารและพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น 
  - ประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
สิทธิ และหนาท่ีของตนทางการเมือง 
  - วิทยาการสมัยใหม เขามาทําใหการ
บริหารจัดการรวดเร็วสนองตอบตอความ
ตองการของประชาชน 
  - กฎหมายใหอํานาจทางการเมืองของ
ประชาชน  
  - นโยบายของผูบ ริหารสอดคลองกับ
กระบวนการทางประชาธิปไตย 
โอกาส 
  - องคการบ ริหารส วนตํ าบลกับภาค
ประชาชนจัดการบริหารสวนทองถิ่นตาม
ระบอบประชาธิปไตยใหมีประสิทธิภาพ 
ประสิ ท ธิผล  เ พ่ือสนองตอบต อความ
ตองการของประชาชนโดยชอบธรรมใหมาก
ท่ีสุด 

จุดออน 
  - ประชาชนไมคอยกระตือรือรนทางการ
เมือง เชน เม่ือมีการเลือกตั้งจะไปเลือกตั้ง
กันนอย 
  - การมีสวนรวมของประชาชนในการทํา
ประชาคมหมูบาน ตําบลมีนอย 
  - การรวมพลังของประชาชนมีนอย 
  - ความเหลื่อมล้ําในเร่ืองของเวลาในการ
ประกอบอาชีพมีมากทําใหการเขารวม
ประชุมมีนอย 
อุปสรรค 
  - สภาพเศรษฐกิจปจจุบันประชาชนตอง
ทํางานสวนตัวมากขึ้นไมคอยมีเวลาในการมี
สวนรวม 

๖. การพัฒนาดานสังคม จุดแข็ง 
  - ก า ร ร ว มตั ว เ ป น กลุ ม ข อ ง อ ง ค ก ร
ประชาชนคอนขางแข็งแรง 
  - มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เพราะมีศูนยปอง กันภัยประจําตํ าบล
ใหบริการทางดานความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
  โอกาส 
  - สนับสนุนกลุมองคกรประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม 

จุดออน 
- ปญหายาเสพติดยังมีอยูเยาวชนบางสวน
ติดยาเสพติด 
อุปสรรค 
 - ประชาชนสวนใหญยังไมใหความรวมมือ
ในการปองกันปราบปรามยาเสพติด 

๗. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง 
  - ประชาชนสวนใหญเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
  - มีลําคลองหลายสายท่ีนํ้ายังใสสะอาด 
โอกาส 
  - พัฒนาคลองทุกคลองในเขตตาํบลใหเปน 
“คลองสวยนํ้าใส” 
  - พัฒนาสวนสาธารณะในตําบล 

จุดออน 
- มีบอขยะอยูภายในตําบล ยากตอการดแูล
เร่ืองสิ่งแวดลอม 
 
อุปสรรค 
  - ประชาชนบางสวนขาดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
 



 
 
 

บทที่  ๔ 
 

 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย

เพ่ือการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๔ 
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

 

องคประกอบของบทที่ ๑ ประกอบดวย  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม  
พันธกิจ (Mission)  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 
๔.๑  วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม   

 “ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง  สิ่งแวดลอมดี      
คนมีคุณภาพและ การบริหารจัดการท่ีดีแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน” 

 
๔.๒  พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

๑. สงเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
๓. สงเสริมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔. สงเสริมและพัฒนาสังคมใหนาอยูมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๕. สงเสริมและพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลหนองเขียด เพือ่รองรับการถายโอนภารกิจ 

 
๔.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  

๑. พัฒนาคนทั้งรางกายจิตใจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
๒. พัฒนารายไดและสงเสริมอาชีพของประชาชนใหสอดคลองกบัเศรษฐกจิแบบพอเพียง 
๓. พัฒนาเมอืงการบริหารและการปกครองทองถ่ินใหเขมแข็งและโดดเดน เพื่อเสรมิสราง

ศักยภาพการพัฒนาทองถ่ิน 
๔. พัฒนา ฟนฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
๕. พัฒนาเมอืงนาอยูและชุมชนนาอยู เพื่อเปนศูนยกลางของการพัฒนาองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน 
๖. มุงเนนดานการบริหารจัดการที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัด 
๗. สงเสริมและสนับสนุนการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
๘. พัฒนาดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการทกุประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

บทที่  ๕ 
 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 

 
ยุทธศาสตร แนวทางพัฒนาของ อปท. หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 
๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณภาพคนและสังคมสู
ความเขมแข็ง 
 

๑.๑  การพัฒนาและสงเสรมิการเรียนรูในการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.๒  การสงเสริมและสนับสนุนคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๑.๓  การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการทีม่ีคุณภาพในทุกระดับ 
๑.๔  การพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย สวัสดิการชุมชน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

๑.๕  การสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสทิธิภาพระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน โดยชุมชนมีสวนรวม 

สํานักปลัดฯ 
 
 

สวนการศึกษาฯ 
 

สวนการศึกษาฯ 
 

สวนสาธารณสุข 
 

สํานักปลัดฯ 

๒.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

๒.๑  การพัฒนาและปรับปรงุโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
ใหไดมาตรฐานครอบคลมุและทั่วถึงอยางมปีระสทิธิภาพ 
๒.๒  การพัฒนาและปรับปรงุระบบชลประทานและแหลงนํ้า
สาธารณะเพือ่การเกษตร 

กองชาง 
 

กองชาง 
 

๓. ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

๓.๑  การสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สํานักปลัดฯ 
 

๔. ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการ
บานเมืองท่ีดีแบบมีสวน
รวม 

๔.๑  การสงเสริมประชาธิปไตย และเสริมสรางความเขมแข็งของการมี
สวนรวมในการบรหิารจัดการทองถ่ิน 
๔.๒  แนวทางการพัฒนา สงเสรมิและพัฒนาขีดความสามารถการ
ทํางานของบุคลากรใหมีคุณธรรม จรยิธรรมเกิดกระบวนการเรียนรู
และพัฒนาอยางตอเน่ืองตามหลกัการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) 
๔.๓  แนวทางการพัฒนา การเพิม่ประสทิธิภาพการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

สํานักปลัดฯ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

บทที่  ๖ 
 
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

และการติดตาม ประเมินผล 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ ๖ 
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏบิตัิและการตดิตาม  ประเมินผล 

 

๖.๑  องคกรท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมน้ัน  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๘  ได
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และองคการบริหารสวน
ตําบลนาหนองทุม  ไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
นาหนองทุม  ซึ่งประกอบดวย   

๑. นายจรลั  ดาวสวย ตําแหนง   ผูแทนหนวยงานทีเ่กี่ยวของ       ประธานกรรมการ 
๒. นายอาจ          ผินนอก ตําแหนง   ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาหนองทุม รองประธานกรรมการ 
๓. นางประนอม หมื่นสีดา ตําแหนง ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาหนองทุม กรรมการ 
๔. นายสมชัย       ทิพรักษ ตําแหนง    ผูแทนสมาชิกสภา อบต.นาหนองทุม กรรมการ 
๕. นายสุเทพ        นุยันต ตําแหนง   ผูแทนประชาคมตําบลนาหนองทุม กรรมการ 
๖. นายเลิศ            คําภา ตําแหนง   ผูแทนประชาคมตําบลนาหนองทุม กรรมการ 
๗. นายรพีศักด์ิ      สีกัน ตําแหนง    ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ         กรรมการ 
๘. นางวาสนา       บุญจวง ตําแหนง   ผูอํานวยการกองคลัง          กรรมการ 
๙. นายคนึง           ชัยทอง ตําแหนง   ผูอํานวยการกองชาง          กรรมการ 
๑๐.นายเกียรติศักด์ิ  ชีพอุบัติ ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัดฯ                     กรรมการ/เลขานุการ 
๑๑.น.ส.ณัฐรดา    ปลื้มวงศ ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ      กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 

๖.๒  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๒๙  กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล  มีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

๑.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยาง
นอยปละหน่ึงคร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

๖.๓  การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  

 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา  มีดังน้ี 
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะทําการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน  



(๒๙) 
 

ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน 

๒.เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความ เหมาะสม 

๖.๔  จุดมุงหมายสาํคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาน้ัน  คือ  การประเมินวามีการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และไดผลเปนอยางๆเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผนพัฒนาได  ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมได
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาเปนไปในแนวทางใด  บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนและ
ตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม 
การติดตาม  (Monitoring) 
 การติดตามน้ัน  จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา  ถึงระยะใดแลว  ซึ่ง
จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรมีการดําเนินการในชวงใด  ตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม 
การประเมินผล  (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนพัฒนา   จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน  (Standard   criteria)  ตัวช้ีวัด  
(Indicators)  เพื่อใชเปนกรอบในการประเมนิเพื่อใหเกดิความชัดเจน  เปนระบบ   มีมาตรฐานและเปนสิ่งที่
ยอมรับโดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ  ใน  ๒  ระดับ  คือเกณฑการประเมินหนวยงาน   และเกณฑการ
ประเมินโครงการซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงานประกอบดวย  ๗  เกณฑตัวชี้วัด  ดังน้ี 

๑.  เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement)  เปนการ
ประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย   โดยเปนการประเมินผลขององคกร   ๒   สวน  คือ  ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ    ผลการดําเนินงานตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง   อยางตอเน่ือง
และสม่ําเสมอ 
และมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  อาจเปนทุกไตรมาส   หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธ์ิผลรวม
ถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว   โดยมีตัวช้ีวัดที่สําคัญ   คือ 

ผลผลิต  (Outputs)   ประกอบดวย  ๒  สวน  คือ   
 ๑. ผลผลิตในภาพรวม  (Overall  outputs)   เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธ    โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเปาหมายรวมขององคการในสายตาของสมาชิก
องคการประชาชนผูรับการบริการ    การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร  (Dynamic)   และ
มีปฎิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร 
 
 



(๓๐) 
 
 ๒.  ผลผลิตระดับปฏิบัติการ   (Operation  outputs)   เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับ
การบรรลุเปาหมายตามปฏิบัติการ   โดยการพิจารณาผลผลิตตอหนวยกําลังคน   ระดับการบริการตอหนวย
เวลา   สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน   สถานภาพทางการเงิน   สินทรัพยและหน้ีที่ไมกอใหเกิด
ผลตอบแทน   (Non – performing  loan)    คุณภาพของผลผลติและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรขององคกรประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม 
 

๒  เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ ประการ 
คือ 

๑.  การเขาถึง   เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน   โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน
สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ 

๒.  การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน 
๓.  การกระจายผลประโยชน   เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือ

ผลตอบแทนใหแกสมาชิก 
๔.  ความเสมอภาค   เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ

ไดรับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ    ไมแบงแยกกลุม 
๓ เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ  ประกอบดวยตัวช้ีวัด ๔  ประการ  คือ   

๑. สมรรถนะของหนวยงานเปนตัวช้ีวัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย 

 ๒.   ความทั่วถึงและเพียงพอ    พิจารณาถึงความครอบคลุม   ความเพียงพอ  และความ
ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 

๓.   ความถ่ีในการใหบริการ   เปนตัวช้ีวัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ
สม่ําเสมอตอภารกิจน้ันหรือไม 

๔.   ประสิทธิภาพการใหบริการ    เปนการช้ีวัดประสิทธิภาพขององคกรที่มุงเนนการ
บริการที่รวดเร็ว   ทันเวลา   มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม    ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนกําหนดมาตรฐานการ
บริการไวเปนแนวทาง 

๔.    เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน    ประกอบดวยตัวช้ีวัด   ๔   ประการ 
๑.   พันธกิจตอสังคม    เปนตัวช้ีวัดที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม   

พิจารณาไดจากวิสัยทัศน    นโยบาย    แผนงานของหนวยงาน 
๒. ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมเปาหมาย 
๓. การใหหลักประกันความเสี่ยงเปนตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญเพื่อใหหลักประกันวา

ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครอง   และหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสี่ยงที่เกิดข้ึน
จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

๔. การยอมรับขอผิดพลาด เปนตัวช้ีวัดถึงความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงและ
เจาหนาที่ของหนวยงานที่จะยอมรบัตอสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริการหรือการปฏิบัติงาน 

๕.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ ๔ ประการ คือ 
๑.   การกําหนดประเด็นปญหา     การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชน

ผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ 
 



(๓๑) 
 
๒.  การรับฟงความคิดเห็น    เปนตัวช้ีวัดถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ 
๓. มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวช้ีวัดถึงความพรอมในการแกปญหา

ใหกับประชาชนผูรับบริการ  ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว    รวมถึงเปดกวางใหสาธารณชน
ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ 

๔.   ความรวดเร็วในการแกปญหา    เปนตัวช้ีวัดการตอบสนองในการแกไขปญหา   การให
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอ
ปญหา 

๖.   เกณฑความพึงพอใจของลูกคา      ประกอบดวยตัวช้ีวัด    ๒   ประการ   คือ 
๑. ระดับความพึงพอใจ เปนตัวช้ีวัดความเห็นของประชาชนที่มีตอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของ 

กับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
๒. การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวช้ีวัดระดับการยอมรับมาตรการนโยบายของหนวยงาน 

ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน    เน่ืองมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน 
๗.   เกณฑผลเสียหายตอสังคม      ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ    ๒    ประการ   คือ 

๑.   ผลกระทบภายนอก    เปนตัวช้ีวัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความ 
เสียหายจากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม    โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่
เกิดข้ึน   เชน    การกอสรางถนนขวางทางนํ้าหลากทําใหเกิดปญหานํ้าทวมใหญ 

๒.  ตนทุนทางสังคม    เปนตัวช้ีวัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ   เชน   คาใชจายใน
การฟนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม  (Multiple  criteria  
and  indicators)   และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบใน
การดําเนินงานในภาพรวม    เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทยีบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุ
และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรอืประชากรกลุมเปาหมาย     สําหรับคาตัวแปร  (Attributes)   
อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานน้ัน 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ 
การประเมินผลโครงการ    จําเปนตองมีเกณฑและตัวช้ีวัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบ

ทิศทางในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ  ๘  เกณฑ ดวยกัน   คือ 
๑.  เกณฑความกาวหนา  (Progress)   

เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน  
การประเมินความกาวหนามุงที่จะตอบคําถามวา   การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลองกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม  เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบปญหาอุปสรรคอะไรบาง  
ประกอบดวยตัวช้ีวัด  ๔  ประการ  คือ 

๑.   ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา   เปนการดูสัดสวนของผลผลติ  (Outputs)   
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด   อาทิ  ความยาวของถนนที่สรางได  จํานวนแหลงนํ้าขนาด
เล็ก  สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง  เทียบเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด 

 
 
 



(๓๒) 
๒ .  จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ   เน่ืองจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง  ๆ  

มากมาย  จึงจําเปนตองมีตัวช้ีวัดความกาวหนา   โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกจิกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลว  ทั้งกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพื้นฐาน   กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในชวงระยะเวลา   
อาจเปนสัปดาห  เดือน  ไตรมาส  หรือระยะของโครงการ  (Phase)    

๓.  ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา   เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน 
โครงการ  ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ   ไดแก  งบประมาณที่ใชไป  งบประมาณที่อยูระหวางผูก
ผัน  เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ   และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา   ในรูป
ของคน -  วัน  (Man-Day)  หรือ  คน – เดือน  (Man-Month) 

๔.  ระยะเวลาที่ใชไป   เปนตัวช้ีวัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว   และ
เหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ   โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุม
กิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา  และเพื่อทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชจริงเพื่อใหบรรลุ        
เปาหมายรวม 

๒.  เกณฑประสิทธิภาพ   (Efficiency)   
การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธที่ไดกับทรัพยากรที่ใชในการ

ดําเนินงาน  ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย  ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน   ประกอบดวยตัวช้ีวัด  ๔  ประการ  คือ 

๑.  สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย   เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน  ซึ่งจะชวยใหการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ   ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต 

๒.  ผลิตภาพตอกําลัง   เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่ 
โครงการซึ่งนอกจากจะเปนตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและ      
ศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการและจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม  และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย 

๓.  ผลิตภาพตอหนวยเวลา   เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา  อาทิ  จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตอเดือน  จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป   จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในแตละชวงไตรมาส 

๔.  การประหยัดทรัพยากรการจัดการ   เปนตัวช้ีวัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารการจัดการ   อาทิ  การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนิน    
โครงการตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชของโครงการ   การประหยัดพลังงาน  และ  คา
สาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม 

๓.  เกณฑประสิทธิผล   (Effectivenss) 

การประเมินประสิทธิผล   เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน  
โดยดูจากผลลัพธจากการดําเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุมเปาหมายตาม  
โครงการประกอบดวยตัวช้ีวัด  ๔  ประการ  คือ 

๑.  ระดับการบรรลุเปาหมาย   เปนตัวช้ีวัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการ
บรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร   โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเปาหมาย   อาทิ  การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ  สังคม 

 



(๓๓) 
 
๒.  ระดับการมีสวนรวม   เปนตัวช้ีวัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมี       

สวนรวม  โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวา   การมีสวนรวมของประชาชนสงผลกระทบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร  ระดับการมีสวน
รวมสามารถวัดจาก  จํานวนประชากร  ความถ่ีระดับและกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมรวมตัดสนิใจ  วางแผนและ
ติดตามผล 

๓.  ระดับความพึงพอใจ   เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดสวน
ของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับการบริการของรัฐ   สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาโครงการ  ระดับความพึงพอใจในมาตรการโครงการ 

๔.  ความเสี่ยงของโครงการ   เปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเปาหมายดานใดดานหน่ึง   หรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม  ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ  ทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดลอม  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 
๔.  เกณฑผลกระทบ   (Impacts)   

เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย  ชุมชน  สังคมและ
หนวยงานในภาพรวมเปนผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง   (Intended  impacts)   และ
ผลกระทบที่ไมไดมุงหวัง  (Unintended  impacts)  ซึ่งอาจเปนผลดานบวก  หรือดานลบก็ได  
ประกอบดวยตัวช้ีวัด  ๓  ประการ คือ 

๑.  คุณภาพชีวิต  เปนตัวช้ีวัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมาย   อาทิ  รายได  ความเปนอยู  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทํา  สุขอนามัย  
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี  หรือมาตรฐานการดํารงชีวิต 

๒.  ทัศนคติและความเขาใจ   เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยมุงเนนเรื่องทัศนคติและความ
เขาใจของประชากรกลุมเปาหมายที่มีตอโครงการ  โดยสามารถวัดระดับ  (Scale)    ทั้งเชิงบวกและลบตอ
ตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค     และมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ   ความพึง
พอใจในการรับบริการและทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ 

๓.  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม   เปนตัวช้ีวัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ   อาทิ   สัดสวน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดลอม  จํานวนเกษตรที่ทําการเกษตรแบบ       
ธรรมชาติมากย่ิงข้ึนและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง  การลดพฤติกรรรมการประพฤติชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

๕.  เกณฑความสอดคลอง    (Relevance) 

เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ
ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม  ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความ
ตองการแทจริง  ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา  แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลอง
กับการแกไขปญหาที่แทจริงไดหรือไม  ประกอบดวยตัวช้ีวัดสําคัญ  ๓  ประการ  คือ 

 



(๓๔) 
 
๑.  ประเด็นปญหาหลัก   ซึ่งพิจารณาจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่

เกิดข้ึนทั้งที่ไดรับการแกไขแลวยังไมสามารถแกไข   รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความ 
เรงดวนตามความรุนแรงของปญหา 

๒.  มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา    เปนตัวช้ีวัดความสอดคลองกับการแกไข
ปญหา   ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการ
นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ   และความสอดคลองกับปญหาหลัก 

๓.  ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย   เปนตัวช้ีวัดถึงความ
ตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู    อาทิ   คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหา
เพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือ
ไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการ   ซึ่งจะเปนตัวช้ีวัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและ
สนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย 

๖. เกณฑความยั่งยืน   (Sustainability) 
เปนเกณฑการพิจารณาที่สืบเน่ืองจากความสอดคลอง   โดยพิจารณาระดับความ      

ตอเน่ืองของกิจกรรมวาสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ   
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองไดนอกจากน้ียังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่
แหงใหม  ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ   ๓   ประการ   คือ 

๑.  ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  (Economic  viability)   เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ      อาทิ     จํานวนงบประมาณของโครงการ     แผนกการใชจาย      
งบประมาณ  ภารผูกพัน    สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได   ปริมาณเงินทุนสํารองแหลงสนับสนุน
งบประมาณ   ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน   จํานวนและขนาดกองทุนดําเนินโครงการ        
ซึ่งเปนตัวบงช้ีถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ  

๒.  สมรรถนะดานสถาบัน  (Institutional   capacity)   เปนตัวช้ีวัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ   การพัฒนาของประชาชน   การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ  
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ    การวางแผนงานและบริหาร
โครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ 

๓.  ความเปนไปไดในการขยายผล    เปนตัวช้ีวัดความมั่งคงโดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตัวเอง   โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี    ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ   กลาวคือ   การเพิ่มกิจกรรมโครงการ   การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย        
การขยายกําลังการผลิตของโครงการเดิมและการขยายในแนวด่ิง   ไดแก   การขยายพื้นที่โครงการ       
การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค    และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ 

๗.  เกณฑความเปนธรรม    (Equity)    

เปนเกณฑความเปนธรรมในสังคม   (Social   equity)   โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ     
ผลกระทบจากการดําเนินงาน  โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง ความ
เปนธรรม      ความเสมอภาค    ความทั่วไปในการรับบริการ   การจัดสรรคุณคา  (Values)   และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน   ประกอบดวยตัวช้ีวัด   ๓   ประการ   คือ 

 
 



(๓๕) 
๑.  ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ    เปนตัวช้ีวัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุก

กลุมยอยในสังคม    อาทิ   ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงนํ้าแกเกษตรและกลุมอาชีพอื่น   
การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลกิจาง    มาตรการผลกระทบทางสงัคม   ปญหาวิกฤตเศรษฐกจิ
ที่จัดใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ 

๒.  ความเปนธรรมระหวางเพศ    เปนตัวช้ีวัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวาง
เพศ   ซึ่งเปนตัวช้ีวัดที่มีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา   โดยดูวาการดําเนินโครงการให
ความเสมอภาคระหวางเพศ    หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ   (Gender   discrimination)   หรือไม   
โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส    บทบาทระหวางหญงิ / ชาย    การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ
ของสตร ี

๓.  ความเปนธรรมระหวางชนรุน   (Intergenerational  equity)   เปนตัวช้ีวัดที่เนน
ความเปนธรรมระหวางชนรุน   ระหวางชนรุนปจจุบันและอนาคต  (Future   generation)   ซึ่งอาจ
เกี่ยวของกับการจัดสรรและใชประโยชนทรพัยากรธรรมชาติ  การจัดหาพลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ   
โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   และผลกระทบดานสังคม  โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคต
ซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการปจจุบัน 

๘.  เกณฑความเสียหายของโครงการ   (Externalities) 
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา   การดําเนินโครงการจะ

ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม   หรือชุมชน  ประกอบดวยตัวช้ีวัดที่สําคัญ  ๓  
ประการ  คือ 

๑.  ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   เปนตัวช้ีวัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม   ซึ่งเปนผลจาก
การดําเนินโครงการ   โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดข้ึนจริงกับการศึกษา            
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  (Environmental   Impact   Assessment  - EIA)   ในชวงกอนทําโครงการ   
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและ
เปนธรรมแกผูเสยีหาย    เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม    และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ 

๒.  ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   เปนตัวช้ีวัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ   ในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities)   ซึ่งสรางภาระ
ใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม  (Social  costs)  ที่ตองเสีย
ไป   อาทิ   พื้นที่ถูกนํ้าทวมเสียหายจากโครงการสรางเข่ือน 

๓.  ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม    เปนตัวช้ีวัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน    อาทิ   การดําเนินงานที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง    การสูญเสียโครงสราง    แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี    ความเสื่อมถอยของ         
ขนบธรรมเนียม   วัฒนธรรม   ความเช่ือ   ความเอื้ออาทร   ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนด้ังเดิม 

เกณฑและตัวช้ีวัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ   ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ   ดานเศรษฐกิจ  สังคม   มิติดานการบริหารจัดการ   มิติดานทรัพยากร  และมิติดาน    
สิ่งแวดลอมเกณฑและตัวช้ีวัด   จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ  ในลักษณะที่เปน
พลวัตร   ในทุกข้ันตอนของกระบวนการโครงการ   เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ
ดานตาง   ๆ   ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ   โดยกําหนดและ
วัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวช้ีวัดรวม   ( Composit     inbicators )  ของแตละโครงการตอไป 
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