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ค าน า 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม มีภารกิจส าคัญส าคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นของจนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยส่วนร่วม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ให้

กระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นและให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น และพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล มี

หน้าที่พัฒนาต าบลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ต้องจัดท าแผนพัฒนาซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน

ด าเนนิงาน 

 ดังนัน้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล  

นาหนองทุ่ม จงึได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ขึน้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ฉบับนีจ้ะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในต าบลนาหนองทุ่ม ไปสู่ความเจรญิก้าวหน้า 

พัฒนาอยา่งบูรณาการและยั่งยืนสบืต่อไป 
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บทที่  1 

บทน ำ 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์ของต าบลนาหนองทุ่ม  เป็นแผนระยะปานกลาง  5  ปี  (2561-2565)  ที่เป็น

การวางแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดชัยภูมิ  

ความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  มีส่วนร่วมในการก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  การที่จะใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น  จะต้อง

ด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์โดยให้หนว่ยงานที่รับผิดชอบ  ก าหนดรายละเอียดออกเป็นแผนงาน  พร้อม

มีที่จะน าไปสู่ภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะสรุปลักษณะของการพัฒนาต่างๆ  ดังนี ้ คือ 

1.  เป็นแผนแมบ่ทที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น  และ

สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของจังหวัด 

2. เป็นยุทธศาสตรท์ี่ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการพัฒนาที่มลีักษณะกว้างๆ 

3. เป็นยุทธศาสตรท์ี่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคต  ในด้านต่างๆที่ทุก

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

1.2 วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะจัดท าเป็น

แผนงาน/โครงการพัฒนา 

2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา                  

(ปี 2563-2567)  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.  2561-2565) 

1.3 วิธีกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  2561-2565)  มีหลักเกณฑแ์ละวธิีการ 

เชน่เดียวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีขัน้ตอนการจัดท า  ดังนี้ 

1. การเตรียมการจัดท าแผน  ประกอบด้วย  การเขียนโครงการขออนุมัตจิัดท าแผน  ประชุม

ชีแ้จงคณะกรรมการฝา่ยงานต่างๆใหท้ราบถึงแนวทาง  และประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็น

ประโยชน์ตอ่การปฏิบัตงิาน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล  เป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท า

แผน 

3. น าข้อมูลปัญหาและความต้องการมาวิเคราะหเ์พื่อจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักใน

การพัฒนาโดยใหส้อดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

4. ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

5. ประกอบแผน  โดยรวบรวมยุทธศาสตรด์้านต่างๆ  และจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 

 



 

6. การอนุมุติแผนโดยผา่นการตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตร์ 

1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  ได้รับทราบทิศทาง   

เป้าหมาย  และยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับต่าง ๆ  ทั้งระดับชาติ  กลุ่มจังหวัด และอ าเภอ  ตลอดจนได้

แนวคิด  รูปแบบ  วิธีการ  โอกาสลู่ทาง  กลยุทธ์ในการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  กลุ่มจังหวัด

และอ าเภอไปด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จเป็นรูปธรรม  ตามอ านาจหน้าที่  ภารกิจถ่ายโอน  นโยบาย

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  แผนชุมชน  และศักยภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแตล่ะแหง่ 

2.  การประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  มคีวามสอดคล้องรับและ 

เชื่อมโยงกันระหว่างรัฐกับองค์กรประครองสว่นท้องถิ่น  อันจะน ามาซึงประโยชน์สุขของประชาชน 

3. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ.ศ.  2561-2565)  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมี 

ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาในภาพรวมของต าบลที่ชัดเจน 

4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด/อ าเภอมเีครื่องมอืส าคัญในการ 

พิจารณาให้ความเห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นแตล่ะแหง่  มีความ

สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระดับชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดและอ าเภอ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  2 

สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ด้ำนกำยภำพ 

1.1 ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่ 

  1.1.1 ที่ตั้ง 

            ต าบลนาหนองทุ่มอยู่หา่งจากอ าเภอแก้งคร้อ  ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 12  กิโลเมตร  

ไปตามถนนทางหลวงชนบท หมายเลข  ชย 12081  สายบ้านแก้งคร้อ- บ้านนาหนองทุ่ม 

  1.1.2  เน้ือที ่

   ต าบลนาหนองทุ่ม  มีพื้นที่โดยประมาณ  92  ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ 

50,625  ไร่   (ทั้งต าบลรวมเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มดว้ย)โดยเขตเทศบาลมเีนือ้ที่ประมาณ    

11   ตารางกิโลเมตร  ที่เหลือเป็นพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 81  ตารางกิโลเมตร 

            1.1.3  ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศต าบลนาหนองทุ่มมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย และเป็น

ที่พื้นที่ราบเชิงเขา  2 ด้าน   คือ   ทิศตะวันตกและทิศใต้มีภูเขาโค้ง และภูเขาแลนคาเหมาะแก่การ

เพาะปลูกข้าว   เนื่องจากมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติหลายแหล่งและนอกจากนีย้ังมนี้ าจากเขื่อนล าปะทาว

ซึ่งตั้งอยู่ในต าบลเก่าย่าดีด้วยการปล่อยน้ าจากเขื่อนมาตามอุโมงค์ส่งน้ าเพื่อไหลลงคลองส่งน้ าภายใน

ต าบลบริเวณบ้านนาแกและหมู่บ้านใกล้เคียงในต าบลนาหนองทุ่ม   โดยมีโครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วย-          

ปะทาว สังกัดกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานเป็นผูค้วบคุมการปล่อย

น้ าซึ่งการปล่อยน้ าดังกล่าวท าให้ราษฎรมีน้ าใช้อุปโภคและท าการเกษตรได้ตลอดปีโดยต าบล            

นาหนองทุ่มมีอาณาเขตติดตอ่ต าบลต่าง ๆ  ในอ าเภอแก้งคร้อ   ดังนี้ 

ทศิเหนือ     ติดตอ่กับ        ต าบลโคกกุงอ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

ทศิใต้      ติดตอ่กับ        ภูเขาโค้ง  (ต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์) 

      และต าบลนาเสียว อ าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ 

ทศิตะวันออก     ติดต่อกับ        ต าบลช่องสามหมออ าเภอแก้งครอ้  จังหวัดชัยภูมิ 

     และต าบลห้วยไร่ อ าเภอคอนสวรรค์  จังหวัดชัยภูมิ 

ทศิตะวันตก     ติดตอ่กับ     ต าบลเก่าย่าดีอ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

     และต าบลนาฝาย  อ าเภอเมอืงชัยภูม ิจังหวัดชัยภูมิ 



 

 

ภาพถ่ายทางอากาศต าบลนาหนองทุ่ม 

1.1.4  สภำพภูมิอำกำศ 

  ต าบลนาหนองทุ่มมีลักษณะอากาศร้อนช้ืน  อยู่ในภูมอิากาศแบบมรสุมเขตรอ้นมฤีดู ๓ 

ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูกาลอาจคลาดเคลื่อนไปตามสภาพดินฟ้าอากาศของแต่ละปี  มีอากาศ

หนาวจัดในฤดูหนาว  ร้อนจัดในฤดูร้อน  และช่วงฝนสลับกับช่วงแล้งแตกต่างกันอย่างชัดเจนตามหว้ง

เวลาตามฤดูกาล  ดังนี้ 

  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจกิายน  – เดือน   กุมภาพันธ์ 

  ฤดูร้อน  ประมาณเดือน  มีนาคม       –  เดือน  พฤษภาคม 

  ฤดูฝน  ประมาณเดือน  มิถุนายน     –  เดือน  ตุลาคม 

1.1.5  ลักษณะของดิน 

 ลักษณะดินส่วนมากเป็นดินเหนียวปนทราย  และมีบางแห่งเป็นดินร่วนปนทราย มีความชุ่มน้ า

อุดมสมบูรณ์ด ี การใช้ประโยชน์ที่ดนิในต าบลหนองนาหนองทุ่มเป็นแบบผสมผสาน  แบ่งประเภทการใช้

ที่ดนิออกเป็น  3  ประเภท  โดยประมาณ  ดังนี้ 

 



 

ลักษณะพื้นที่ จ ำนวนพื้นที่ (ไร่ ) ร้อยละ % 

พืน้ที่อยู่อาศัย 

พืน้ที่การเกษตร 

พืน้ที่สาธารณะประโยชน์ 

2,117 

47,800 

708 

4.18 

94.42 

1.40 

รวมเนือ้ที่ทั้งหมด 50,625 100 

 

 1.1.6  ลักษณะแหลง่น้ า  

         ต าบลนาหนองทุ่มจะมีแหลง่น้ าตามธรรมชาติและมีคลองส่งน้ าของโครงการไฟฟ้าพลังน้ าห้วยปะ

ทาว  กรมพัฒนาพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน ใช้น้ าในการผลิตกระแสไฟฟ้าและปล่อยออกมา

ตามคลองสง่น้ าให้ประชาชนได้ใช้ในการเกษตรอุปโภค-บริโภค   รวมแหล่งน้ าที่มใีนพืน้ที่ (ทั้งในเขต 

อบต.และเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม)  ดังนี้ 

ล ำดับ ชื่อสถำนที่เช่น ห้วย,อ่ำงเก็บน้ ำ,หนอง หมู่ที่ หมำยเหตุ 

1 อ่างเก็บน้ าหว้ยหนิเกิง้ 4  

2 อ่างเก็บน้ าซับจันทร์แดง 4  

3 อ่างเก็บน้ าหว้ยนา 7  

4 อ่างเก็บน้ าหว้ยอีง่อง 9  

5 อ่างเก็บน้ าท่าขาม 13  

6 อ่างเก็บน้ าฝายดิน 15  

7 อ่างเก็บน้ าโปร่งช้าง 16  

8 หว้ยแสนค า 1  

9 หว้ยขี้หนู 2  

10 หว้ยโสกใส้ไก ่ 8  

11 หว้ยโสกนกแก้ว 12  

12 หว้ยโสกโก 13  

13 หว้ยใหญ่ 14  

14 หว้ยเซียม 14  

15 หว้ยนา 18  

16 หว้ยอีด่าน 18  

 



 

1.1.7 ลักษณะของไม้และป่ำไม ้

          ต าบลนาหนองทุ่ม  มีป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภูเขาแลนคา  ติดกับต าบลโคกกุง  พื้นที่เป็นป่าไม้

เบญจพรรณผลัดใบ  มีสัตว์ป่าอาศัยหลากหลายชนิดส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่นไก่ป่า ไก่ฟ้า 

กระรอก  กระแต  นกชนิดตา่งๆ  เป็นต้น  ป่าอีกส่วนหนึ่งตามที่สาธารณะแตก่็มีจ านวนไม่มาก 

2.ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 

 2.1 เขตกำรปกครอง 

          ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  แบ่งการปกครองออกเป็น  19หมู่บ้าน  

แยกเป็นจ านวนประชากรเต็มหมู่บ้าน มี 9 หมู่บ้าน และจ านวนประชากรบางส่วนอยู่ในเขตองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลนาหนองทุ่ม จ านวน 10 หมู่บ้าน ตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457  โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ปกครองในหมู่บ้าน และ  

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการหมู่บ้านและผูน้ าชุมชนจึง

มีบทบาทในการก าหนดแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม

การประสานงานระหว่างท้องถิ่นและท้องที่จึงมีความใกล้ชิด  และให้ความส าคัญทั้งสองฝ่าย ต าบล        

นาหนองทุ่ม มีจ านวนหมู่บ้าน  ทั้งหมด  19  หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด  19 คน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม จ านวน 38 คน รายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลผู้น ำชุมชน  และสมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

หมูท่ี ่ บ้าน ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. 

1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

7 

 

8 

 

9 

 

บ้านโคกงาม 

 

บ้านหนองรวก 

 

บ้านนาหนองทุ่ม 

บ้านนกเขาทอง 

 

บ้านดงพอง 

 

บ้านหนองไผล่้อม 

บ้านนาแก 

 

บ้านโคกล่าม 

 

บ้านนาหนองทุ่มใต้ 

 

นายสว่าง   เครือน้ าค า 

 

นายแสงจันทร์  จ าพงษ์ 

 

นายจิตตพิงษ์    ดาวเรือง 

นายถวิล   วิชัยผิน 

 

นายสมศักดิ์   ดิเรกศรี 

 

นายสุวงค์  โคนชัยภูมิ 

นายพีระพล รัศมีพันธ์ 

 

นายทรงศักดิ์       แสนวงค์ 

 

นายสุทัศน ์  พันพะสุก 

 

1.นายสมพงษ์   สมกระบวน 

2.นางรัญดร   หงษ์รัตน์ 

1.นายบุญส่ง   ยุทธชัย 

2.นางบัวลัย   จ าพงษ์ 

1.นายสมบูรณ์  สะอาดโฉม 

1.น.ส.นภิาพร   บุบผาวาด 

2.นายเจรญิ   สอนจอ้ย 

1.ส.ต.วาสนา   มานาเสียว 

2.นายวิชาญ   วิชาธรรม 

1. นายสาคร  นา่บัณฑติ 

1.นายทองสุข   ทวะลี 

2.นางส าเนียง    โคตรนาวัง 

1.นายอุไร   แสนวงค์ 

2.นายทวีศักดิ์  เปรมสีมา 

1.นายเมษา   มั่นคง 

2.นางกานดา   สมภาร 



 

ข้อมูลผู้น ำชุมชนต ำบลนำหนองทุ่ม 

หมูท่ี ่ บ้าน ผูใ้หญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. 

10 

 

11 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

บ้านนาแกเหนือ 

 

บ้านนาหนองทุ่มกลาง 

บ้านโนนสง่า 

 

บ้านนาแกใต้ 

 

บ้านโนนรัง 

 

บ้านนาล้อม 

บ้านนาแกศรสีวัสดิ์ 

 

บ้านนาแกท่าขอนยูง 

 

บ้านหนองรวกพัฒนา 

 

บ้านโคกล่ามพัฒนา 

 

นายจ านงค ์     เศษธรรม 

 

นายแสงจุน    ศริิคุณ 

นายวิวัฒน์    พรเติม 

 

นายสุชาติ  สารค า 

 

นางสนิทาน    บ ารุงเขต 

 

นายสุริยา   สามารถงาน 

นายสมจิตร     มังกร 

(ก านันต าบลนาหนองทุ่ม) 

นางชยานภัช  บุญโชค 

 

นายอดุลย์  ศรสีุภาพ 

 

นายแสงจันทร์   ทองวิลัย 

 

1.นางบุญปลูก ปราบสงบ 

2.นายอ านวย    ผวิเผื่อน 

1.นายวรนารถ    ศรีสุภาพ 

1.นายวัชราภรณ์  โชคเหมาะ 

2.นายคูณ   ภูบ่ัว 

1.นายอ าไพ    อาจสุข 

2.นางประพงษ์   อาจสุข 

1.นายสวัสดิ์  สเีขียวแก่ 

2.นางแพรวพรรณ   งอกนาวัง 

1.นายสมจิตร   ปกป้อง 

1.นายประสิทธิ์   วรรณชาติ 

2.นางรัชดา    วญิญาสุข 

1.นายประยูร   สุนทริยานนท์ 

2.นายแผนผา   คงนาวัง 

1.น.ส.หนูค่าย  หงษ์สาวงษ์ 

2.นายสุเพด  นิยมถิ่น 

1.นายไพทูรย์      ศรรีักษ์ 

2.นายหนูเลื่อน   ปีกสันเทียะ 

 

 

 

 



 

2.2 กำรเลือกตั้ง 

ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

(30 กันยายน  2555) 

1.จ านวนผูม้ีสทิธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  

จ านวน 6,300   คน 

2. จ านวนผูม้าใช้สทิธิเลือกตั้ง              จ านวน   3,918  คน       คิดเป็นรอ้ยละ 62.19  

3. จ านวนบัตรผู้ไม่มาใช้สทิธิเลือกตั้ง      จ านวน   2,382   บัตร   คิดเป็นรอ้ยละ      37.81 

3.ประชำกร 

 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชำกร 

      ต าบลนาหนองทุ่ม  มีครัวเรือนทั้งหมด   2,922  ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิน้    7,922  คน  แยก

เป็น   ชาย    3,969 คน หญิง 3,953 คน 

-   แยกเป็นจ านวนหมูบ่้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเต็มหมูบ่้าน  9  หมู่บ้าน   ได้แก่   

หมูท่ี่  1,2,4,5,6,8,15,18  และ 19 

           -  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบางสว่น  10  หมู่บ้าน  ได้แก่   

หมูท่ี่  3,7,9,10,11,12,13,14,16และ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

จ ำนวนครัวเรือนและประชำกรต ำบลนำหนองทุ่ม  

หมู่ที่ ชื่อบ้ำน จ ำนวน

ครัวเรอืน 

จ ำนวนประชำกร 

ชำย หญิง รวม 

หมู ่1 

หมู ่2 

หมู ่3 

 

 

หมู ่4 

หมู ่5 

หมู ่6 

หมู ่7 

 

 

หมู ่8 

หมู ่9 

 

 

หมู ่10 

 

 

หมู ่11 

บ้านโคกงาม 

บ้านหนองรวก 

บ้านนาหนองทุ่ม 

1. ในเขต อบต.บางสว่น 

2. ในเขตเทศบาล 

บ้านนกเขาทอง 

บ้านดงพอง 

บ้านหนองไผล่้อม 

บ้านนาแก 

1. ในเขต อบต.บางสว่น 

2. ในเขตเทศบาล 

บ้านโคกล่าม 

บ้านนาหนองทุ่มใต้ 

1. ในเขต อบต.บางสว่น 

2. ในเขตเทศบาล 

บ้านนาแกเหนือ 

1. ในเขต อบต.บางสว่น 

2. ในเขตเทศบาล 

บ้านนาหนองทุ่มกลาง 

1. ในเขต อบต.บางสว่น 

2. เขตเทศบาล 

277 

258 

541 

55 

486 

347 

143 

417 

530 

128 

402 

201 

347 

16 

331 

473 

127 

346 

351 

403 

311 

 

 

489 

415 

803 

42 

761 

499 

229 

717 

634 

73 

561 

338 

536 

11 

525 

602 

41 

561 

499 

55 

444 

 

480 

395 

804 

36 

768 

498 

205 

747 

706 

72 

634 

341 

599 

10 

589 

670 

24 

646 

570 

53 

517 

 

969 

810 

1,607 

78 

1,529 

997 

434 

1,464 

1,340 

145 

1,195 

679 

1,135 

21 

1,114 

1,272 

65 

1,207 

1,069 

108 

961 

     

 

 

 



 

 

หมูท่ี ่ ชื่อบ้าน จ านวนครัวเรอืน จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 

หมู ่12 

 

 

หมู ่13 

 

 

หมู ่ 14 

 

 

หมู ่15 

หมู ่16 

 

 

หมู ่17 

 

 

หมู ่ 18 

หมู ่ 19 

บ้านโนนสง่า 

1.ในเขต อบต.บางส่วน 

2.ในเขตเทศบาล 

บ้านนาแกใต้ 

1.ในเขต อบต.บางส่วน 

2.ในเขตเทศบาล 

บ้านโนนรัง 

1.ในเขต อบต.บางส่วน 

2.ในเขตเทศบาล 

บ้านนาล้อม  

บ้านนาแกศรสีวัสดิ์ 

1.ในเขต อบต.บางส่วน 

2.ในเขตเทศบาล 

บ้านนาแกท่าขอนยูง 

1.ในเขต อบต.บางส่วน 

2.ในเขตเทศบาล 

บ้านหนองรวกพัฒนา 

บ้านโคกล่ามพัฒนา 

262 

61 

201 

363 

105 

258 

583 

20 

563 

118 

245 

78 

167 

308 

68 

240 

272 

191 

407 

44 

368 

509 

37 

472 

816 

15 

801 

187 

314 

17 

297 

463 

19 

444 

441 

300 

381 

36 

345 

527 

38 

489 

838 

17 

821 

183 

344 

25 

309 

506 

23 

483 

450 

320 

788 

80 

713 

1,036 

75 

961 

1,654 

32 

1,622 

370 

658 

42 

606 

969 

42 

927 

891 

620 

ในเขต อบต. 2,922 3,969 3,953 7,922 

ในเขตเทศบำล 3,305 5,234 5,601 10,835 

รวม 6,227 9,203 9,554 18,757 

  



 

 

3.2 ช่วงอำยุจ ำนวนประชำกร 

 จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จรงิ  ณ  วันส ารวจ  แยกตามช่วงอายุ  ขอ้มูลความจ าเป็นพืน้ฐาน  ระดับ

หมูบ่้าน ปี 2561 ณ วันที่  มิถุนายน 2561 

ช่วงอายุประชากร จ านวนเพศชาย 

(คน) 

จ านวนเพศหญิง 

(คน) 

จ านวนรวม 

(คน 

น้อยกว่า 1 ปี เต็ม 

1 ปีเต็ม-2 ปี 

3 ปีเต็ม-5 ปี 

6 ปีเต็ม-11 ปี 

12 ปีเต็ม-14 ปี 

15 ปีเต็ม-17 ปี 

18 ปีเต็ม-25 ปี 

26 ปีเต็ม-49 ปี 

50 ปีเต็ม-60 ปีเต็ม 

มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 

28 

78 

126 

262 

150 

160 

487 

1,433 

669 

599 

28 

81 

110 

277 

140 

153 

450 

1,488 

642 

561 

56 

159 

236 

539 

290 

313 

937 

2,921 

1,311 

1,158 

 3,990 3,930 7,920 

 

4.สภำพทำงสังคม 

 4.1 กำรศึกษำ 

       -   โรงเรียนประถมศึกษา       8      แห่ง  (ในเขตเทศบาล  2 แหง่ และ  อบต. 6  แหง่) 

       -   โรงเรียนมัธยมศกึษา         1      แหง่   (ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม) 

       -   โรงเรียนอาชีวศกึษา          -     แห่ง 

       -   โรงเรียนเอกชน           1     แห่ง    (โรงเรียนสัมมาสิกขาหนิผาฟ้าน้ า) 

       -   ที่อา่นหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    9   แหง่ (ในเขต อบต.) 

       -   หอกระจายข่าว               13    แหง่ 

       -  ศูนย์การเรียนรูชุ้มชน         1      แห่ง 

       - ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน (ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง)        1  แหง่ 

       -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลและวัดสว่างปุญญาวาส   2    ศูนย์ 

 

 

 



 

 

ข้อมูลโรงเรียนในเขตองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม  

ล ำดับที่ โรงเรยีน 

จ ำนวน

บุคลำกรทำง

กำรศึกษำ

และครู 

(คน) 

จ ำนวนนักเรยีน (คน) 

อนุบำล 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม

ทั้งสิ้น 

1. 

 

บ้านโคกงาม 6 7 3 4 10 8 10 6 48 

2. 

 

บ้านหนองรวก 8 2 5 12 3 12 12 16 81 

3. 

 

บ้านนกเขาทอง 6 18 13 3 7 9 4 6 60 

4. 

 

บ้านดงพอง 4 5 4 4 4 3 2 4 26 

5. 

 

บ้านหนองไผล่้อม 13 48 15 15 10 24 18 25 155 

6. 

 

บ้านโคกล่าม 5 5 8 5 11 9 5 13 56 

 

 

รวมทั้งสิ้น 42 90 48 43 45 65 51 70 412 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อมูลโรงเรียนสัมมำสิกขำหินผำฟ้ำน้ ำ ชุมชนหินผำฟ้ำน้ ำ หมู่ที่ 17 

จ ำนวนบุคลำกรทำง

กำรศึกษำและครู 

(คน) 

 

 

ป.1 

 

 

ป.2 

 

 

ป.3 

 

 

ป.4 

 

 

ป.5 

 

 

ป.6 

 

 

ม.1 

 

 

ม.2 

 

 

ม.3 

 

 

ม.4 

 

 

ม.5 

 

 

ม.6 

10 2 - 2 1 1 3 7 6 1 2 1 - 

รวมทั้งสิน้ 2 - 2 1 1 3 7 6 1 2 1 - 

 

ข้อมูลศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม  

ล ำดับที่ ศูนย์ 
จ ำนวน

อำคำร 

จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวน 

ผู้ดูแลเด็ก 

จ ำนวน

เด็ก 
หมำยเหตุ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัย

มงคลหมู่ 2,18 

1 1 3 35  

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด

สว่างปุญญาวาส 

หมู ่8,19 

1 1 3 26  

4.2   สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 

  -วัด/ส านักสงฆ์    10 แหง่  (ในเขตเทศบาลฯ 2  และ อบต. 8 แหง่) 

  -มัสยิด      -   แห่ง 

  -โบสถ์      -   แห่ง 

4.3  สำธำรณสุขในเขต อบต. 

  - ศูนย์สาธารณสุขขั้นมูลฐานระดับหมูบ่้าน 9   แหง่  (ในเขต อบต.) 

 -โรงพยาบาลของรัฐ    -   แห่ง 

  -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2   แห่ง 

 (อยู่ในพืน้ที่ของเทศบาล  ต าบลนาหนองทุ่ม) 

 -สถานพยาบาล  เอกชน   -   แห่ง 

 -ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   -    แห่ง 

 



 

 

4.4 ควำมปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สิน 

  -สถานีต ารวจ  1 แหง่ (เป็นที่พักสายตรวจในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม) 

  -สถานีดับเพลิง 2 แห่ง   (ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วน-          

ต าบลนาหนองทุ่มและสถานีดับเพลิงในพืน้ที่ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม) 

4.5 ยำเสพติด 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม    มีการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อเฝ้าระวังและป้องกัน

ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างต่อเนื่องทุกปี  โดยมีกลุ่มผู้เข้าร่วมได้แก่  ต ารวจชุมชน  อปพร . ผู้น า

ชุมชน เยาวชน  นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป  สถิตโิครงการ/กิจกรรม  ดังนี้  

ล าดับที ่ โครงการ/กิจกรรม ปีที่ด าเนนิการ จ านวนผูเ้ข้าร่วม (คน) 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  2559 20 

2 โครงการเดินรณรงคป์้องกันยาเสพติตดิ 2559 100 

        4.6 กำรสังคมสงเครำะห์ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  ได้ให้ความส าคัญกับสวัสดิการผู้สูงอายุ คนพิการ และ

ผูป้่วยเอดส์  เป็นอย่างมาก  จากสถิติผู้ได้รับเงินเบี้ยยังชพี  ปีงบประมาณ 2561 ขององค์การบริหารส่วนต าบล

นาหนองทุ่ม ดังนี้ 

ประเภท จ านวน  (คนXบาทX เดือน) งบประมาณ (บาท) 

     ผูสู้งอายุ  90  ปีขึ้นไป   

                  80-89  ปี 

                  70-79  ปี 

                  60-69  ปี 

                  11     (1,000)        

                 85    (800) 

                283     (700) 

               628     (600) 

                132,000 

                 816,000 

2,377,200 

            4,521,600 

รวมผู้สูงอำยุ              1,007           7,842,800 

     ผูพ้ิการ                  289             2,774,400 

     ผูป้่วยเอดส์                    11 (500)                66,000 

รวมทั้งสิ้น 1,307 10,687,200 

  (ข้อมูลงานกองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม   เดือน กรกฎาคม 2561) 

 



 

5.ระบบบรกิำรพ ้ืนฐำน 

  5.1  กำรคมนำคม 

ต าบลนาหนองทุ่ม  มถีนนทางหลวงชนบทหมายเลข  ชย 12081 สายบ้านแก้งคร้อ-บ้านนาหนองทุ่ม 

ต าบลนาหนองทุ่ม  ระยะทางโดยประมาณ 12  กิโลเมตร   ถนนสายนีต้ัดผา่น  3 หมูบ่้าน  ของต าบล 

ช่องสามหมอ  และจนถึงบ้านนาหนองทุ่มนอกจากนีแ้ล้วยังมถีนน รพช. หมายเลข ชย11018สายนาหนองทุ่ม- 

หนองคัน  ซึ่งเริ่มจากบ้านนาแก   ต าบลนาหนองทุ่ม ไปเชื่อมกับบ้านหนองแวง หมู่ที่ 4   ต าบลโคกกุง โดยผ่าน 

บ้านโคกล่าม  หมู่ 8   บ้านโคกล่ามพัฒนา   หมู่  19     ต าบลนาหนองทุ่ม  ซึ่งถนนทั้ง  2  สาย  มีความส าคัญ    

ส าหรับราษฎรใช้สัญจรไปมาเป็นจ านวนมากโดยมีรถโดยสาร  (ขนาดเล็ก)   ประจ าทางวิ่งรับ-ส่ง  ประชาชน  

เป็นประจ าในต าบลกับอ าเภอแก้งคร้อ   จ านวน   1  สาย   นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังของ รพช   2  สาย  คือสาย

บ้านหนองรวก  หมู่ 2 ถึงบ้านหนองแวง  ต าบลโคกกุง และสายบ้านโคกงาม หมู ่1   

ถึงบ้านเซียม  ต าบลโคกกุง  สรุปรายละเอียดจ านวน ถนนในพื้นที่ต าบลนาหนองทุ่ม ดังนี้ 

  -ถนนลาดยาง   2 สาย 

  -ถนน คสล.   38 สาย 

  -ถนนลูกรังหินคลุก   37 สาย 

 1.5.2   กำรโทรคมนำคม 

-ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข 1 แหง่  (สาขาย่อยอยู่ในพืน้ที่เขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม) 

-โทรศัพท์สาธารณะ   10 แห่ง 

 1.5.3  กำรไฟฟ้ำ 

 - จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึงมจี านวน    19 หมูบ่้าน   (รวมทั้งต าบล) 

 -  ไฟสาธารณะ   320 หลอด 

 1.5.4  แหล่งน้ ำธรรมชำติ  (ทั้งในเขต   อบต.และเขตเทศบำลต ำบลนำหนองทุ่ม) 

  -  คลอง   10  แห่ง 

  -  ล าน้ า   7  แห่ง 

  -  หว้ย   13  แห่ง 

  -  บึง,หนอง   7  แห่ง 

  -  สระ   173  แห่ง 

 1.5.5  แหล่งน้ ำที่สร้ำงข้ึน 

  -  ฝาย    30  แห่ง 

  -  บ่อน้ าตื้น   4  แห่ง 

  -  บ่อบาดาลมอืโยก   22    แห่ง 

  -  อ่างเก็บน้ า   7  แห่ง 

  -  ประปาหมูบ่้าน   9  แห่ง 

  -  โอ่งน้ า   3,358    โอ่ง  



 

6.สภำพเศรษฐกิจ 

โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  ท าไร่  ท านา   ท าสวน   รวมทั้งเลี้ยงสัตว์ 

และมีบางสว่นที่ท าการค้าขาย   หรอืประกอบกิจการอย่างอื่น   ซึ่งการประกอบอาชีพเกษตรกรรมมักจะท า

ตามฤดูกาล  โดยอาศัยแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่มอียู่เป็นจ านวนมาก    รวมทั้งแหล่งกักเก็บน้ าที่สรา้งขึ้นมา

รองรับ   นอกจากนี้หลังจากว่างเว้นในฤดูกาลท านาก็จะออกไปรับจ้างนอกพื้นที่ 

6.1   หน่วยธุรกิจในเขต  อบต. 

  -  ธนาคาร                         -     แห่ง 

   -  โรงแรม                          -     แห่ง 

  -  ปั้มน้ ามันและก๊าซ             4  แห่ง (ในเขตเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม) 

  -  โรงสีขา้ว                        37 แห่ง 

  - ร้านค้า           60 แห่ง 

  - โรงงาน/บริษัท                  3 แหง่     

1.  บริษัทเฉลิมสุข อิเล็คทรอนิคส์  จ ากัด 2.  โรงงานไทยพัฒนา 3.  บริษัททองกองฝ้าย Import   Export 

จ ำนวนประชำกรที่อำศัยอยู่จริง  ณ  วันส ำรวจ  แยกตำมประเภทอำชีพข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  

ระดับหมู่บ้ำน ปี 2561 

ประเภทอำชีพ จ ำนวนเพศชำย 

(คน) 

จ ำนวนเพศหญิง 

(คน) 

จ ำนวนรวม 

(คน) 

เกษตรกรรม - ท านา 1,453 1,428 2,881 

เกษตรกรรม – ท าไร่ 32 24 56 

เกษตรกรรม - ท าสวน 4 5 9 

เกษตรกรรม – ประมง 1 - 1 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - - 

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 15 22 37 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 - 2 

พนักงานบริษัท 4 12 16 

รับจ้างทั่วไป 797 661 1,458 

ค้าขาย 65 67 132 

ธุรกิจส่วนตัว 4 8 12 

อาชีพอื่น (นอกจากที่กล่าวแล้ว) 9 8 17 

ก าลังศึกษา 512 558 1,070 

ไม่มอีาชีพ 113 129 242 

รวมทั้งหมด 3,011 2,922 5,933 

 



 

จ ำแนกรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรอืนต่อคนต่อปี  เรยีงล ำดับจำกมำกไปหำน้อย 

ข้อมูลควำมจ ำเป็นพื้นฐำน  ระดับหมู่บ้ำน  ปี 2561 

ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวน 

ครัวเรอืน 

จ ำนวนคน รำยได้ครัวเรือน

เฉลี่ย(บำท/ปี) 

รำยได้บุคคล 

เฉลี่ย(บำท/ปี) 

หมูท่ี่  07 บ้านนาแก 

หมูท่ี่  16 บ้านนาแกศรสีวัสดิ์ 

หมูท่ี่  15 บ้านนาล้อม 

หมูท่ี่  11 บ้านนาหนองทุ่มกลาง 

หมูท่ี่  12 บ้านโนนสง่า 

หมูท่ี่  01 บ้านโคกงาม 

หมูท่ี่  18 บ้านหนองรวกพัฒนา 

หมูท่ี่  10 บ้านนาแกเหนอื 

หมูท่ี่  17 บ้านนาแกท่าขอนยูง 

หมูท่ี่  19  บ้านโคกล่ามพัฒนา 

หมูท่ี่  04 บ้านนกเขาทอง 

หมูท่ี่ 02 บ้านหนองรวก 

หมูท่ี่  14 บ้านโนนรัง 

หมูท่ี่  08 บ้านโคกล่าม 

หมูท่ี่  03 บ้านนาหนองทุ่ม 

หมูท่ี่  06 บ้านหนองไผล่้อม 

หมูท่ี่  05 บ้านดงพอง 

หมูท่ี่  13 บ้านนาแกใต้ 

หมูท่ี่  09 บ้านนาหนองทุ่มใต้ 

35 

13 

10 

27 

23 

220 

167 

7 

18 

131 

245 

180 

11 

164 

10 

299 

96 

18 

 

136 

37 

33 

96 

74 

765 

420 

37 

28 

498 

850 

552 

44 

516 

33 

982 

392 

73 

21 

207,429 

141,269 

175,275 

182,593 

147,391 

157,277 

112,171 

247,857 

167,833 

188,298 

142,348 

137,819 

186,455 

155,505 

144,500 

155,321 

204,885 

226,111 

552,000                  

53,382 

49,635 

43,934 

51,354 

45,811 

45,230 

44,601 

46,892 

107,893 

49,532 

41,030 

44,941 

46,614 

48,788 

43,292 

47,292 

50,176 

53,753 

124,286 

เฉลี่ยรำยได้ต่อครัวเรอืน 

ต่อคนต่อปี 
1,764 5,933 157,578 46,851 

    

7.เศรษฐกิจพอเพ ียงท้องถิ่น (ด้ำนกำรเกษตรและแหล ่งน้ ำ) 

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSCP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 มีการติดตามและประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อ จัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยน าข้อมูลมาใช้ในการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น ติดตาม และประเมินผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการน าข้อมูลมาด าเนินการแก้ไข

ปัญหาให้แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมหรือภายใต้หลักประชารัฐ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” องค์การบริหาร



 

ส่วนต าบลนาหนองทุ่ม มีโครงการในแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local 

Sufficiency Economy Plan : LSCP)  จ านวน  24  โครงการ  ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565)  จ านวน  10  โครงการ  และได้ด าเนินการในงบประมาณประจ าปี 2559  จ านวน  10  โครงการ  เป็น

งบประมาณ  2,445,000  บาท 

8. ด้ำนวัฒนธรรมประเพณี 

8.1 กำรนับถือศำสนำ 

ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ซึ่งเป็นศาสนาที่นับ

ถือมาแตบ่รรพบุรุษ  โดยมีวัดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  10 วัด คือ 

1.วัดชุมศิลา   

2.วัดชัยมงคล 

3.วัดใหมบู่รณาราม 

4.วัดผสม 

5.วัดศรีสวัสดิ์บรรพต 

6.  วัดสกุณาราม 

  7. วัดศรมีงคลวนาราม 

  8. วัดเวฬุวรรณราม 

9. วัดสว่างปุญญาวาส 

  10.ส านักสงฆ์วัดเขาน้อย 

                    11.ส านักสงฆ์เทพนิมติบรรพต 

                    12.ส านักสงฆ์โนนสะเดา 

                     13.ส านักสงฆ์ช่องลม 

                     14.ส านักสงฆ์สารค า 

         8.2 ประเพณีและงำนประจ ำปี ต าบลนาหนองทุ่มมีประเพณีวัฒนธรรมเช่นกับจังหวัดต่าง ๆ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนอืยึดแนวทางหลังปฏิบัติตามความเช่ือของท้องถิ่น  ถือวา่มีคา่แก่สังคมใครฝา่ฝนื หรอื 

งดเว้นไม่กระท าตามที่ก าหนดไว้ถือวา่ผดิเป็นความช่ัว มีประเพณีใหญ่ประจ าเดือนต่าง ๆ ในรอบปี  เรียกว่า  

ฮดีสิบสองครองสิบสี่ หรอืประเพณีสิบสองเดือน 

1. เดือนเจยีงหรอืเดือนอ้าย -บุญเข้ากรรม 

2. เดือนยี่                                       -บุญคูณลาน 

3. เดือนสาม                         -บุญข้าวจี่ 

4. เดือนสี่                            -บุญพระเวส(มหาชาติ) 

5. เดือนหา้    -บุญสงกรานต์ 

6. เดือนหก                                       -บุญบั้งไฟ 

7. เดือนเจ็ด                           -บุญช าระเบิกบ้านหรือเลีย้งปู่ตา 

8. เดือนแปด                         -บุญเข้าพรรษา 



 

9. เดือนเก้า -บุญข้าวประดับดิน 

10. เดือนสิบ -บุญข้าวสารท 

11. เดือนสิบเอ็ด                        -บุญออกพรรษา 

12. เดือนสิบสอง                                      -บุญกฐิน – ลอยกระทง 

8.3 สินค้ำพื้นเมือง       

(1)กำรรวมกลุ่มของประชำชน 

      -   กลุ่มอาชพี     9     กลุ่ม 

  1. กลุ่มไม้กวาดบ้านดงพอง  หมู่  5  

  2. กลุ่มเย็บผา้อุตสาหกรรม  บ้านนกเขาทอง  หมู่ 4 

  3. กลุ่มเลีย้งโค  บ้านโคกงาม  หมู่   1,บ้านโคกล่าม หมู่  8, บ้านหนองรวกพัฒนา หมู ่18                        

  4. กลุ่มไมก้วาดบ้านหนองไผล่้อม  หมู่ 6 

  5. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านหนองรวก  หมู่  2 

  6. กลุ่มปลูกหมอ่นเลี้ยงไหมบ้านโคกล่าม หมู ่8  และบ้านโคกล่ามพัฒนา  หมู่  19 

 7. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านหนองรวกพัฒนา  หมู่  18 

 8. กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ บ้านโคกล่าม  หมู่  8 

  9. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพหมู่บ้านละแสน  จ านวน   9  กลุ่ม 

                 (2) วิสำหกิจชุมชน 

  1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผูป้ลูกหม่อนเลีย้งไหมครบวงจรต าบลนาหนองทุ่ม 

   2. วสิาหกิจชุมชนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 8 

   3.วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองรวก 

   4. วิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ประดิษฐ์บ้านโคกล่าม 

   5.วิสาหกิจชุมชนทอผ้ามัดหมี่บ้านโคกงาม 

                               6.กลุ่มวสิาหกิจชุมชนหนิผาฟ้าน้ า หมูท่ี่ 17 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  3   

กำรวเิครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถ่ิน 

ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  มีล าห้วยสายต่างๆ  ซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติ ที่สามารถกัก

เก็บน้ าในการท าการเกษตร  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่มมีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายและเข้มแข็งมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบอย่างเพียงพอในการสร้างผลิตภัณฑ์  องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนอง

ทุ่ม  มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรวมพลังสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 

3.1  หลักและแนวคดิในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 1.  นโยบายของรัฐบาล 

  -  นโยบายการปฏิรูปการเมอืง การปกครองและการบริหาร 

  -  นโยบายเศรษฐกิจ 

  -  นโยบายสังคม 

  -  นโยบายต่างประเทศ 

  -  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ 

เพื่อใหก้ารดเนินการงานตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหารส่วนนาหนองทุ่ม    จึง

ก าหนดประเด็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตามนโยบายรวม  3  ประการ  คือ 

  -  นโยบายการปฏิรูปการเมอืง การปกครองและการบริหาร 

  -  นโยบายเศรษฐกิจ 

  -  นโยบายสังคม 

และเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ที่มุง่เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนและแผนพัฒนาอ าเภอที่มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความพอเพียง  มี

เสถียรภาพในการประกอบอาชีพ  และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

1.1  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครองและการบริหาร 

        -  ส่งเสริมองคก์รอิสระและประชาชนในการตรวจสอบการทุจริต  ประพฤติมิชอบให้เกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

        -  ส่งเสริมระบบคุณธรรมจรยิธรรมทางการเมอืงวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ทางการเมอืง 

        -  ส่งเสริมบทบาทขององค์กรและภาคประชาชน 

        -  สนับสนุนการกระจายอ านาจอย่างต่อเนื่องตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 

 



 

  1.2  นโยบายเศรษฐกิจ 

           -  สนับสนุนให้การพัฒนาการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 

           -  ยกระดับผลติภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับควบคู่กับการสนับสนุนการตลาด 

           -  ส่งเสริมให้แรงงานมีงานท า  มีอาชีพเสริม 

  1.3  นโยบายสังคม 

           -  ส่งเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันท์ของคนในชาติ 

           -  ม่งเน้นการสนับสนุนการศกึษา 

           -  ส่งเสริมกีฬาให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย 

                                 เพื่อสุขภาพ 

 2.  นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

       -  ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

        -  ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 

                -  เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันของผูป้ระกอบการ 

 3.  นโยบายอ าเภอ 

      3.1  นโยบายการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน 

     -  ส่งเสริมสนับสนุนใหค้วามรู้ด้านเทคนิคในการจัดการปัญหาความเดือดรอ้นของชุมชน 

     -  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน ประชาคม  องค์กรเอกชน  สว่นราชการเข้ามา 

        แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

-  จัดตัง้ศูนย์ด ารงธรรมเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้กับราษฎร 

      3.2  นโยบายการให้บริการประชาชน 

    -  สะดวก  รวดเร็ว  กระชับ  ฉับไว 

    -  ปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละสภาพแวดล้อมบริเวณส านักงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและได้รับ

ความประทับใจการมารับบริการ 

       3.3  นโยบายการพัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการ 

     -  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคน  ให้ความรูค้วามสามารถปรับตัวใหท้ันต่อกระแส 

       การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  มีจิตใจเข้มแข็ง  มีคุณธรรม   

      ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม 

-  ส่งเสริมสนับสนุน  ให้มีการพัฒนาฝมีอืแรงงานให้มคีุณภาพ  และครอบคลุมประชาชน

ทุกกลุ่ม  ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท  และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของชุมชนในการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาโรคเอดส์ 

- พัฒนาสง่เสริมสุขภาพและป้องกันโรค  โดยส่งเสริมการ่วมกลุ่มเพื่อสุขภาพสนับสนุน

การพักผ่อนและการออกก าลังกาย  การสนับสนุนการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการมี

สุขภาพดี 



 

- สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ  การกีฬาเพื่อการแขง่ขัน  และการกีฬาต้านยาเสพติดใน

ทุกพืน้ที ่

- สนับสนุนการให้ประชาชนรวมตัว  เพื่อร่วมคิด  ร่วมท า  โดยเริ่มจากครอบครัวที่

เข้มแข็ง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  และสังคมที่ประกอบด้วยสมาชิกทุกคน  ที่

มีความรักความเอือ้อาทรต่อกัน  มกีารเรียนรู้การท างาน  เพื่อแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน  

จนมศีักยภาพที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  ในลักษณะประชาคมหมูบ่้าน  

ต าบล  อ าเภอ  รวมทั้งมสี่วนรว่มในการควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบ  การท างานของ

หนว่ยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของตนเอง 

- ประชาสัมพันธ์  อบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับสิทธิ  เสรีภาพ  ตามบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ 

- ด าเนนิงานยุทธศาสตร์  ราษฎร์-รัฐ  ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

4.  การพัฒนาตามนโยบายรเิริ่มขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม 

 4.1  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

        -  พัฒนาเส้นทางคมนาคม  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้

ครอบคลุมและมาตรฐานอย่างเพียงพอแก่ความตอ้งการของประชาชน 

        -  ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการวางแผนพัฒนาการจราจรและสาธารณูปโภค 

ในทุกด้านพร้อมกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ปลูกจิตส านึกใหก้ับประชาชนรว่มกันรักษา 

        -  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนรู้จักบ ารุงรักษาแหลง่น้ าอุปโภค  บริโภคควบคู่กับการ

รู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน 

       -  จัดใหม้ีสัญญาณจราจร  ป้ายเขต  อบต.  ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  ให้ครอบคลุมและ

เป็นมาตรฐานในทุกพืน้ที่ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

 4.2  นโยบายการเมือง 

          -   สนับสนุนงบประมาณที่จ าเป็นเร่งด่วนอย่างเพียงพอเป็นรูปธรรม 

           -  จัดหาทุนในการเตรยีมการพัฒนาอย่างเป็นระบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ        

-  ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมอื  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่พรอ้มกับพัฒนาบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพในการท างาน 

      -  ประชาสัมพันธ์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อสร้างความรู ้ ความ

เข้าใจใหแ้ก่ประชาชนให้โอกาสประชาชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล  

ประกอบกับการสรา้งความเข้าใจในการบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

 



 

      4.3  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

     -  ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน  พร้อมกับการบริหารจัดการด้านกากร

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     - บริหารจัดการ  การก าจัดขยะ  น้ าเสีย  สิ่งปฏิกูล  ให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

     -  พัฒนาฟื้นฟูสภาพธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์พร้อมกับการสนับสนุนให้

ประชาชนหวงแหน  รูจ้ักรักษา  อย่างเป็นระบบแบบยั่งยืนโดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 

       4.4  นโยบายด้านสาธารณสุข 

      -  ปรับปรุงตลาดนัด  ตลาดหมู่บ้าน  ใหเ้ป็นตลาดสะดวกและสะอาดถูกต้องตามหลัก 

อนามัย 

     -  ส่งเสริมอนามัยและสาธารณสุขโดยมุ่งเน้นส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อใหป้ระชาชน 

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตให้ความส าคัญกับ

ปัญหาและวธิีการป้องกันโรคติดตอ่  เช่น  โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  โรคโควิท 19  เป็นต้น 

    4.5   นโยบายด้านการศึกษาวัฒนธรรมประเพณี 

   -  พัฒนาระบบการศึกษาให้เยาวชนได้รับการศึกษามีความรักและความเข้าใจในภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  ส่งเสริมให้โรงเรียนมีเทคโนโลยีใหม่ๆ  ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อความเป็นมาตรฐานใน

การเรียนการสอนสูม่าตรฐานสากล 

    -  ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถิ่น 

    4.6  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 

   -  สนับสนุนการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน  รู้จักใช้เทคโนโลยีการผลิต  การปรับปรุง

คุณภาพการผลิต  และการด าเนนิธุรกิจแก่สมาชิกกลุ่มตา่งๆ 

    -  พัฒนาอาชีพในท้องถิ่น  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  ผลิตภัณฑพ์ืน้บ้านที่มีอยู่  และยังไม่

มีใหเ้กิดขึ้นอย่างหลากหลาย 

    - ส่งเสริมความรู้ในด้านการตลาดพร้อมกับหาตลาดรองรับแบบครบวงจร 

    -  ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติที่มอียู่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์  เพื่อพัฒนา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 

    -พัฒนาสถานีบริการตา่งๆ  ให้เกิดขึน้อย่างครอบคลุมทั้งด้านที่พักอาศัย  คุณภาพและ

ความปลอดภัย 

    -  พัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกร/ประชาชนให้มทีักษะในการประกอบอาชีพ 

    -  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย  และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 

 

 



 

      4.7  นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 

     -  ให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผูป้ระสบความเดือดร้อน ครอบครัวผูป้ระสบภัยธรรมชาติ  

ผูพ้ิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพื่อเป็นการเพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     -  จัดสรรเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  ตามเกณฑใ์ห้ทั่วถึง 

      4.8  นโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตย 

     -  ให้ประชาชนมีสว่นร่วมคิด  รว่มท า  ร่วมตัดสินใจในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     -  จัดใหก้ารอบรมประชาธิปไตยแก่ประชาชน  ให้มีความรู ้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 

      4.9  นโยบายด้านการกีฬาและต่อต้านยาเสพติด 

     -  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้เล่นกีฬาและออกก าลังกายตามความ

เหมาะสมอย่างตอ่เนื่อง 

     -  ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนผูม้ีความรักและสนใจในการเล่นดนตรีพื้นบ้านและ

ดนตรีสากลให้ได้เล่นดนตรีตามความถนัดอย่างเหมาสม 

 

 5.  สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  5  ปีที่ผ่านมา 

  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.  

2561-2565 และที่ก าลังด าเนินการภายใต้กรอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  2561-2565  ตามแนวทาง

แผนยุทธศาสตร์  5  ปี  ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น  ทั้งในด้านความจ าเป็นพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิต  ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ  ถนน  ไฟฟ้า  ท่อระบายน้ าและ

ส่งเสริมพื้นฐานมากกว่าด้านคุณภาพชวีิตก็ตามแต่เป็นไปด้วยความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

  จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  ได้สร้าง

ความเจริญเติบโนและความสะดวกสบายในการบริหารสาธารณะ  ถนน ไฟฟ้า ประปา ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ  

สังเกตได้จากการสอบถามจากประชาชนภายในท้องถิ่น  โดยวิธีการท าแบบสอบถามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีทุกสิ้นปีงบประมาณ น าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงแก้ไข้การ

ด าเนินงาน   ถึงจะมีข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทางองค์การบริหารส่วนต าบลก็จะ

ออกไปร่วมแก้ไขปัญหานั้นๆเสมอ  ซึ่งแนวทางพัฒนาขั้นต่อไปควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาโครงสร้าง

พืน้ฐาน  ด้านคุณภาพชวีิตและดา้นสิ่งแวดล้อม  ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

 6.  ปัจจัยและสถาณะการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

กลุ่มปัญหา/ความต้องการ ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

ปัญหาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาดา้นเศรษฐกิจ 

 

ปัญหาดา้นการคมนาคมไม่

สะดวก 

 

 

 

 

 

ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า

ส าหรับอุปโภคบริโภค 

 

 

 

 

 

ปัญหาไมม่ีไฟฟ้าสาธารณะ 

 

 

 

 

ปัญหาผลผลติราคาตกต่ า 

 

 

 

 

-จัดสร้างถนน คสล.เชื่อมโยงใน

หมูบ่้านเพื่ออ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนในการสัญจรไป

มา 

-จัดซ่อมแซมบ ารุงถนนที่มีอยู่

เดิมแลว้เกิดความช ารุดเสียหาย

โดยใหม้ีสภาพดีอยู่เสมอ 

-จัดสร้างท่อระบายน้ าเพื่อ

ป้องกันน้ ากัดเซาะถนน 

-จัดให้มกีารปรับปรุงระบบ

ประปาหมูบ่้านในเรื่องของระบบ

กรองน้ าและขยายเขตประปาให้

ทั่วถึง 

-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อสร้างระบบประปาให้ทั่วถึง 

-จัดให้มกีารตดิตั้งไฟฟ้า

สาธารณะในจุดล่อแหลม  เช่น

ทางโครง ทางแยก  เพื่อลด

อุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม 

-จัดให้มกีารขึน้ทะเบียนผู้

ประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่

ละประเภทเพื่อการควบคุมและ

การวางแผนการผลติให้มี

คุณภาพและไม่ใหส้ินค้าเกินความ

ต้องการของตลาด 

 

 

 

 

 

 



 

กลุ่มปัญหา/ความต้องการ ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาประชากรว่างงานและไม่มี

รายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มใน

การผลิตและการตลาดเพื่อให้เกิด

การตอ่รองราคาที่เป็นธรรม 

-เร่งรัดการเสริมสร้างความรู้และ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตใหไ้ด้

มาตรฐาน 

-จัดให้มกีารรว่มกลุ่มเพื่อจัด

กิจกรรมในพื้นที่เพื่อสรา้งงาน  

สร้างรายได้ในพืน้ที่เพื่อป้องกัน

การอพยพของแรงงาน 

-สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ 

-ฝกึอบรมพัฒนาฝมีอืแรงงานให้

เป็นแรงงานที่มีคุณภาพ 

-สนับสนุนผลิตภัณฑพ์ืน้บ้านภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นให้โดดเด่นและ

ผลักดันให้เป็นสินคา้ OTOP  

-จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลติ

ภายในชุมชน 

-พาทัศนะศกึษาดูงานของกลุ่ม

ต่างๆที่ประสบผลส าเร็จเพื่อเป็น

แนวทางในการประกอบอาชีพ 

-ส่งเสริมการออกก าลังกาย           

การเล่นกีฬา  การตรวจและดูแล

สุขภาพของประชาชน 

-รณรงคใ์ห้ประชาชนบริโภค

อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

-สร้างค านยิามการใชชี้วิตของ

ประชาชนอย่างถูกสุขอนามัย 

-จัดให้มกีารประกวดหมู่บ้านน่า

อยู่  บ้านน่ามอง 

 

 

 



 

กลุ่มปัญหา/ความต้องการ ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

ปัญหาดา้นสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาดา้นการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาแหล่งน้ า 

ปัญหาผู้ดอ้ยโอกาสและผูพ้ิการ

ขาดการดูแลและเอาใจใส่จาก

รัฐบาล 

ปัญหาการอพยพแรงงาน 

 

 

ปัญหายาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาประชาชนมกีารศกึษาน้อย 

 

 

 

 

 

ปัญหาขาดการสบืทอด

วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 

-จัดให้มสีวัสดิการดูแลคนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส 

-ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา

ลงทุนในท้องถิ่น 

-ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 

-สอดส่องดูแลควบคุมตรวจสอบ

พฤติกรรมการเคลื่อนไหวของ

เยาวชน 

-ปลูกจติส านึกใหป้ระชาชนทุก

คนร่วมเป็นพลังแผน่ดินเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด 

-ร่วมมือกับคนในชุมชนและผูท้ี่มี

หนา้ที่เกี่ยวข้อง 

-รณรงคใ์ห้มีการเรียนต่อทั้งใน

ระบบและนอกระบบ 

-เร่งพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศกึษา 

-จัดคู่มอืหนังสือใหก้ับศูนย์การ

เรียนชุมชนประจ าต าบล 

-ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยโดยเน้น

พัฒนาศักยภาพของประชาชน

ควบคู่กับการพัฒนาจติใจใหเ้ป็น

คนดีมวีินัย  คุณธรรมและ

จรยิธรรม 

-ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ

จัดงานสืบสานประเพณีอันดีงาม

ของท้องถิ่น 

-ส ารวจ  วางแผนพัฒนาแหล่งน้ า 

ล าน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาการขาด

แคลนน้ าในการท าการเกษตร 

 

 

 

 



 

กลุ่มปัญหา/ความต้องการ ปัญหา/ความต้องการ แนวทางการพัฒนา 

 

 

 

 

 

ปัญหาดา้นการเมอืงการบริหาร 

 

 

 

 

 

ปัญหาองค์การบริหารส่วนต าบล

รายได้นอ้ย 

 

 

 

 

 

ปัญหาประชาชนขาดความ

ตระหนักในการเลือกตั้งและสิทธิ

ทางการเมอืง 

ปัญหาการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

 

 

 

 

 

ปัญหาการบริการประชาชน 

 

-ส่งเสริมให้มีการสร้างอ่าง          

เก็บน้ า 

-รณรงคส์ร้างจติส านึกในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าและการใช้

น้ าอย่างประหยัด คุ้มค่า 

-ประชาสัมพันธ์ใหผู้้เสียภาษีได้

ทราบถึงหนา้ที่และประโยชน์ใน

การเสียภาษี 

-พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บ

รายได้ให้ได้ตามเป้าหมาย 

-สร้างแรงจูงใจให้ผูเ้สียภาษีช าระ

ภาษีภายในก าหนด ระยะเวลา 

-รณรงคใ์ห้ประชาชนทราบถึง

การเลือกตั้งระบบใหม่ 

-ปลูกจติส านึกรักประชาธิปไตย 

-จัดให้บุคลากรในองค์กรได้เข้า

รับการฝึกอบรม 

-จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีที่

ทันสมัยมาใช้ในส านักงาน 

-การจัดหาบุคลากรใหเ้พียงพอ

ในทุกต าแหน่ง 

-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้

มีประสิทธิภาพเน้นการบริหาร

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

บทที่  4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น 

4.1  วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ

ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้าต าบลนาหนองทุ่มเป็น

ต าบลขนาดเล็กที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่อย่างสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่

สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึน้ในอนาคต

ดังนี้ 

 “แหล่งน้ ำอุดมสมบูรณ์  คุณภำพชวีิตดีถ้วนหน้ำ  สังคมอยู่ดีมีสุข” 

     1. ยุทธศำสตร์ 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

  2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

          3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชีวติ 

          4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้าน บริหาร การเมืองการปกครอง 

       2. เป้ำประสงค์ 

  เป้าหมาย 

               1.โครงสร้างพืน้ฐานทั้งทางด้านคมนาคมการสื่อสารและสาธารณูปโภคได้มาตรฐาน 

  2.ประชาชนในพื้นที่  ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง 

               3.ลดปัญหาการขาดแคลนน้ าและปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน 

               4.ปรับปรุงแหล่งน้ าที่มอียู่ตามธรรมชาติให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

               5.เกษตรกรมีความรู้ทางวิชาการ และสามารถปรับปรุงวธิีการผลิต 

               6.ประชาชนในหมูบ่้านมอีาชีพเสริม และมีรายได้เลีย้งตัวเองและครอบครัวตลอดทั้งปี 

               7.ประชาชนในพืน้ที่ได้รับการศกึษา สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มมากขึ้น 

               8.เยาวชนในพืน้ที่ได้รับการศกึษา และเพิ่มโอกาสทางการศกึษาให้กับเยาวชน 

               9.เด็กและเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้และมีทักษะในการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชนและ

อาเซียน  (AEC) และเผยแพร่ วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพื่อนบ้าน 

              10.มีการก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

              11.ประชาชนในพืน้ที่มีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามเกณฑ์ จปฐ. 

              12.ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ มีสว่นร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพ รูว้ิธีป้องกันโรค และรู้วธิี

ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

                   13.การบริหารจัดการบ้านเมืองมปีระสิทธิภาพ 



 

  3. ตัวชี้วัด 

1. ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและได้รับการบ ารุงรักษาอย่างตอ่เนื่อง 

2. ผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรเพิ่มขึน้และมีคุณภาพราษฎรมรีายได้เพิ่มมากขึ้น 

3. รอ้ยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือจากการสังคมสงเคราะห์ 

4. ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดขีึน้ชุมชนมคีวามความเข้มแข็งและอย่างยั่งยืน  

5. จ านวนแหล่งน้ าที่เพิ่มขึ้นตอบสนองความตอ้งการในการอุปโภคบริโภคของประชาชน 

6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมคีวามส าเร็จเป็นรูปธรรม 

          7. ขีดความสามารถในการก าจัดขยะมีเพิ่มขึน้ได้มาตรฐาน 

8. ประชากรวัยเรียนได้รับการศกึษาที่ดไีด้มาตรฐานและมีคุณภาพ 

9. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ และการสบืสานคุณค่าด้านศาสนา ศลิปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ความเป็นตัวตนสู่คนรุ่นหลัง 

          10. ประชาชนมคีวามพึงพอใจในการบริการของภาครัฐตอบสนองความตอ้งการของ

ประชานชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. ค่ำเป้ำหมำย 

1. ประชาชนมอีาชีพและมีรายได้พอเพียง 

2.ประชาชนมคีวามเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน 

4.มีการก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

           5.ความรูจ้ติส านกึและเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และ

ความสามัคคี 

6.การบริหารจัดการบ้านเมืองมปีระสิทธิภาพ 

5. กลยุทธ์ 

1.เสริมสรา้งความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 

2.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.พัฒนาสถานด้านสุขภาพใหม้ีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 



 

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

6.อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

7.เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมประชาชน 

8.พัฒนาคุณภาพการศกึษาสู่ประชาคมอาเซียน 

9 อนุรักษ์ รักษา ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี อันดีงาม อยู่คู่สังคม 

10.ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน 

11. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหม้ีคุณภาพได้มาตรฐาน 

12.ส่งเสริมการมีส่วนรว่มทางการเมอืง 

6. จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

จากประเด็นความเช ่ือมโยงยุทธศาสตร ์ที่ส าคัญ ของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20 ปี  (พ.ศ. 2560 

– 2579)  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหว ัด  และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  จะเห็นได้ว่ามี

ความเช ่ือมโยงก ันอย่างชัดเจนใน การน าแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพ ัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น ยุทธศาสตร์การพ ัฒนาที่ช ัดเจนจะเป็นการเตรียมการพ ัฒนา เป็นทรัพยากร

ที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภ ูมคิ ุ้มก ันใน ท้องถิ่นใหเ้ข้มแข็ง เพ ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพ ัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ ผลกระทบจากการเปล ่ียนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้

ความสำคัญก ับการพ ัฒนาคน สังคม และ เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช ้ทรัพยากรที่ม ีอยู่อย่าง

ค ุ้มค ่าและเก ิดประโยชน์ส ูงสุด รวมทั้งสร ้างโอกาส ทางเศรษฐกิจโดยการสร ้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และ

นว ัตกรรม บนพืน้ฐานการผล ิต การบริโภคท ่ีเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพ ัฒนาเพื่อประโยชน์ส ุข

ท ่ียั่งยืนของหมู่บ้านตามหล ักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง องค์การบริหารส ่วนต าบลนาหนองทุ่ม จึงได้ก าหนด

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ บร ิหารงานตามหล ักธรรมาภิบาล  สร ้างการเรียนรู้  มุ่งสู่สังคมการมี

ส่วนรว่ม   เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7. ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2 กำรวเิครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถ่ิน 

4.2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ (SWOT  Analysis)     

        กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ  ปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง  จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรค  

องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม  ได้วิเคราะหศ์ักยภาพการพัฒนาโอกาสพัฒนาในอนาคต โดยการ

วิเคราะหใ์ช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 

1.จุดแข็ง (strength) 

 1. การทอผ้าไหมเป็นภูมปิัญญาท้องถิ่นต าบลนาหนองทุ่ม 

2. ต าบลนาหนองทุ่มมีจารีตประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  มีความเป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่น 

3. ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมคีวามหลากหลาย  เช่น  ข้าว ข้าวโพด โคเนือ้  ไก่ สุกร และปลา 

มีศักยภาพ เป็นแหล่งผลติอาหาร 

4. มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและมีศักยภาพที่จะพัฒนา 

ให้เป็นเพื่อการสรา้งงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

5. กระบวนการมสี่วนรว่มระหว่างประชาชนกับหนว่ยงานภาครัฐ  ในการจัดเวทีประชาคม  

การท าประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาชุมชน  และข้อบัญญัติตา่ง ๆ มีความเข้มแข็งขึ้น 

6. ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ 

พัฒนา 

 

 

วิสัยทศัน์ทอ้งถิ่น 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร.์ ยุทธศาสตร ์ ยุทธศาสตร ์

แผนงาน แผนงาน 

 

           แผนงาน 

 

       แผนงาน 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 



 

2.จุดอ่อน ( Weakness) 

1. ผลติภัณฑท์ี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มรีูปแบบที่ทันสมัย ขาดการ 

พัฒนาด้านคุณภาพ และเทคนิคการตลาด 

2. การผลิตในภาคเกษตรกรรมการสง่เสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพ มีผลิตภาพการ 

ผลติต่ า ขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลติที่เหมาะสมเพื่อใชใ้นกระบวนการผลิต   

กระบวนการผลติไม่สามารถผลิตสนิค้าให้ทันต่อความต้องการ 

3. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดทักษะในการประกอบอาชีพและไม่มคีวามรูพ้ืน้ฐานด้านการ 

ประกอบธุรกิจชุมชน 

4. ในด้านสาธารณสุข ภาวการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ของประชาชนมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ 

5. หลังฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนจ านวนมากมีการอพยพออกจากหมู่บ้านละทิง้ถิ่นฐานเพื่อไป 

ท างานที่อื่น 

6. ปัญหาหนีส้ินและความไม่ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินมีมากขึ้น 

7. เด็กและเยาวชนบางสว่นมพีฤติกรรมที่เสี่ยงตอ่การเสพสารเสพติด 

3.โอกำส (Opportunity) 

1. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพและการประกอบธุรกิจ

ชุมชนในหลายรูปแบบ 

2. รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพื่อการพัฒนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาก

ขึน้ 

3. มีกฎหมายปฏิรูปการศกึษา และสาธารณสุขใหป้ระชาชนได้รับบริการที่ดี  รวมทั้งมีการปฏิรูป

ระบบราชการเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานภาครัฐ 

4. กระแสประชาธิปไตยในประเทศไทยใหค้วามส าคัญกับกระบวนการมีส่วนรว่มของประชาคม

การพิทักษ์สทิธิมนุษยชน  การคุ้มครองสทิธิเด็ก  สตรแีละผู้ดอ้ยโอกาส  รวมถึงการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  จึงเป็นโอกาสดีในการปรับตัวใหส้อดคล้องกับ

กระแสหลักดังกล่าว 

5. มีเส้นทางในการคมนาคมที่เช่ือมไปสู่อ าเภอ จังหวัด สะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของ

การลงทุนทางเศรษฐกิจ 

6. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติอุดมสมบูรณ์เอือ้ต่อการลงทุนด้านการผลติทางการเกษตร 

 

 

 

 

 

 



 

4.อุปสรรค  (Threat)   

              1.ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นจากการได้รับการกระจายอ านาจ  ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ 

จ านวนบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นซึ่งมีอยู่จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่

ต้องรับผิดชอบอีกประการหนึ่ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่าง

แท้จรงิ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ 

               2.ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น  ส่งผล 

กระทบต่อตน้ทุนการผลติและคุณภาพการผลติ 

3. แรงงานที่มีการศกึษาสูง มีทักษะ และมีความรู้ความสามารถ นิยมไปท างานที่อื่น    

ทีไ่ด้รับค่าจา้งผลตอบแทนสูงกว่าในพืน้ที่ 

                4. แหล่งการจ้างงานที่ต้องใช้แรงงานจ านวนมากและท าให้เกิดความมั่นคงในการมีรายได้ 

                ประจ ามีจ านวนไม่มาก  เช่น  สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

4.3 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 

     1. ในปีต่อไปควรมีการพจิารณาโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาให้มีความกระชับมากขึ้น  

     2. ควรกระจายโครงการในแตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มรีะดับที่ใกล้เคียงกัน  เช่น  ยุทธศาสตร์

ด้าน  เศรษฐกิจ  มีการน าโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาและอนุมัติงบประมาณค่อนข้างน้อย  เมื่อ

เปรียบเทียบกับ  ยุทธศาสตรด์้านก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เป็นต้น  

     3. ผลการปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนา  ควรมีการทบทวนแผนงานให้มีความ

สอดคล้องเพื่อให้บรรลุวิสัยน์ทัศน์ที่ก าหนด 

     4. คัดเลือก และจัดเรียงล าดับความส าคัญของโครงการให้ชัดเจน ก่อนบรรจุเป็นแผนงานโครงการ 

เพื่อให้การท างานบรรลุเป้าหมายที่สูงขึน้ 

               5. ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามประชาชน เป็นสิ่งที่ อบต. ควรตระหนัก และน ามาปรับปรุง

หรอืจัดท าแผนพัฒนา เพื่อให้บริการประชาชนในปีตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่  5 

5.1  ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

 จากการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค ดังกล่าว  และโดยการพิจารณาถึงเป้าหมาย

ปลายทางของการพัฒนาที่ก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  

จงึได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรข์ึน้  จ านวน  4  ยุทธศาสตร ์พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตรท์ี่  3  การพัฒนาคุณภาพชวีิต  

ยุทธศาสตรท์ี่  4  การพัฒนาด้านการเมอืงการปกครอง  

ยุทธศำสตร์  1  กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อความปลอดภัยในการสัญจรไป-มาสะดวกรวดเร็ว 

2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. การก่อสร้าง  ปรับปรุงถนน  ฝาย สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

2. การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ 

3. การก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

ยุทธศำสตร์ที่  2 กำรพัฒนำเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึน้ 

2. เพื่อลดภาวะค่าใช้จา่ย 

3. เพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

4. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 

5. เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เพื่อให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท างาน 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 

2.  แนวทางสง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์ 3  กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

       1.   แผนงำนกำรศึกษำ 

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ครอบครัวอบอุ่น 

2. เพื่อพัฒนาประชากรใหม้ีคุณภาพ คุณธรรม  จริยธรรม 

3. เพื่อสร้างสรรค์ให้ชุมชนเข้มแข็ง 

4. เพื่อส่งเสริมการเรยีนการสอนให้มคีุณภาพ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. แนวทางส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี วัฒนธรรม รัฐพิธี  และท านุบ ารุงศาสนา 

2. แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการศกึษา 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  ทั้งทางร่างกายและจติใจ 

2. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและครอบครัว 

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1. แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการรวมกลุ่ม 

2. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมดา้นสตร ี เด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอายุ  คนพิการ ฯลฯ 

2.แผนงานสาธารณสุข 

         วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพที่ดี 

2. เพื่อป้องกันโรคติดตอ่ทุกชนิด 

3. เพื่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรค 

4. เพื่อป้องกกกันมิให้เกิดมลภาวะต่างๆ 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ 

2. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมรณรงค์โรคติดตอ่ 

3. แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสีย 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมปลอดภัย 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของรัฐ 

 

 



 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  แนวทางส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงา

อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ 

2. แนวทางป้องกัน  เฝ้าระวัง รักษาบ าบัดผูเ้สี่ยงติดยาเสพติด  และรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง 

4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 

2. เพื่อให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมของ อบต.มากยิ่งขึ้น 

แนวทำงกำรพัฒนำ 

1.  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีสว่นรว่มของประชาชนในการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

2. แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรใหม้ีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการพัฒนาด้านศักยภาพ  ประสิทธิภาพ  และสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลโดยการ

จัดอบรมสัมมนาให้ความรูค้วามเข้าใจในการปฏิบัติติราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำหนองทุ่ม 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

โครงสร้ำงพื้นฐำน 

1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุงถนน 

ฝายสะพาน ทางเท้า ร่องระบาย

น้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 การขยายเขตไฟฟ้าและ

ไฟฟ้าสาธารณะ 

 

 

1.3 การก่อสร้างและขยายเขต

บริการประปา 

 

 

 

1.4 การขุดลอกล าหว้ยและอ่าง

เก็บน้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1 ก่อสร้างถนน 

1.1.2 ก่อสรา้งฝายน้ าล้น 

1.1.3 ก่อสร้างถนนและท่อระบาย

น้ า 

1.1.4 ปรับปรุงถนนและท่อระบาย

น้ า 

1.1.5 ก่อสร้างท่อระบายน้ า 

1.1.6 ก่อสร้างทางเท้าและร่อง

ระบายน้ า 

1.1.7 ปรับปรุงก่อสร้างสะพาน 

1.1.8 การจัดการผังเมือง 

1.2.1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะแรง

ต่ า 

1.2.2 ติดตัง้ไฟฟ้าแสงจันทร์

สาธารณะ 

1.3.1 ขยายเขตการบริการประปา 

1.3.2 เจาะบ่อบาดาลเพื่อ

การเกษตร 

1.3.3 ปรับปรุงระบบประปาหมูบ่้าน 

 

1.4.1 ขุดลอกล าห้วยและอ่างเก็บน้ า 

  

 

  



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

เศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 

 

 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน

กำรศึกษำ 

2.1 สง่เสริมและพัฒนาอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้าน

ประเพณี วัฒนธรรม    รัฐพิธี

และท านุบ ารุงศาสนา 

 

3.2 ส่งเสริมและสนับสนุน

การศกึษา 

 

 

 

3.3 สง่เสรมิกิจกรรมกลุ่ม

โรงเรียน 

3.4 ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

3.5 ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมการรวมกลุ่ม 

 

2.1.1 อบรมกลุ่มอาชพีระยะสั้น 

 

2.1.2 อุดหนุนกลุ่มอาชีพ 

 

3.1.1 โครงการเข้าพรรษา 

3.1.2 โครงการวันสงกรานต์ 

3.1.3 โครงการงานวันเด็ก 

3.1.4 โครงการงานวันลอยกระทง 

3.2.1  สนับสนุนอาหารกลางวัน 

3.2.2  สนับสนุนอาหารเสริมนม 

3.2.3 จัดซือ้สื่อการเรียนการสอน 

3.2.4 โครงการผลติสื่อการเรียนการ

สอน 

3.3.1 อุดหนุนโครงการเข้าค่ายกลุ่ม

โรงเรียน 

3.4.1 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา

เสพติด 

3.4.2  จัดซือ้อุปกรณ์กีฬา 

3.4.3 โครงการเสริมสร้างสุขภาพ

ผูสู้งอายุ 

3.4.4 โครงการประชาคมต าบล 

3.4.5 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 

3.4.6 โครงการเสริมสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์ปกป้องสถาบัน

ฯ 

3.4.7 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ 

3.4.8โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น

รักษ์โลก 

 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

 3.6  ส่งเสริมสตรี  เด็ก  เยาวชน  

ผูสู้งอายุ คนพิการ ฯลฯ 

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมด้านสาธารณสุขและ

การป้องกันโรคติดตอ่ 

3.8 การพัฒนาจัดกิจกรรม

รณรงคโ์รคติดต่อ 

3.9 การพัฒนาด้านส่งเสริมการ

ก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัด

น้ าเสีย 

4.0 ส่งเสริมระบบความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ให้

สามารถลดปัญหาความรุนแรง 

อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  

อาชญากรรมและสาธารณะภัย

ต่างๆ 

4.1 ป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัด

ผูต้ิดยาเสพติด และรักษาชุมชน

ให้เข้มแข็ง 

4.2 ส่งเสริมระบบความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สิน ให้สามารถ

ลดปัญหาความรุนแรง อุบัติเหตุ  

อุบัติภัย  อาชญากรรมและ

สาธารณะภัยต่างๆ 

4.3 ป้องกันเฝ้าระวังรักษาบ าบัด

ผูต้ิดยาเสพติด และรักษาชุมชน

ให้เข้มแข็ง 

 

3.2.8 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

3.2.9 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาโรคเอดส์ 

4.1.1โครงการพระราชด าริด้าน

สาธารณสุข 

4.2.1 โครงการป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

4.2.2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภัย 

4.3.1 โครงการบริหารจัดการขยะใน

ชุมชน 

4.4.1 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

4.5.1โครงการบ าบัดฟื้นฟูผูเ้สพ/ผูต้ิด

ยาเสพติด 

4.5.2 โครงการฝกึอาชีพให้แก่ผู้ผ่าน

การอบรมบ าบัดยาเสพติด 

4.6.1 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

4.6.2 โครงการฝกึอบรมสมาชิก อป

พร.เพิ่มจ านวนและทดแทน 

4.6.3 โครงการเด็กไม่จมน้ า 

4.6.4โครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้

ติดยาเสพติด 

4.7.1 โครงการฝกึอาชีพให้แก่ผูผ้า่น

การอบรมบ าบัดยาเสพติด 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำ 

แนวทำงกำรพัฒนำ โครงกำร 

4 ยุทธศำสตร์

กำรพัฒนำด้ำน

กำรเมือง กำร

บริหำร 

1 การพัฒนาด้านส่งเสริมการมสี่วน

ร่วมของประชาชนในการพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบล 

2แนวทางการปรับปรุงการ

บริหารงานขององค์กรให้มี

ประสิทธิภาพ 

3 แนวทางการพัฒนาด้านศักยภาพ  

ประสิทธิภาพ  และสมรรถนะของ

พนักงานส่วนต าบลโดยการจัด

อบรมสัมมนาให้ความรูค้วามเข้าใจ

ในการปฏิบัติติราชการ 

 

1.โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 

2.โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

3. โครงการจัดการเลือกตั้ง 

4.โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนทรัพย์สินและ

แผนที่ภาษี 

 

 

 

 

 

 

 


