แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
(พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒)

คํานํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาองคก ารบริห ารสวนตําบลนาหนองทุม นี้ เปนแผนพัฒ นาตําบลที่
ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป คือ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทําขึ้นโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่ ๑๑ , ยุท ธศาสตรก ารพัฒนาจังหวัดขอนแกน และแผนพัฒ นาที่
เกี่ยวของ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรในครั้งนี้ จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคก รปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ไดบัญญัติไว โดยใชขอมูล จปฐ.,
กชช.๒ค และขอมูลจากการจัดทําประชาคมหมูบานในทุกหมูบานและประชาคมระดับตําบล แผนชุมชน
รวมถึงขอมูลจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่ เขาประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบล ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน
พันธะกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต เปนกรอบและนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สําหรับใชในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม หวัง
เปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ที่
ไดจัดทําขึ้นนี้จะเปนประโยชนและสงผลใหการพัฒนาตําบลนาหนองทุม เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป

งานนโยบายและแผน
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗
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 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑
 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด)
 กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน
๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบตอการพัฒนา
๓.๒.๑ ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในเขต อบต.นาหนองทุม
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บทที่ ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
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บทที่ ๑
บทนํา
องคประกอบของบทที่ ๑ ประกอบดวย ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา วัตถุประสงคของ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประโยชนของการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑.๑ ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุท ธศาสตร ก ารพัฒ นาองค ก ารบริห ารสว นตําบลนาหนองทุม นี้ เปนแผนพัฒ นาตําบลที่
ครอบคลุมระยะเวลา ๕ ป คือ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – พ.ศ.๒๕๖๒ จัดทําขึ้นโดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสัง คมแหง ชาติ ฉบับที่ ๑๑ , ยุท ธศาสตรก ารพัฒนาจังหวัดขอนแกน และแผนพัฒ นาที่
เกี่ยวของ โดยการจัดทําแผนยุทธศาสตรในครั้งนี้ จัดทําขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพิ่มเติม , พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคก รปกครองสวนท องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แกไขเพิ่มเติม , ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ไดบัญญัติไว โดยใชขอมูล จปฐ.,
กชช.๒ค และขอมูลจากการจัดทําประชาคมหมูบานในทุกหมูบานและประชาคมระดับตําบล แผนชุมชน
รวมถึงขอมูลจากสวนราชการตางๆที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพื้นที่ เขาประกอบการพิจารณาในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒ ในครั้งนี้
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคการบริหารสวนตําบล ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน
พันธะกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต เปนกรอบและนโยบายในการจัดทําแผนพัฒนาสามป
สําหรับใชในการจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
๑.๒ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เปนการลดความไมแนนอนและปญหาความยุงยากซับซอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนเปนการจัดโอกาสทางดานการจัดการใหผูวางแผนมีสายตากวางไกล มองเหตุการณตาง ๆ
ในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ปญหาความตองการของประชาชนใน
สังคมนั้น ซึ่งสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นองคการจึงตองเตรียม
ตัวเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากความผันผวนของสิ่งแวดลอม ไดแก สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม
และการเมือง เปนตน
๒. ทําใหเกิดการยอมรับแนวความคิดใหม ๆ เขามาในองคการ ทั้งนี้เนื่องจากปรัชญาของการ
วางแผนยึดถือและยอมรับเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ไมมีสิ่งใดอยูอยางนิรันดรจึง ทําใหมีการยอมรับ
แนวความคิดเชิงระบบ ( System approach ) เขามาใชในองคการยุคปจจุบัน
๓. ทําใหการดําเนินการขององคการบรรลุถึงเปาหมายที่ปรารถนา ทั้งนี้เพราะการวางแผนเปนงาน
ที่ตองกระทําเปนจุดเริ่มแรกของทุกฝายในองคการ เพื่อเปนหลักประกันการดําเนินการเปนไปดวยความ
มั่นคงและมีความเจริญเติบโต

(๒)
๔. เปนการลดความสูญเปลาของหนวยงานที่ซ้ําซอน เพราะการวางแผนทําใหมองเห็นภาพรวม
ขององคการที่ชัดเจนและยังเปนการอํานวยประโยชนในการจัดระเบียบขององคการใหมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานมากยิ่งขึ้น เปนการจําแนกงานไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน
๕. ทําใหเกิดความแจมชัดในการดําเนินงานเนื่องจากการวางแผนเปนการกระทําโดยอาศัยทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ ( a rational approach ) มาเปนตัวกําหนดจุดมุงหมายและแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน ในอนาคตอยางเหมาะสมกับสภาพองคกรที่ดําเนินอยู
กลาวโดยสรุปวา ไมมีองคการใดที่ประสบความสําเร็จได โดยปราศจากการวางแผน ดังนั้นการ
วางแผนจึงเปนภารกิจอันดับแรกที่มีความสําคัญของกระบวนการจัดการที่ดี
๑.๓ ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีขั้นตอนในการจัดทํา ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นจัดประชุม ประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิส าหกิจ ที่
เกี่ยวของ เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนาและ
ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหนวยงาน
ตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒ นาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอ มูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่นพิจ ารณารางแผนยุท ธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริห าร
ทองถิ่น
๔. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรา งแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบล ใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป
๑.๔ ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนที่ดียอมสงผลใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้
๑. บรรลุจุดมุงหมาย ( Attention of Objective ) การวางแผนทุกครั้งยอมมีจุดหมาย
ปลายทางเพื่อใหองคการบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว การกําหนดจุดมุงหมายจึงเปนขั้นตอนแรกของงาน
ขั้นแรกของการวางแผนถาจุดมุง หมายที่กําหนดมีความแจมชัดก็จะชวยใหการบริหารแผนมีทิศทางมุงตรงไป
ยังจุดมุงหมายที่กําหนดไวอยางสะดวกและเกิดผลดี
๒. ประหยัด ( Economical Operation ) การวางแผนเกี่ยวของกับการใชสติปญญาเพื่อคิด
วิธีการใหองคการบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดําเนินมีความตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ที่ทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชน
จากทรัพยากรตาง ๆ อยางคุมคานับวาเปนการลดตนทุนที่ดี กอใหเกิดการประหยัดแกองคการ

(๓)
๓. ลดความไมแนนอน ( Reduction of Uncertainty ) การวางแผนชวยลดความไม
แนนอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเปนงานที่เกี่ยวของกับการคาดการณในอนาคตการวางแผนที่มี
ประสิทธิภาพ เปนผลมาจากการวิเคราะหพื้นฐานของขอเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นแลว ทําการคาดคะเน
เหตุการณในอนาคตและไดหาแนวทางพิจารณาปองกันเหตุการณที่จะเกิดขึ้นไวแลว
๔. เปนเกณฑในการควบคุม ( Basis of Control ) การวางแผนชวยใหผูบริหารไดกําหนด
หนาที่ก ารควบคุม ขึ้น ทั้งนี้เ พราะการวางแผนและการควบคุมเปนสิ่งที่แยกกันไมออกเปนกิจ กรรมที่
ดําเนินการควบคูแ ละอาศัยซึ่งกันและกัน กลาวคือ ถาไมมีการวางแผนก็ไมสามารถมีการควบคุมกลาวไดวา
แผนกําหนดจุดมุงหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนาที่การควบคุม
๕. สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมและการสรางสรรค ( Encourages innovation and Creativity )
การวางแผนเปนพื้นฐานดานการตัดสินใจ และเปนสิ่งที่ชวยใหเกิดความคิดใหม ๆ ( นวัตกรรม ) และ
ความคิดสรางสรรคทั้งนี้เนื่องจากขณะที่ฝายจัดการมีการวางแผนกันนั้นจะเปนการระดมปญญาของคณะผู
ทํางานดานการวางแผนทําใหเกิดความคิดใหม ๆ และความคิดสรางสรรคนํามาใชประโยชนแกองคการและ
ยังเปนการสรางทัศนคติการมองอนาคตระหวางคณะผูบริหาร
๖. การพัฒนาแรงจูงใจ ( Improves Motivation ) ระบบการวางแผนที่ดีจะเปนการบง
ชี้ใหเห็นถึงความรวมแรงรวมใจในการทํางานของผูบริหาร และยังเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นในกลุม
พนักงานดวย เพราะเขารูอยางชัดเจนวาองคการคาดหวังอะไรจากเขาบาง นอกจากนั้น การวางแผนยัง
เปนเครื่องมือฝกและพัฒนาแรงจูงใจที่ดีสําหรับผูบริหารในอนาคต
๗. พัฒนาการแขงขัน ( Improves Competitive Strength ) การวางแผนที่มีประสิทธิภาพ
ทําใหองคการมีการแขงขันมากกวาองคการที่ไมมีการวางแผน หรือมีการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพราะการวางแผนจะเกี่ยวของกับการขยายขอบขายการทํางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน ปรับปรุงสิ่ง
ตาง ๆ ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๘. ทําใหเกิดการประสานงานที่ดี ( Better Coordination ) การวางแผนไดสรางความมั่นใจ
ในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุงหมายขององคการ ทําใหเกิดกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดวางไวมุงไปที่จุดมุงหมาย
เดียวกันมีการจัดประสานงานในฝายตาง ๆ ขององคการเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในงานแตละฝายของ
องคการ

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
๒.๑ ขอมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน และทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
๒.๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ตั้งอยูเลขที่ ๕๒ หมู ๘ บานนาหนองทุม ตําบลนาหนองทุม
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตั้งอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอําเภอชุมแพ 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 ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลผานกเคา
อําเภอภูกระดึง
จังหวัดเลย
ทิศใต
ติดตอ ตําบลหนองเขียด
อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลภูหานและตําบลดงลาน อําเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแกน
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลหวยมวงและตําบลภูผามาน อําเภอภูผามาน จังหวัดขอนแกน
๒.๑.๒ เขตการปกครองและประชากร
จํานวนหมูบ านในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม มี ๑๓ หมูบาน ๑ ชุมชน มีจํานวน
๒,๘๕๘ ครัวเรือน ประชากรแยกเปนชาย ๔,๖๐๓ คน หญิง ๔,๕๖๘ คน รวมทั้งสิ้น ๙,๑๗๑ คน ดังนี้
หมูที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ชื่อหมูบาน
บานนาหนองทุม
บานโนนทองหลาง
บานหวยอีเปาะ
บานวังยาวใหญ
บานโนนชาด
บานโนนโก
บานวังยาวนอย
บานนาหนองทุม
บานนอยพัฒนา
บานสระแกว
บานซําผักหนาม
และชุมชนหนองจาน
บานนอยพรสวรรค
บานวังศักดา
รวม

จํานวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
๒๗๒
๑๑๐
๘๗
๒๓๑
๓๖๘
๓๙๐
๓๔๒
๑๘๔
๒๐๓
๑๒๔
๑๘๕

ชาย
(คน)
๔๑๖
๑๗๕
๑๔๔
๓๓๖
๕๓๖
๔๐๘
๖๔๘
๓๓๕
๓๕๘
๒๔๖
๓๑๕

๒๒๐
๑๔๒
๒,๘๕๘

๔๐๔
๒๘๒
๔,๖๐๓

จํานวนประชากร
หญิง
รวม
(คน)
(คน)
๔๓๗
๘๕๓
๒๐๐
๓๗๕
๑๕๓
๒๙๗
๓๒๗
๖๖๓
๕๕๔
๑,๐๙๐
๓๙๔
๘๐๒
๖๐๓
๑,๒๕๑
๓๐๖
๖๔๑
๓๖๖
๗๒๔
๒๒๕
๔๗๑
๒๘๘
๖๐๓
๔๔๖
๒๖๙
๔,๕๖๘

๘๕๐
๕๕๑
๙,๑๗๑

หมายเหตุ

(๕)
หมายเหตุ

มีความหนาแนนของประชากรเฉลี่ย ๔๒ คน / ตารางกิโลเมตร
มีความหนาแนนของบานตอพื้นที่ ๑๓ หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร
( ขอมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ )

๒.๑.๓ ขอมูลดานเศรษฐกิจ
๑. อาชีพ
ประชากรส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรม ได แ ก การทํ านา ทํ า ไร ทํ า สวน บาง
สวนประกอบอาชีพขาราชการ คาขาย รับจางทั่วไป และมักมีการอพยพแรงงานเปนประจําทุกปในชวงการ
วางงานหลังฤดูทํานา
๒. หนวยธุรกิจใน อบต.
- ธนาคาร
แหง
- โรงแรม
แหง
- ปมน้ํามัน
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/สถาบันการศึกษาชั้นสูง
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. วัดถ้ําดอกบัว 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
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ ๑๐๐
๒.๑.๖ ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐาน
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. แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําธาร,ลําหวย
๑๕
สาย
- บึง , หนอง
๘
แหง
- อื่น ๆ (ระบุ)
แหง
๒.๑.๗ แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
๒๐
แหง
- บอน้ําตื้น
๘
แหง
- บอบาดาล ,บอโยก
๕๔
แหง
- อื่น ๆ (ระบุ)
แหง
๒.๑.๘ ขอมูลอื่น ๆ
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- มีแรหินปูน, ปาไมและภูเขา
๒.๑.๙ มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน
๔ รุน ๔๙๒
- ไทยอาสาปองกันชาติ
๑ รุน ๒๐๐
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ
๑ รุน ๑๕๐
- ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ
๑ รุน
๓
- อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
๔ รุน ๒๖๑
- อาสาพัฒนาปองกันตนเอง
๓ รุน
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

(๗)
๒.๒ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศั ก ยภาพของท อ งถิ่ น ได แ ก โครงสร า งและกระบวนการบริ ห ารงานบุ ค คล
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 และพื้นที่
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 ดังนี้
๑) สํานักปลัด อบต.
- รถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ จํานวน ๑ คัน
- รถจักรยานยนต
จํานวน ๓ คัน
๒) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รถบรรทุกน้ําอเนกประสงค (ดับเพลิง) ขนาดความจุ ๖,๐๐๐ ลิตร จํานวน ๑ คัน

(๘)
- ถังดับเพลิงเคมี
จํานวน ๔๐ ถัง
๓) งานสาธารณสุข
- รถยนตบรรทุกขนาด ๑ ตัน (รถกูชีพกูภัย)
จํานวน ๑ คัน

๒.๓ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
๒.๓.๑ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ผลการดําเนินงาน
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณป ๒๕๕๖
ในเขตพื้นที่โดยไดรับความรวมมือการสงเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่ตลอดจนโครงการตางๆประสบผลสําเร็จดวยดีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่
ใกลเคียงโดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้
๑. โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสียภายในหมูบาน
๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
๓. โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
๔. โครงการไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน
๕. โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําน้ําประปา (วางระบบทอใหม)
๖. โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
๗. โครงการซอมแซมถนนสายบานโนนชาด - นอยพัฒนา
๘. โครงการกอสรางรั้ว / ตอเติม / ปรับปรุงศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
๙. โครงการบริหารจัดการขยะในทองถิ่น
๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลงการเกษตรหมูที่ ๑-๑๓
๑๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ๖ลอ (ดีเซล)
๑๒. โครงการศูนยการเรียนรูเ กษตรผสมผสาน ต.นาหนองทุม
๑๓. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
๑๔. โครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ
๑๕. โครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน
๑๖. โครงการพระราชพิธีงานรัฐพิธี
๑๗. โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูส ูงอายุ
๑๘. โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบ าน/สํานักงาน
๑๙. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.
๒๐. โครงการจัดระบบการเรียนการสอนโดยนํานักเรียนมาเรียนรวม
๒๑. โครงการอาหารเสริมนม
๒๒. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๒๓. โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (นมถั่วเหลือง)
๒๔. โครงการวันเด็กแหงชาติ
๒๕. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดตอน ทําหมันสุนัข-แมว
๒๖. โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสฯของศูนยเฉลิมพระเกียรติฯ อําเภอชุมแพ
๒๗. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)

(๙)
๒๘. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ
๒๙. โครงการบริหารจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย)
๓๐. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยในการรักษาพยาบาลเบื้องตนของหนวยกูชีพ
๓๑. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันและเครื่องพนฝอยละออง
๓๒. โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตําบลนาหนองทุม
๓๓. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๓๔. โครงการรณรงคปองกันอุบัตเิ หตุในชวงเทศกาล
๓๕. โครงการบริหารกิจการของ อปพร.ตําบลนาหนองทุม (หลักสูตรจัดตั้ง)
๓๖. โครงการรณรงคใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๓๗. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ(อุดหนุนอําเภอชุมแพ)
๓๘. โครงการปองกันอุบัติภัย
๓๙. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (อุดหนุนอําเภอชุมแพ)
๔๐. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนจังหวัดขอนแกน)
๔๑. โครงการเพิ่มศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส
๔๒. โครงการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลนาหนองทุม
๔๓. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา
๔๔. โครงการกอสรางลานกีฬาในหมูบ าน
๔๕. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด
๔๖. โครงการมวยไทยตานภัยยาเสพติด
๔๗. โครงการสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวตําบลนาหนองทุม
๔๘. โครงการความรูเ บื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและขออนุญาตการจดทะเบียนพาณิชย
๔๙. โครงการจัดทําแผนพัฒนาและการการมีสวนรวมฯ
๕๐. โครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารฯ ของ อปท.
๕๑. โครงการอบรมใหความรูเ กี่ยวกับ พรบ.ภาษีและคาธรรมเนียมในอนุญาตตางๆ และการจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่
๕๒. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
๕๓. โครงการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการดําเนินการใหบริการประชาชนสูมาตรฐานสากล(หองน้ําสาธารณะ)

๕๔. โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและหนวยงานราชการตาง ๆ
๒.๓.๒ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
การวางแผน
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ป
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘) ตามกระบวนการที่บัญ ญัติไวในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 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 โดยไดกําหนดโครงการที่จ ะดําเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๘) ดังนี้

(๑๐)
ยุทธศาสตร

๒๕๕๖
จํานวน งบประมาณ จํานวน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๔๗ ๖๕,๗๘๕,๐๐๐.๐๐ ๓๑
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ๘๑ ๑๐,๔๖๑,๔๖๐.๐๐ ๘๕
ดานเศรษฐกิจ
๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
การจัดการทรัพยากร
๗
๖
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
การพัฒนาระบบ
๒๐ ๑๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒
บริหารจัดการที่ดีแบบ
มีสวนรวม
รวม
๑๕๕ ๙๖,๕๔๖,๔๖๐.๐๐ ๑๔๔

๒๕๕๗
งบประมาณ

๒๕๕๘
จํานวน
งบประมาณ
๖,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐
๙,๗๕๐,๐๐๐.๐๐

๑๒,๓๒๑,๐๐๐.๐๐

๘๓

๑๒,๑๕๕,๐๐๐.๐๐

๒๒๐,๐๐๐.๐๐

๖

๒๒๐,๐๐๐.๐๐

๑๒,๔๖๖,๐๐๐.๐๐

๒๑

๑๐,๖๖๖,๐๐๐.๐๐

๓๑,๕๒๗,๐๐๐.๐๐

๑๕๐

๓๒,๗๙๑,๐๐๐.๐๐

การจัดทํางบประมาณ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม ไดประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๔กันยายน
๒๕๕๕โดยมีโครงการที่บรรจุอยูในขอบัญญัติงบประมาณ จํานวน ๖๙โครงการ งบประมาณ ๒๑,๙๑๗,๘๔๐
บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังนี้
รายละเอียดโครงการในขอบัญญัติงบประมาณ องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม มีดงั นี้
ที่

โครงการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
๑. โครงการกอสรางทอระบายน้ําเสียภายในหมูบาน
๒. โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

โครงการขยายเขตไฟฟาในหมูบาน
โครงการไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน
โครงการปรับปรุงระบบจายน้ําน้ําประปา (วางระบบทอใหม)
โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค
โครงการซอมแซมถนนสายบานโนนชาด - นอยพัฒนา
โครงการกอสรางรั้ว / ตอเติม / ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

๙. โครงการบริหารจัดการขยะในทองถิ่น
๑๐. โครงการขยายเขตไฟฟาสูแหลงการเกษตรหมูที่ ๑-๑๓

แหลงที่มา
งบประมาณ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
สะสม
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป,เงิน
สะสม
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป

งบประมาณ

๓๐๐,๐๐๐.๐๐
๑,๕๖๙,๐๐๐.๐๐
๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๔๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๙๓,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐ ๐๐๐.๐๐

(๑๑)
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก ๖ลอ (ดีเซล)
๑๒. โครงการฝกอบรมและสงเสริมกลุมอาชีพ
๑๓. โครงการศูนยการเรียนรูเกษตรผสมผสาน ต.นาหนองทุม
๑๔. โครงการคาใชจายในพิธีทางศาสนาประเพณีทองถิ่น
๑๕. โครงการจัดกิจกรรมวันเขาพรรษา
๑๖. โครงการงานกาชาดประจําป รวมของดีเมืองชุมแพ
๑๗. โครงการจัดงานเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน
๑๘. โครงการพระราชพิธีงานรัฐพิธี
๑๙. โครงการประเพณีสงกรานตและวันผูสูงอายุ
๒๐. โครงการจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน/สํานักงาน
๒๑. โครงการสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียนในเขตบริการของ อบต.
๒๒. โครงการจัดระบบการเรียนการสอนโดยนํานักเรียนมาเรียนรวม
๒๓. โครงการอาหารเสริมนม
๒๔. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน
๒๕. โครงการจัดซื้อวัสดุอาหารเสริมนม (นมถั่วเหลือง)
๒๖. โครงการวันเด็กแหงชาติ
๒๗. โครงการเสริมสรางสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบล(โครงการบําบัด
ทุกข บํารุงสุข แบบ ABC)
๒๘. โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ
๒๙. โครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ผาตัดตอน ทําหมันสุนัข-แมว
๓๐. โครงการปองกันและแกไขปญหาเอดสฯของศูนยเฉลิมพระเกียรติฯอําเภอชุมแพ
๓๑. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)
๓๒. โครงการจัดงานวันแมแหงชาติ
๓๓. โครงการบริหารจัดการการบริการการแพทยฉุกเฉิน (กูชีพ-กูภัย)
๓๔. โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและการแพทยในการรักษาพยาบาลเบื้องตน
ของหนวยกูชีพ
๓๕. โครงการจัดซื้อเครื่องพนหมอกควันและเครื่องพนฝอยละออง
๓๖. โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น ตําบลนาหนองทุม
๓๗. โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส
๓๘. โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล
๓๙. โครงการบริหารกิจการของ อปพร.ตําบลนาหนองทุม(หลักสูตรจัดตั้ง)
๔๐. โครงการปกปองเทิดทูนสถาบัน
๔๑. โครงการรณรงคใหความรูในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔๒. โครงการสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ(อุดหนุนอําเภอชุมแพ)

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐
๗๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๕๒,๐๐๐.๐๐
๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑,๗๔๑,๑๘๐.๐๐
๒,๖๕๘,๗๖๐.๐๐
๓๒๘,๙๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๑๓ ,๐๐๐.๐๐
๗,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐
๘๐,๐๐๐.๐๐

เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป

๑๔๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๘,๐๐๐.๐๐

๔๓. โครงการปองกันอุบัติภัย
๔๔. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (อุดหนุนอําเภอชุมแพ)
๔๕. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด(อุดหนุนจังหวัดขอนแกน)
๔๖. โครงการเพิ่มศักยภาพผูพิการและผูดอยโอกาส
๔๗. โครงการดําเนินงานศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดตําบลนาหนองทุม
๔๘. โครงการจัดหาวัสดุกีฬา
๔๙. โครงการกอสรางลานกีฬาในหมูบาน
๕๐. โครงการกีฬาทองถิ่นเกมส
๕๑. โครงการจัดการแขงขันกีฬาชุมชนสัมพันธตานยาเสพติด
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕๒. โครงการมวยไทยตานภัยยาเสพติด
๕๓. โครงการปลูกปาชุมชนตามพระราชเสาวนีย
๕๔. โครงการสงเสริมแลพัฒนาการทองเที่ยวตําบลนาหนองทุม
๕๕. โครงการรณรงคกอสรางและซอมแซมฝายกนน้ําลําธารหรือฝายแมวตามแนว
พระราชดําริ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีแบบมีสวนรวม
๕๖. โครงการฝกอบรมเจาหนาที่พิทักษไฟปา
๕๗. โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตําบลและประชาคมหมูบานเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นขอเสนอแนะของประชาชนประชาพิจารณ
๕๘. โครงการความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและขออนุญาตการจดทะเบียน
พาณิชย
๕๙. โครงการสัมมนาองคกรแหงการเรียนรู(ศึกษาดูงาน)
๖๐. โครงการจัดทําแผนพัฒนาและการการมีสวนรวมฯ
๖๑. โครงการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
๖๒. โครงการสนับสนุนศูนยขอมูลขาวสารฯ ของ อปท.
๖๓. โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีและคาธรรมเนียมในอนุญาตตางๆ
และการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่
๖๔. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทองถิ่น
๖๕. โครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการศึกษาของพนักงานสวนตําบล
(ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท)
๖๖. โครงการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อการดําเนินการใหบริการประชาชนสู
มาตรฐานสากล(หองน้ําสาธารณะ)
๖๗. โครงการจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมและผลการดําเนินงานของ
อบต.
๖๘. โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน อบต.
๖๙. โครงการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐและหนวยงานราชการตาง ๆ

เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

(๑๒)
๕,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๙๕,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๐๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๒๐,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง
รายไดจัดเก็บเอง

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง

๑๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป
รายไดจัดเก็บเอง

๓๐,๐๐๐.๐๐
๓๐,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐
๑๕,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง
เงินอุดหนุนทั่วไป

๕๐,๐๐๐.๐๐
๒๐๐,๐๐๐.๐๐

เงินอุดหนุนทั่วไป

๓๕๐,๐๐๐.๐๐

รายไดจัดเก็บเอง

๒๐,๐๐๐.๐๐

เงินสะสม
รายไดจัดเก็บเอง

๖,๒๕๔,๐๐๐.๐๐
๕๐,๐๐๐.๐๐

บทที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม

บทที่ ๓
การวิเคราะหศกั ยภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
๓.๑ กรอบและแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคก ารบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
เปนไปตามกรอบและแนวคิด คือ การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ ที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) , แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ , ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(กาฬสินธุ
ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด) , กรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแกน ๔ ป (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑)
และกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สัง คม และเสริมสรางการบริห ารราชการแผนดินที่มีป ระสิท ธิภาพ โปรง ใส มีร ะบบตรวจสอบและการ
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 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
ภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน

(๑๔)
๔. ยุ ท ธศาสตร ก ารปรั บ โครงสร า งเศรษฐกิ จ สู ก ารเติ บ โตอย า งมี คุณ ภาพและยั่ ง ยื น ให
ความสําคัญกับ
๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหความสําคัญกับ
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาคตางๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภ าคดานการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย การ
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการ
กอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริม สรางความรวมมื อที่ดีร ะหวางประเทศในการสนับ สนุนการเจริญ เติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่ง แวดลอม พรอมทั้ง เปดรับ ความรวมมือกับองคก ร
ระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเปน
ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ
๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒ นาและขับ เคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูก ารเปน
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตางๆและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่ม บทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ

(๑๕)
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๑
แนวทางที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ
แขงขัน
๑. เรงตอยอดและใชประโยชนจากขอตกลงตางๆ ในกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน
๒.
สร า งความมั่ น คงและความสมดุล ด า นการผลิ ต พื ช อาหารและพื ช พลั ง งานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชประโยชนจากโครงการความรวมมือ อิระวดี-แมโขง-เจาพระยาหรือ ACMECs
๓. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน
๔. เพิ่มความมั่นคงของอาชีพเกษตรเพื่อรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอยใหอยูได
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถิ่น
๖. สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(SME) ใหมีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากขึ้น
๗. พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพื้นฐานองคความรูภูมิปญญาไทย
๘. เพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยวและภาคบริการ
๙. พัฒนาโรงสรางพื้นฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
แนวทางที่ ๒ : พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต
๑. พัฒนาคุณภาพคน ใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ
๒. พัฒนาระบบการศึกษาใหสามารถรองรับคนทุกวัย
๓. เพิ่มผลิตภาพแรงงานเกษตร
๔. สงเสริมจริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม เพื่อปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดีมีศีลธรรม
๕. สงเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเนนทั้งทางดานการรักษาและการปองกัน
๖. พัฒนาบริการดานสุขภาพ
แนวทางที่ ๓ : สรางความเปนธรรมในสังคมและความเขมแข็งของชุมชน
๑. สรางโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและ
ความสําเร็จของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจเพื่อสืบทอดอาชีพเกษตร
๒. การรื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม
๓. สรางความเขมแข็งทุนทางการเงินของชุมชน
๔. เพิ่มบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในพื้นที่ชุมชน
๕. พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองนาอยู
๖. เสริมสรางความมั่นคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทางสังคมอยางทั่วถึง
และเปนธรรม
แนวทางที่ ๔ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑. อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพื้นที่ปาไม
๒. สงเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพิ่มพื้นที่ปาและดูแลรักษาปา

(๑๖)
๓. การคนหาและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการใช
ประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
๕. พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพื้นที่และพัฒนา
ระบบชลประทาน
๖. ควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน
 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด)

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางใหความสําคัญและมุงเนนในการพัฒนา ดังนี้
๑. ดานเกษตรกรรม
- การพัฒ นาในด านการเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการผลิ ตพืช เศรษฐกิจ หลัก (ข าว ออย มั น
สําปะหลัง) เพื่อใหผลผลิตเฉลี่ยตอไรสูง
- ลดการใชสารเคมีในการเพาะปลูก
- การทํา Zoning เขามาบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก
- บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
- ใหความสําคัญกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มเพิ่มมูลคาเพิ่ม
- ทําการเชื่อมโยงการตลาดเพื่อสรางรายไดใหกับเกษตรกรในพื้นที่
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
สูงขึ้น
- เนนอุตสาหกรรมสีเขียว
- พัฒนาบริการดานการศึกษาและบริการดานสุขภาพ โดยเนนการยกระดับไปสูศูนยคา
กลางดานวิชาการ การศึกษาวิจัย และการบริการ ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง และการเชื่อมโยงสูอินจีน
๓. ดานการทองเที่ยว
- พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
- เนนการทองเที่ยวโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร (ภูเวียง และภูกุมขาว) รวมทั้งสงเสริม
การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- สรางเรื่องราว (Story) และเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวกลุมจังหวัดพรอมทั้งยกระดับ
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสูสากล
- เชื่อมโยงสินคา OTOP กับการทองเที่ยวเพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่

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

วิสัยทัศน : ขอนแกนเมืองนาอยู ศูนยกลางเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการบริการของกลุมประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เปาประสงค ( OBJECTIVE)
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
๒. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสรางความมั่นคงทางสังคม
๓. อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการอยางยั่งยืน
๔. ยกระดับการคา การลงทุน และการบริการใหมีการเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง
และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ ๕ : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และ
อาเซียน
ยุทธศาสตรที่ ๖ : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน

วิสัยทัศน (Vission)
“ขอนแกนเมืองนาอยู เปนศูนยกลางการเรียนรู และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู
๓. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล
๔. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ และการ
ทองเที่ยว
๕. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ ระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

(๑๘)
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๑๘ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย ๕ แนวทางการพัฒนา ดังนี้
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
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง ดังนี้
๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสงมวลชน
๒.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
๒.๓ พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ใหเมืองและชุมชนปลอดภัย
โดยใหชุมชนมีสวนรวม
๒.๔ สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา ๔ แนวทาง
๓.๑ พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตร
๓.๒ สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การประกอบอาชีพ
๓.๓ พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได
๓.๔ พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนา ๕ แนวทาง ดังนี้
๔.๑ เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่นใหคงอยูอยางยั่งยืน
๔.๒ อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ
๔.๓ พัฒนาฟนฟูแหลงน้ําและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ
๔.๔ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ
๔.๕ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

(๑๙)
๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอการพัฒนา
๓.๒.๑ ผลการวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ขอบขายปญหา
๑. ปญหาดานเศรษฐกิจ
ลักษณะของปญหา
กลุมอาชีพขาดความรู ในการพัฒนาอาชีพ ประกอบ
กับการมีหนี้สิน ผลิตภัณฑของกลุมอาชีพราคาตกต่ํา
แตปจจัยการผลิตมีราคาแพง
สาเหตุ
- กลุมอาชีพขาดความรูในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเอง
- ภาวะราคาสินคา อุปโภคบริโภค สูงขึ้น
๒. ปญหาดานสังคม
ลักษณะของปญหา
-ประชาชนในพื้นที่ไมมีง านทําเยาวชนติดยาเสพติด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ถูกคุกคาม
-ผูสูงอายุผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอย โอกาส ยัง
ไมไดรับการชวยเหลืออยางทั่วถึง
สาเหตุ
- คานิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม
- ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศทํา
ใหการจางงานนอยลง
- เยาวชนขาดการดูแลเอาใจใสจากผูปกครอง
- ผูสูงอายุ ผูพ ิการ และผูป วยเอดสยังไมไดรบั การ
ชวยเหลืออยางทั่วถึงเนือ่ งจากงบประมาณในการ
ดําเนินงานยังไมเพียงพอ
- คนยากจนและผูดอยโอกาสยังมีมากในตําบล

ขอบเขต
ปญหา/พื้นที่
กลุมเปาหมาย
หมูที่ ๑ - ๑๓

หมูที่ ๑ - ๑๓

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
สนับสนุนใหกลุมอาชีพมีความรูในการ
ประกอบอาชีพ เชน การศึกษาดูงานใน
ทองถิ่นอื่น เพื่อนําความรูมาปรับใชใน
การประกอบอาชี พ ของตนเอง และ
สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการ
บริห ารจัดการกลุมอาชีพ เพื่อนําไปสู
การมีรายไดที่ยั่งยืน

องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
มีนโยบายที่ชัดเจนในการสรางความ
เข ม แข็ ง ให กั บ ชุ ม ชน สนั บ สนุ น ให มี
กลุมองคกรประชาชน รวมกันปกปอง
พัฒ นาชุม ชนสรางจิตสํานึก ความเปน
เจาของชุม ชนรวมกัน เพื่อความสงบ
เรียบรอยของชุมชน และสนับสนุนการ
ใหค วามชวยเหลื อ ผูสูง อายุ ผูพิ ก าร
ผูปวยเอดส และผูดอยโอกาส โดยการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพใหอยางทั่วถึง

(๒๐)
ขอบขายปญหา
๓. ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
ลักษณะของปญหา
การคมนาคมในพื้นที่บางสวนไมสะดวก น้ําสะอาด
ในการอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ ไฟฟาสองสวางตาม
ถนนสายตาง ๆ มีไมทั่วถึง
สาเหตุ
-งบประมาณในการพัฒนา ถนน แหลงน้ํา การ
ประปา มีอยูอยางจํากัด
-หนวยงานที่รับผิดชอบดานไฟฟา สนองตอบตอ
ความตองการคอนขางชา
๔. ปญหาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ลักษณะของปญหา
-ดานการควบคุมโรคติดตอที่ดีพอ
- ดานการสงเสริมสุขภาพ
-ดานการสงเสริมการออกกําลังกายในชุมชน
-บอขยะที่ตั้ง ภายในตําบลเนาเสีย สง กลิ่นเหม็น
การระบาดของแมลงวัน
สาเหตุ
-ประชากรในชุมชนมีมาก หนาแนน
-ประชาชนในชุ ม ชนสว นใหญข าดความรู และ
การมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม
-งบประมาณในการพัฒนา ดูแลมีอยูอยางจํากัด

ขอบเขต
ปญหา/พื้นที่
กลุมเปาหมาย
หมูที่ ๑ - ๑๓

หมูที่ ๑ - ๑๓

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
มีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาถนน
หนทาง เพื่ อ ให ก ารคมนาคมขนส ง
สะดวกขึ้น รวมทั้งการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่ อ ก า ร เ ก ษต ร ทั้ ง มี ก า ร ติ ด ต อ
ประสานงานกับหนวยงานที่เ กี่ยวของ
ในการพั ฒ นาระบบสื่ อ สาร ไฟฟ า
ประปา ในชุ ม ชนให ร วดเร็ ว เพื่ อ
อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
มีน โยบายและมาตรการที่ ชั ดเจนใน
การปองกันและบําบัดการเนาเสียของ
บอขยะ รณรงคใหประชาชนมีสวนรวม
และรูถึงผลเสียที่จ ะเกิดขึ้นในอนาคต
จัดตั้ง กลุม อนุรัก ษสิ่ง แวดลอมประจํา
ตําบล เพื่อใหประชาชนชาวตําบลนา
หน อง ทุ ม มี คุ ณ ภาพ ชี วิ ตใ นด า น
สาธารณสุ ข และสิ่ง แวดล อมที่ ยั่ ง ยื น
การควบคุ ม โรคติ ด ต อ การส ง เสริ ม
สุขภาพ และการสงเสริมการออกกําลัง
กาย เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีของ
ประชาชน

(๒๑)
ขอบขายปญหา
๕. ปญหาดานการเมืองการบริหาร
ลักษณะของปญหา
-ผู บ ริ ห าร สมาชิ ก สภา อบต. และพนั ก งาน
เจาหนาที่ ขาดความรู และประสบการณในการปฏิบัติ
หนาที่
-ประชาชนขาดความรูความเขาใจ และการมีสวน
รวม ในระบบการปกครองสวนทองถิ่น ไมทําหนาที่
หรือใชสิท ธิของตนเองตามรัฐธรรมนูญ หรือใชสิท ธิ
เพียงเพราะพวกพองลงรับสมัคร
สาเหตุ
-ขาดการฝกอบรมพัฒนาบุคลากร
-ประชาชนขาดความสนใจในเรื่องการเมือง ไมสนใจ
ในเรื่ องกฎหมายที่ เ กี่ย วกับ การเลือกตั้ง , กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
๖. ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ลักษณะของปญหา
สถานที่การใหบริการทางการศึกษามีไมเ พียงพอ
ขาดเครื่องมือและบุคลากร เยาวชนรุนใหมไมใหความ
สนใจในวั ฒ นธรรมท อ งถิ่น หลงใหลในวัฒ นธรรม
ตะวันตก
สาเหตุ
-งบประมาณและบุ คลากรในการพัฒ นาแหล ง
สรางความรูมีนอย
-เยาวชนขาดจิ ต สํ า นึ ก ในเรื่ อ งของการรั ก ษา
วัฒนธรรมทองถิ่น

ขอบเขต
ปญหา/พื้นที่
กลุมเปาหมาย
หมูที่ ๑ - ๑๓

หมูที่ ๑ - ๑๓

การคาดการณแนวโนมในอนาคต
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
จะสง เสริม จัดสง บุ คลากรเขารับ การ
อบรม ตามหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติง านในหนาที่ และจัดให มี
การอบรมใหค วามรูแ กป ระชาชนใน
เรื่ อ งของสิ ท ธิ และหน า ที่ ใ นการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยให
ความรู แ ก ป ระชาชนในเรื่ อ งของ
ประโยชนที่ไดจากการเลือกตั้ง และทํา
ใหป ระชาชนไดท ราบถึง ความสําคั ญ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
จะร ว มมื อ กับ องค ก รภาคประชาชน
เพื่อฟนฟู ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม
ตาง ๆ ที่มีห รื อเคยมี ในทองถิ่น และ
นํ า มาเผ ยแพร ใ ห ป ระชาชนแล ะ
เยาวชนในท องถิ่น สรา งจิตสํ านึก ให
เ ห็ น คุ ณ ค า แ ล ะ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
ขนบธรรมเนียมที่มีมาแตโบราณ จัดหา
บุ ค ลากรพร อ มเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ที่
ทั น สมั ย และมี ค วามจํ า เป น แก ก าร
เรียนรู

(๒๒)
๓.๒.๒ การวิเคราะหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดวยเทคนิค SWOT Analysis
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการพัฒนา
สาขาการพัฒนา
จุดแข็ง / โอกาส
๑. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ จุดแข็ง
- ความหลากหลายของกลุม อาชีพ เชน
เกษตรกรรม การพาณิชย
- การขนสงผลผลิตสะดวก เนื่องจากการ
คมนาคมสะดวกสบาย
โอกาส
- สง เสริม และพัฒนากลุม อาชีพทางดาน
การเกษตร
- สนับสนุนการแปรรูปผลิตทางการเกษตร
- ใหความรูในการเพิ่ม ศัก ยภาพของการ
ทํางาน
๒. การพัฒนาดานโครงสราง จุดแข็ง
พื้นฐาน
- ถนนหนทางส ว นใหญ ส ะดวกในการ
คมนาคมขนสงและอยูในสภาพที่ใชการได
- มีแหลง น้ําตามธรรมชาติ เชน คู คลอง
สําหรับไวใชเพื่อการเกษตร
- มีไฟฟา โทรศัพ ท ในการอํ านวยความ
สะดวกใหกับประชาชน
โอกาส
- ปรับ ปรุงซอมแซมถนนหนทางใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ
- ขยายการให บ ริ ก ารทางด า น ไฟฟ า
ประปา โทรศัพท สาธารณใหทั่วถึง

จุดออน / อุปสรรค
จุดออน
- สิ นค าบางชนิ ดผลิ ตออกมามาก
เกินไป ทําใหราคาตกต่ํา
- สินคาทางการเกษตรราคาตกต่ํา
- การกดราคาของพอคาคนกลาง
อุปสรรค
- กลุมอาชีพมีการรวมกลุมกันนอย
- กลุมอาชีพบางกลุมขาดเงินทุน และ
ความรูในการพัฒนาอาชีพ

จุดออน
- มีถนนหลายสายที่ยัง เปนถนนหิน
คลุก ฤดูฝน เปนหลุม เปนบอ สัญจรไม
สะดวก
- ป ร ะ ชา กร บ า ง ห มู บ า น อ ยู กั น
หนาแน น ทํ า ให ก ารขยายเส น ทาง
คมนาคมไมทั่วถึง
- น้ํ า สะ อาด ที่ ใ ช ใ น กา รอุ ป โภค
บริโภคมีไมพอ
อุปสรรค
- ขาดงบประมาณในการพัฒนาถนน
ใหเปนถนนคอนกรีตทุกสาย
- ขาดงบประมาณในการพั ฒ นา
ระบบชลประทาน
๓. การพัฒนาดานการศึกษา จุดแข็ง
จุดออน
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ประชาชนใหความสําคัญ กับ การศึก ษา - คนรุนใหมไมใหความสําคัญ กับ วิถี
ซึ่งจะเห็นไดจากการสนับสนุนใหบุตรหลาน ชีวิตประเพณี ภูมิ ปญ ญาทองถิ่นของ
ของตนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
คนรุนเกาในทองถิ่นแตกลับไปหลงใหล
- ค น รุ น ใ ห ม ข อ ง ชุ ม ช น มี ค ว า ม รู วัฒนธรรมตะวันตก
ความสามารถ
- คนรุนเกาไดรับการศึกษานอย

(๒๓)
สาขาการพัฒนา
จุดแข็ง / โอกาส
๓. การพัฒนาดานการศึกษา จุดแข็ง
ศาสนา และวัฒนธรรม
- ในทองถิ่นมีภูมิปญญาที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาทองถิ่น
- มีการศึกษานอกระบบเพื่อเปดโอกาส
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง
- มีวัดเปนศูนยรวมจิตใจและกิจกรรม
ทางศาสนาของชุมชน
- มีภูมิปญ ญาชาวบานที่ผ สมผสานกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม
โอกาส
- การจั ด การศึ ก ษาของรัฐ บาลทํ า ให
ประชาชนในทองถิ่นมีโอกาสไดรับความรู
เพิ่มขึ้น
- สถานภาพทางสัง คมที่เขมแข็งจะทํา
ใหมีการจัดตั้งองคกรภาคประชาชนเพื่อ
รวมกันแกไขปญหาชุมชน
- ส ง เสริ ม ให ค วามรู ด า นสาธารณสุ ข
จั ด ตั้ ง ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ใ น ก า ร พั ฒ น า
สาธารณสุขมูลฐาน

๔. การพัฒนาดานสวัสดิการ จุดแข็ง
สังคม กีฬา และนันทนาการ - มีการสนับสนุนในการพัฒนาเด็กเล็ก
- มีเบี้ยยังชีพคนชรา
- มีสนามกีฬาภายในตําบล
- เยาวชนสวนใหญสนใจเลนกีฬา
- มีสถานที่เลนกีฬาอยางเพียงพอ
- มีส วนสาธารณะสําหรับ การพักผอน
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 / อุปสรรค
อุปสรรค
- ปจ จัยทางดานเศรษฐกิจ มีผ ลตอการ
พัฒนา การศึกษาหาความรูของเยาวชน
- วิถีชีวิตของคนบางสวนเปนตัวขัดขวาง
การพัฒนาระบบสาธารณสุข
- ฤดูก าลเปน สาเหตุห นึ่ง ของการแพร
เชื้อโรค เชน ในฤดูฝนมียุง เปนพาหะนํา
โรค และโรคตาแดง ในฤดู ร อ นโรค
ทองรวง

จุดออน
- ผู สู ง อ า ยุ ส ว น ใ ห ญ ไ ม ค อ ย ใ ห
ความสําคัญกับการออกกําลังกาย
- เยาวชนผู ห ญิ ง ในชุม ชนสว นใหญ ไ ม
คอยเลนกีฬา
อุปสรรค
- งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณกีฬา
มีไมมากพอทําใหอุปกรณกีฬามีไมครบทุก
ประเภทกีฬา
- การประกอบอาชีพของประชาชนใน
ทองถิ่นเปนสาเหตุห นึ่งทําใหไมมีเวลาใน
การออกกําลังกาย

จุดแข็ง / โอกาส

(๒๔)
จุดออน / อุปสรรค

สาขาการพัฒนา
๕. การพัฒนาดานการเมือง
การบริหาร

จุดแข็ง
- พรบ. การกระจายอํ า นาจฯ ทํ า ให
องคการบริหารสวนตําบลมีบทบาทในการ
บริหารและพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น
- ประชาชนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
สิทธิ และหนาที่ของตนทางการเมือง
- วิ ท ยาการสมั ย ใหม เ ข า มาทํ า ให ก าร
บริ ห ารจั ด การรวดเร็วสนองตอบต อความ
ตองการของประชาชน
- กฎหมายให อํา นาจทางการเมื อ งของ
ประชาชน
- นโยบายของผู บ ริ ห ารสอดคล อ งกั บ
กระบวนการทางประชาธิปไตย
โอกาส
- องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลกั บ ภาค
ประชาชนจั ด การบริ ห ารส วนท องถิ่ นตาม
ระบอบประชาธิ ป ไตยให มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ สนอง ตอบต อ ความ
ตองการของประชาชนโดยชอบธรรมใหมาก
ที่สุด

จุดออน
- ประชาชนไม ค อยกระตื อรื อร นทางการ
เมือง เช น เมื่ อมี การเลือกตั้ งจะไปเลือกตั้ ง
กันนอย
- การมี ส วนร วมของประชาชนในการทํ า
ประชาคมหมูบาน ตําบลมีนอย
- การรวมพลังของประชาชนมีนอย
- ความเหลื่อมล้ํ าในเรื่องของเวลาในการ
ประกอบอาชี พ มี ม ากทํ า ให ก ารเข า ร ว ม
ประชุมมีนอย
อุปสรรค
- สภาพเศรษฐกิจป จจุ บันประชาชนต อง
ทํางานสวนตัวมากขึ้นไมคอยมีเวลาในการมี
สวนรวม

๖. การพัฒนาดานสังคม

จุดแข็ง
- ก า ร ร ว ม ตั ว เ ป น ก ลุ ม ข อ ง อ ง ค ก ร
ประชาชนคอนขางแข็งแรง
- มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิต และทรั พย สิ น
เพราะมี ศู น ย ป อ งกั น ภั ย ประจํ า ตํ า บล
ให บ ริ ก ารทางด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพยสิน
โอกาส
- สนับสนุนกลุมองคกรประชาชนเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม

จุดออน
- ปญ หายาเสพติ ดยั งมีอยูเ ยาวชนบางสวน
ติดยาเสพติด
อุปสรรค
- ประชาชนสวนใหญ ยังไมใหค วามรวมมื อ
ในการปองกันปราบปรามยาเสพติด

๗. การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

จุดแข็ง
- ประชาชนสวนใหญเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- มีลําคลองหลายสายที่น้ํายังใสสะอาด
โอกาส
- พัฒนาคลองทุกคลองในเขตตําบลใหเปน
“คลองสวยน้ําใส”
- พัฒนาสวนสาธารณะในตําบล

จุดออน
- มีบอขยะอยูภ ายในตําบล ยากตอการดูแล
เรื่องสิ่งแวดลอม
อุปสรรค
- ประชาชนบางสวนขาดความหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา

บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
องคประกอบของบทที่ ๑ ประกอบดวย วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
พันธกิจ (Mission) จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๑ วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
“ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี
คนมีคุณภาพและ
การบริหารจัดการที่ดีแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน”
๔.๒ พันธกิจ (Mission) การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
๑. สงเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหไดมาตรฐานและทั่วถึง
๓. สงเสริมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๔. สงเสริมและพัฒนาสังคมใหนาอยูมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๕. สงเสริมและพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองเขียด เพือ่ รองรับการถายโอนภารกิจ
๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. พัฒนาคนทั้งรางกายจิตใจ และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
๒. พัฒนารายไดและสงเสริมอาชีพของประชาชนใหสอดคลองกับเศรษฐกิจแบบพอเพียง
๓. พัฒนาเมืองการบริหารและการปกครองทองถิ่นใหเขมแข็งและโดดเดน เพื่อเสริมสราง
ศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
๔. พัฒนา ฟนฟู บูรณะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
๕. พัฒนาเมืองนาอยูและชุมชนนาอยู เพื่อเปนศูนยกลางของการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๖. มุงเนนดานการบริหารจัดการที่ดีขององคการบริหารสวนจังหวัด
๗. สงเสริมและสนับสนุนการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น
๘. พัฒนาดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการทุกประเภท

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
ยุทธศาสตร

แนวทางพัฒนาของ อปท.

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ๑.๑ การพัฒนาและสงเสริมการเรียนรูในการสรางความเขมแข็งของ
คุ ณ ภาพคนและสั ง คมสู ชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
ความเขมแข็ง
พอเพียง
๑.๒ การสงเสริมและสนับสนุนคานิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมประเพณีทอ งถิ่น
๑.๓ การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การกีฬาและ
นันทนาการทีม่ ีคุณภาพในทุกระดับ
๑.๔ การพัฒนาสงเสริมสุขภาพอนามัย สวัสดิการชุมชน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด
๑.๕ การสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น โดยชุมชนมีสวนรวม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ๒.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค
ดานโครงสรางพื้นฐาน
ใหไดมาตรฐานครอบคลุมและทั่วถึงอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๒ การพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานและแหลงน้าํ
สาธารณะเพือ่ การเกษตร
๓. ยุทธศาสตรการจัดการ ๓.๑ การสงเสริมการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ ฟนฟู การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอม
๔. ยุทธศาสตรการ
๔.๑ การสงเสริมประชาธิปไตย และเสริมสรางความเขมแข็งของการมี
เสริมสรางธรรมาภิบาล
สวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
และการบริหารจัดการ
๔.๒ แนวทางการพัฒนา สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถการ
บานเมืองที่ดีแบบมีสวน
ทํางานของบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรมเกิดกระบวนการเรียนรู
รวม
และพัฒนาอยางตอเนื่องตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good
Governance)
๔.๓ แนวทางการพัฒนา การเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและ
การบริการประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ
สวนสาธารณสุข
สํานักปลัดฯ
กองชาง
กองชาง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ
และการติดตาม ประเมินผล

บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิและการติดตาม ประเมินผล
๖.๑ องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลนาหนองทุมนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ได
กําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น และองคการบริหารสวน
ตําบลนาหนองทุม ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
นาหนองทุม ซึ่งประกอบดวย
๑. นายจรัล
ดาวสวย ตําแหนง ผูแทนหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
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. นายรพีศักดิ์
สีกัน ตําแหนง ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
กรรมการ
๘. นางวาสนา
บุญจวง ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
๙. นายคนึง
ชัยทอง ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
๑๐.นายเกียรติศักดิ์ ชีพอุบัติ ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดฯ
กรรมการ/เลขานุการ
๑๑.น.ส.ณัฐรดา ปลื้มวงศ ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่วิเคราะหฯ
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป
การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้
๑. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะทําการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น

(๒๙)
ทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ ทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไม
นอยกวาสามสิบวัน
๒.เพื่อประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพื่อใหการบริห ารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไดตามความ เหมาะสม
๖.๔ จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามป
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนานั้น คือ การประเมินวามีการนําแผนพัฒนาไป
ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด และไดผลเปนอยางๆเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนพัฒนาได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บ รวบรวมขอมูล เพื่อใชเ ปนสมมุติฐ านในการจัดทําแผนพัฒ นาในภาพรวมได
จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของ
ยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม
การติดตาม (Monitoring)
การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนพัฒนา ถึงระยะใดแลว ซึ่ง
จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามยุทธศาสตรมีการดําเนินการในชวงใด ตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลแผนพัฒนา จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) ตัวชี้วัด
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนสิ่งที่
ยอมรับโดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ใน ๒ ระดับ คือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ
ประเมินโครงการซึ่งสรุปไดดังนี้
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงานประกอบดวย ๗ เกณฑตัวชี้วัด ดังนี้
๑. เกณฑสัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย (Achievement) เปนการ
ประเมินความสําเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในนโยบาย โดยเปนการประเมินผลขององคกร ๒ สวน คือ ผลในภาพรวม
และระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงานตองเปดเผยใหสาธารณชนทราบอยางกวางขวาง อยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
และมีการกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเปนทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปสัมฤทธิ์ผลรวม
ถึงการดําเนินงานที่มุงการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ
ผลผลิต (Outputs) ประกอบดวย ๒ สวน คือ
๑. ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs) เปนการประเมินผลผลิตเทียบกับเปาหมายเชิงกล
ยุทธ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายรวมขององคการในสายตาของสมาชิก
องคการประชาชนผูรับการบริการ การประเมินผลดังกลาวมีลักษณะที่เปนพลวัตร (Dynamic) และ
มีปฎิสัมพันธกับสภาวะแวดลอมของภายนอกองคกร

(๓๐)
๒. ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เปนการประเมินผลโดยพิจารณาระดับ
การบรรลุเปาหมายตามปฏิบัติการ โดยการพิจารณาผลผลิตตอหนวยกําลังคน ระดับการบริการตอหนวย
เวลา สัดสวนของตนทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพยและหนี้ที่ไมกอใหเกิด
ผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลติและบริการสาธารณะประสิทธิภาพการ
ใชทรัพยากรขององคกรประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดลอม
๒ เกณฑความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๔ ประการ
คือ
๑. การเขาถึง เนนความสําคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผูดอยโอกาสใน
สังคมใหไดรับบริการสาธารณะ
๒. การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรใหกับประชาชน
๓. การกระจายผลประโยชน เนนความเปนธรรมในการกระจายผลประโยชนหรือ
ผลตอบแทนใหแกสมาชิก
๔. ความเสมอภาค เนนความเปนธรรมเพื่อใหหลักประกันเรื่องสิทธิและโอกาสในการ
ไดรับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไมแบงแยกกลุม
๓ เกณฑความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑. สมรรถนะของหนวยงานเปนตัวชี้วัดขีดความสามารถในการใหบริการและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนกลุมเปาหมาย
๒. ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ
ครบถวนของการใหบริการทั้งในดานกลุมเปาหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ
๓. ความถี่ในการใหบริการ เปนตัวชี้วัดระดับการบริการตอหนวยเวลาวามีความ
สม่ําเสมอตอภารกิจนั้นหรือไม
๔. ประสิทธิภาพการใหบริการ เปนการชี้วัดประสิท ธิภาพขององคกรที่มุง เนนการ
บริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใชทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนกําหนดมาตรฐานการ
บริการไวเปนแนวทาง
๔. เกณฑความรับผิดชอบตอหนวยงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ
๑. พันธกิจตอสังคม
เปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหนวยงานที่มีตอสังคม
พิจารณาไดจากวิสัยทัศน นโยบาย แผนงานของหนวยงาน
๒. ความรับผิดชอบตอสาธารณะเปนตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบตอประชากรกลุมเปาหมาย
๓. การให ห ลัก ประกันความเสี่ ยงเปนตั วชี้วั ดที่มี ความสํ าคัญ เพื่อ ใหห ลัก ประกั นว า
ประชาชนผูรับบริการจะไดรับความคุมครอง และหรือการชดเชยจากหนวยงานหากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานของหนวยงาน
๔. การยอมรับ ขอผิดพลาด เปนตัวชี้วัดถึง ความรับ ผิดชอบของผูบริห ารระดับ สูง และ
เจาหนาที่ของหนวยงานที่จะยอมรับตอสาธารณชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริการหรือการปฏิบัติงาน
๕.เกณฑการตอบสนองความตองการของประชาชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๔ ประการ คือ
๑. การกําหนดประเด็นปญหา
การกําหนดประเด็นปญหาที่มาจากประชาชน
ผูรับบริการและมีการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ

(๓๑)
๒. การรับฟงความคิดเห็น เปนตัวชี้วัดถึงระบบเปดกวางในการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะของประชาชนผูรับบริการ
๓. มาตรการเชิงยุทธศาสตรในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดถึงความพรอมในการแกปญหา
ใหกับประชาชนผูรับบริการ ที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเปดกวางใหสาธารณชน
ไดรับทราบและมีสวนรวมในการตรวจสอบ
๔. ความรวดเร็วในการแกปญหา เปนตัวชี้วัดการตอบสนองในการแกไขปญหา การให
ความสําคัญและการกําหนดมาตรการแกไขปญหาดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไมละเลยเพิกเฉยตอ
ปญหา
๖. เกณฑความพึงพอใจของลูกคา ประกอบดวยตัวชี้วัด ๒ ประการ คือ
๑. ระดับความพึงพอใจ เปนตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีตอหนวยงานซึ่งเกี่ยวของ
กับคุณภาพการปฏิบัติงาน
๒. การยอมรับหรือคัดคาน เปนตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการนโยบายของหนวยงาน
ซึ่งพิจารณาจากสัดสวนการยอมรับหรือคัดคาน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหนวยงาน
๗. เกณฑผลเสียหายตอสังคม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑. ผลกระทบภายนอก เปนตัวชี้วัดวาหนวยงานกอใหเกิดผลกระทบซึ่งสรางความ
เสียหายจากการดําเนินงานแกประชาชนหรือไม โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่
เกิดขึ้น เชน การกอสรางถนนขวางทางน้ําหลากทําใหเกิดปญหาน้ําทวมใหญ
๒. ตนทุนทางสังคม เปนตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมตองแบกภาระ เชน คาใชจายใน
การฟนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดขึ้น
เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria
and indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบใน
การดําเนินงานในภาพรวม เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุ
และการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes)
อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ
การประเมินผลโครงการ จําเปนตองมีเกณฑและตัวชี้วัดเพื่อเปนเครื่องมือกําหนดกรอบ
ทิศทางในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ ประกอบดวยเกณฑที่สําคัญ ๘ เกณฑ ดวยกัน คือ
๑. เกณฑความกาวหนา (Progress)
เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมายที่กําหนดตามแผน
การประเมินความกาวหนามุง ที่จ ะตอบคําถามวา
การดําเนินกิจ กรรมตามโครงการสอดคลองกับ
วัตถุป ระสงคที่กําหนดหรือไม เปนไปตามกรอบเวลาหรือไมและประสบปญ หาอุป สรรคอะไรบา ง
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑. ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา เปนการดูสัดสวนของผลผลิต (Outputs)
ของโครงการวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สรางได จํานวนแหลงน้ําขนาด
เล็ก สัดสวนปริมาณภารงานการกอสราง เทียบเปาหมายรวมในชวงเวลาที่กําหนด

(๓๒)
๒ . จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตาง ๆ
มากมาย จึงจําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ได
ดําเนินการไปแลว ทั้งกิจกรรมหลัก กิจกรรมพื้นฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในชวงระยะเวลา
อาจเปนสัปดาห เดือน ไตรมาส หรือระยะของโครงการ (Phase)
๓. ทรัพยากรที่ใชไปในชวงเวลา เปนตัวชี้วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากรใน
โครงการ ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ ไดแก งบประมาณที่ใชไป งบประมาณที่อยูระหวางผูก
ผัน เงินงวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา ในรูป
ของคน - วัน (Man-Day) หรือ คน – เดือน (Man-Month)
๔. ระยะเวลาที่ใชไป เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพื่อดูวาไดใชเวลาไปเทาใดแลว และ
เหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุม
กิจ กรรมใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา และเพื่อทราบถึง ระยะเวลาที่จะตองใช จ ริงเพื่อใหบ รรลุ
เปาหมายรวม
๒. เกณฑประสิทธิภาพ (Efficiency)
การประเมินประสิท ธิ ภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธ ที่ไดกับ ทรัพยากรที่ใช ในการ
ดําเนินงาน ทรัพยากรที่ใชนอกจากงบประมาณแลว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย ทรัพยากรทางการ
จัดการและเวลาที่ใชไปในการดําเนินงาน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑. สัดสวนผลผลิตตอคาใชจาย เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการเงิน
ของโครงการเพื่อใหไดผลผลิตที่เหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหการใชจายเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต
๒. ผลิตภาพตอกําลัง เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาที่
โครงการซึ่ง นอกจากจะเปนตัวชี้วัดถึง ประสิท ธิภาพการดําเนินงานแลว ยัง แสดงถึงสมรรถนะและ
ศัก ยภาพของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการและจะเปนแนวทางในการปรับ ขนาดกําลัง คนที่
เหมาะสมในการดําเนินกิจกรรม และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย
๓. ผลิตภาพตอหนวยเวลา เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา อาทิ จํานวน
ครัวเรือนที่ไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรตอเดือน จํานวนนักเรียนที่เขาเรียนตอตาม
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป จํานวนผูประกอบการรายยอยที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในแตละชวงไตรมาส
๔. การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เปนตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการ
ประหยัดทรัพยากรทางการบริหารการจัดการ อาทิ การปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปนในการดําเนิน
โครงการตัดทอนขั้นตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชของโครงการ การประหยัดพลังงาน และ คา
สาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม
๓. เกณฑประสิทธิผล (Effectivenss)
การประเมินประสิทธิผล เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงคเฉพาะดาน
โดยดูจ ากผลลัพธจ ากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุม เปาหมายตาม
โครงการประกอบดวยตัวชี้วัด ๔ ประการ คือ
๑. ระดับการบรรลุเปาหมาย เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบางและการ
บรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรเปาหมายอยางไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและ
คุณภาพของประชากรเปาหมาย อาทิ การบรรลุเปาหมายดานเศรษฐกิจ สังคม

(๓๓)
๒. ระดับการมีสวนรวม
เปนตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยใหความสําคัญ กับ มิติก ารมี
สวนรวม โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวา การมีสวนรวมของประชาชนสงผลกระทบ
ความสําเร็จมากนอยเพียงไร และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวน
รวมสามารถวัดจาก จํานวนประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมรวมตัดสินใจ วางแผนและ
ติดตามผล
๓. ระดับความพึงพอใจ เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดสวน
ของประชากรเปาหมายที่พึงพอใจกับการบริการของรัฐ สัดสวนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาโครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการโครงการ
๔. ความเสี่ยงของโครงการ เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อดูวาโครงการมีความเสี่ยงใน
การบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่ง หรือเปาหมายรวมของโครงการหรือไม ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมิน
จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอมของโครงการ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
๔. เกณฑผลกระทบ (Impacts)
เปนการพิจ ารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย ชุมชน สังคมและ
หนวยงานในภาพรวมเปนผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีทั้งที่มุงหวัง (Intended impacts) และ
ผลกระทบที่ไมไดมุง หวัง (Unintended impacts) ซึ่งอาจเปนผลดานบวก หรือดานลบก็ได
ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ
๑. คุณภาพชีวิต เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมาย อาทิ รายได ความเปนอยู โอกาสทางการศึกษา การมีงานทํา สุขอนามัย
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรที่ไดรับบริการจาก
โครงการพัฒนาที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการดํารงชีวิต
๒. ทัศนคติและความเขาใจ เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเนนเรื่องทัศนคติและความ
เขาใจของประชากรกลุม เปาหมายที่มีตอโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบตอ
ตัวโครงการเองโดยเฉพาะวัตถุประสงค และมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ ความพึง
พอใจในการรับบริการและทัศนคติตอผูบริหารและเจาหนาที่โครงการ
๓. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ อาทิ สัดสวน
ของครัวเรือนที่ยอมรับเทคโนโลยีก ารผลิตที่รัก ษาสิ่ง แวดลอม จํานวนเกษตรที่ทําการเกษตรแบบ
ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นและลดละพฤติกรรมการซื้อสิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรรมการประพฤติชอบในการ
ปฏิบัติหนาที่
๕. เกณฑความสอดคลอง (Relevance)
เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับ
ความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามที่กําหนดไวแตตนหรือไม ซึ่งจําเปนตองมีการประเมินความ
ตองการแทจริง ตลอดจนจะตองตอบคําถามดวยวา แนวทางและกลยุทธที่ใชในการดําเนินงานสอดคลอง
กับการแกไขปญหาที่แทจริงไดหรือไม ประกอบดวยตัวชี้วัดสําคัญ ๓ ประการ คือ

(๓๔)
๑. ประเด็นปญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งที่ไดรับการแกไขแลวยังไมสามารถแกไข รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหาตามความ
เรงดวนตามความรุนแรงของปญหา
๒. มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไข
ปญหา ซึ่งเปนมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยสามารถดูไดจากมาตรการที่ผูบริหารโครงการ
นํามาใชตลอดชวงระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก
๓. ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุม เปาหมาย เปนตัวชี้วัดถึงความ
ตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาที่ประสบอยู อาทิ คํารองเรียน ขอรองทุกข ใหแกไขปญหา
เพื่อสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการที่ไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ หรือ
ไดรับความเสียหายจากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและ
สนองตอบตอความตองการของประชากรเปาหมาย
๖. เกณฑความยั่งยืน (Sustainability)
เปนเกณฑก ารพิจ ารณาที่สืบ เนื่องจากความสอดคลอง
โดยพิจ ารณาระดับความ
ต อ เนื่ อ งของกิ จ กรรมว า สามารถดํ า เนิ น ต อ ไปได โ ดยไม มี ก ารใช ง บประมาณจากภายนอกโครงการ
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองไดนอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพื้นที่
แหงใหม ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
๑. ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ (Economic viability) เกี่ยวของกับการจัดการ
ทรัพยากรทางการเงินของโครงการ อาทิ จํานวนงบประมาณของโครงการ แผนกการใชจาย
งบประมาณ ภารผูกพัน สัดสวนคาใชจายเทียบกับผลผลิตที่ได ปริมาณเงินทุนสํารองแหลงสนับสนุน
งบประมาณ ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน จํานวนและขนาดกองทุนดําเนินโครงการ
ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูร อดทางเศรษฐกิจของโครงการ
๒. สมรรถนะดานสถาบัน (Institutional capacity) เปนตัวชี้วัดความสามารถของ
หนวยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาของประชาชน การมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ระดับการมีสวนรวมของประชาชนกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงานและบริหาร
โครงการและการปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอื้อตอการดําเนินโครงการ
๓. ความเปนไปไดในการขยายผล เปนตัวชี้วัดความมั่งคงโดยพิจารณาความสามารถใน
การพึ่งตัวเอง โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กลาวคือ การเพิ่มกิจกรรมโครงการ การเพิ่มจํานวนประชากรเปาหมาย
การขยายกําลังการผลิตของโครงการเดิมและการขยายในแนวดิ่ง ไดแก การขยายพื้นที่โครงการ
การขยายเครือขายโครงการออกไปทั่วภูมิภาค และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ
๗. เกณฑความเปนธรรม (Equity)
เปนเกณฑความเปนธรรมในสังคม (Social equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธและ
ผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกันเรื่อง ความ
เปนธรรม ความเสมอภาค ความทั่วไปในการรับบริการ การจัดสรรคุณคา (Values) และการ
กระจายผลตอบแทนที่เสมอภาคเทาเทียมกัน ประกอบดวยตัวชี้วัด ๓ ประการ คือ

(๓๕)
๑. ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญทุก
กลุมยอยในสังคม อาทิ ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ําแกเกษตรและกลุมอาชีพอื่น
การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถ ูกเลิกจาง มาตรการผลกระทบทางสังคม ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ที่จัดใหแกประชาชนทุกสาขาอาชีพ
๒. ความเปนธรรมระหวางเพศ เปนตัวชี้วัดที่ใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวาง
เพศ ซึ่งเปนตัวชี้วัดที่มีความสําคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูวาการดําเนินโครงการให
ความเสมอภาคระหวางเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศ (Gender discrimination) หรือไม
โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมในโอกาส บทบาทระหวางหญิง / ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิ
ของสตรี
๓. ความเปนธรรมระหวางชนรุน (Intergenerational equity) เปนตัวชี้วัดที่เนน
ความเปนธรรมระหวางชนรุน ระหวางชนรุนปจจุบันและอนาคต (Future generation) ซึ่งอาจ
เกี่ยวของกับการจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ
โครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบดานสังคม โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคต
ซึ่งจะเปนผูไดรับผลกระทบจากการตัดสินและการดําเนินโครงการปจจุบัน
๘. เกณฑความเสียหายของโครงการ (Externalities)
เปนเกณฑที่สําคัญในการประเมินโครงการเพื่อเปนหลักประกันวา การดําเนินโครงการจะ
ไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม หรือชุมชน ประกอบดวยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓
ประการ คือ
๑. ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผลจาก
การดํ า เนิ น โครงการ
โดยเปน การวั ดและประเมิน เปรี ยบเทีย บผลที่เ กิ ดขึ้ น จริ ง กั บ การศึก ษา
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment - EIA) ในชวงกอนทําโครงการ
เพื่อใหผูเกี่ยวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสมและ
เปนธรรมแกผูเสียหาย เพื่อเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม และเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ
๒. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ เปนตัวชี้วดั ผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ
ที่เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ ในลักษณะของผลกระทบภายนอก (Externalities) ซึ่งสรางภาระ
ใหกับประชาชนและชุมชนโดยรอบที่ตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคม (Social costs) ที่ตองเสีย
ไป อาทิ พื้นที่ถูกน้ําทวมเสียหายจากโครงการสรางเขื่อน
๓. ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม เปนตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน อาทิ การดําเนินงานที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของ
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอื้ออาทร ความรวมมือและความชวยเหลือเกื้อกูลของ
ชุมชนดั้งเดิม
เกณฑและตัวชี้วัดดังกลาวขางตนสามารถใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ ซึ่ง
ครอบคลุมมิติ ดานเศรษฐกิจ สังคม มิติดานการบริหารจัดการ มิติดานทรัพยากร และมิติดาน
สิ่งแวดลอมเกณฑและตัวชี้วัด จะเปนประโยชนในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เปน
พลวัตร ในทุกขั้นตอนของกระบวนการโครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการ
ดานตาง ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเปนตองนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยกําหนดและ
วัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเปนตัวชี้วัดรวม ( Composit inbicators ) ของแตละโครงการตอไป

ภาคผนวก

