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บทที่ ๓ 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ ๔ 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ ๕ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่ ๖  

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 



 
 

สารบัญ 
   หนา 
 บทท่ี ๑ บทนํา ๑ 
                      ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๑ 
             วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๑ 
                          ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ๑ 
                          ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๒ 
 

 บทท่ี ๒ สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ ๕ 
             ประวัติตําบลหนองปลาหมอ ๓ 
             สภาพท่ัวไป ๔ 
                          สภาพทางเศรษฐกิจ ๖ 
                          สภาพทางสังคม ๖ 
                          บริการพ้ืนฐานอ่ืน ๆ ๗ 
             ขอมูลอ่ืน ๆ ๗ 
                          ศักยภาพในตําบล ๗ 

   

 บทท่ี ๓ การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น ๑๑ 
   หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน ๑๑ 
   กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน ๑๒ 
   การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถ่ิน ๑๓ 
   ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา ๑๔ 
   การวิเคราะห จุดเดน จุดดอย โอกาส และขอจํากัด ( SWOT Analysis ) ๑๕ 
 

 บทท่ี ๔ วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ๒๐ 
   วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ๒๐ 
   พันธกิจ (Mission) ๒๐ 
   จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา ๒๐ 
 

 บทท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ๒๑ 
   กรอบยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาของ อบต.หนองปลาหมอ ๒๑ 
 

  หนา 
 บทท่ี ๖ การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไปสูการปฏิบัติ 

                        และการติดตามประเมินผล        ๓๐ 

 



  ภาคผนวก 
คําสั่ง  ท่ี ๖๘/๒๕๕๕  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ 
คําสั่ง  ท่ี ๖๙/๒๕๕๕  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  

อบต.หนองปลาหมอ 
คําสั่ง  ท่ี ๗๐/๒๕๕๕  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  

อบต.หนองปลาหมอ  
       บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนองคการบริหารสวนตําบล 
                   เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  
      บันทึกรายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
                   เพ่ือจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)                  

         รายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยสามัญประจําป ๒๕๕๕  สมัยท่ี  ๒  ครั้งท่ี  ๒/๒๕๕๕   
เรื่องขอความเห็นชอบรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 

          บันทึกขอความเรื่องขออนุมัติรางยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
          ประกาศเรื่องใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



บทที ่๑ 
บทนํา 

 

คํานํา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ เปนเรื่องสําคัญท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจะตองทําตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจําเปนตอการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซ่ึงแผนยุทธศาสตรมีความตอเนื่องไปสูการจัดทํา แผนพัฒนาสามป โดยตองสอดคลองกับความ
ตองการของประชาชนในทองถ่ิน สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแผนยุทธศาสตรท่ีไดจัดทําข้ึนภายใตกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจากทุก
ภาคสวนในตําบล ซ่ึงไดรวมพลังรวมกัน ระดมความคิด กําหนดวิสัยทัศน เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาท่ีสมดุลมีคุณภาพและยั่งยืน จึงจําเปนตองอาศัยพลังการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน รวมกัน
บริหารการเปลี่ยนแปลง ใหเกิดการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องตอไปองคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาหมอ หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตําบลหนองปลาหมอ จะเปนประโยชนใน
การวางแผนพัฒนาตําบลในดานตาง ๆ ตอไป 

 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ จึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทํา
แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินจึงไดทํา “แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
หมอ” ฉบับนี้ข้ึนมาเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาทองถ่ินและแนวทาง ทิศทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
และประสานแผนการพัฒนาทองถ่ินระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับหนวยงานของรฐั 
 
 

                                                                            นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
  

 
 

 



  องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ บทบาท  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระ
พอสมควร  ความสําคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารดานตาง ๆ ตาม
อํานาจหนาท่ีของตนเอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปน  และรายไดท่ีรัฐจัดเก็บ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน การดําเนินการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ   ดาน   ใหเกิดประโยชน
สูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไก       
ท่ีสําคัญ ท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุลและมี
ประสิทธิภาพ  จะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
แกปญหาไดถูกจุด  อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และทําใหบรรลุตามความมุงหมาย 

 ๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีได
กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา  เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

 ๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกระบวนการกําหนดทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  สอดคลองกับศักยภาพ  
ปญหาและความตองการของชุมชน เพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ บรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถ
แกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดาน  องคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลาหมอ  จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 

๓. ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
ไดกําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผัง
เมือง  ปญหาของทองถ่ินและใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการจัดประชุมประชาคมเพ่ือ
ระดมปญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนาเพ่ือพิจารณาตอไป 
 ๓. สภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินหลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว 

4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของทองถ่ิน 
กับองคการบริหารสวนจังหวัด 

๔. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 ๑. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 



บทที ่๒ 
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานสําคัญของทองถิ่น 

 

 ๒. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๔. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  และมี
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   
 ๕. สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ เปนการกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาระยะ  ๕  ป  (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐)  ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม  เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา  
ท่ีทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปาหมายไดตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการท่ีจะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ 
 
 

***************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
๑. ประวัติตําบลหนองปลาหมอ 

ดวยกระทรวงมหาดไทย   ไดประกาศจัดตั้งสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
หมอ   เม่ือวันท่ี  ๑๑  สิงหาคม   ๒๕๔๒  โดยเม่ือพน  ๖๐  วันแลว  ใหจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล
หนองปลาหมอ  และองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ไดจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  เปนครั้งแรก ในวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๔๓ ซ่ึงมีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ  จํานวน  ๑๖  คน  โดยนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอเลือกกันเอง  
ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลคนแรกท่ีมาจากสมาชิกเลือกกันเอง  ก็คือ นายอเนก ศุภกรรม โดยสํานักงาน
อยูในท่ีวาการอําเภอโนนศิลา  ตอมาเม่ือ  ป พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดยายจากท่ีวาการอําเภอ โนนศิลามาอยูท่ีอาคาร
ชั่วคราวของโรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา และไดดําเนินการซ้ือท่ีดินจาก นายดิษฐ สินกุล จํานวน ๘ ไร   
๑๒๓ ตารางวา เม่ือวันท่ี  ๒๔  มกราคม  ๒๕๔๖ งบประมาณจํานวน ๓๒๐,๐๐๐.-บาท และไดจายขาดเงิน
สะสมสรางอาคารสํานักงานงบประมาณท้ังสิ้น เปนเงิน  ๑,๙๔๖,๔๙๙.-บาท โดยสรางเสร็จสมบูรณ  ในวันท่ี  
๒๔ กันยายน ๒๕๔๖  และไดยายเขามาอยูอาคารสํานักงานในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ตอมาเม่ือวันท่ี ๑๕ 



กันยายน ๒๕๔๗  กระทรวงมหาดไทยไดยุบรวมสภาตําบลโนนศิลา โดยมีหมูบานจํานวน ๕ หมูบาน ตําบลโนน
ศิลา องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ จึงไดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนอง
ปลาหมอ เพ่ิมอีก ๕  หมูบาน โดยมีสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเพ่ิมอีก ๑๐ คน รวมท้ังสิ้น ๑๓ หมูบาน 
และมีนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ตั้งแตกอตั้งจนถึงปจจุบัน ดังนี้ 

 
 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ดํารงตําแหนงตั้งแต พ.ศ. …- ถึง พ.ศ… หมายเหตุ 

 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
 

 
นายอเนก  ศุภกรรม 
นางรัตนา  คําพรม 
นายสมนึก  ไชยศึก 
นายจรัส  ผวิขม 
 

 
พ.ศ.  ๒๕๔๓ – พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
พ.ศ.  ๒๕๔๗ – พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
พ.ศ.  ๒๕๕๑ – พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ – ปจจุบัน 
 

 
สภาเลือกตั้ง 
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
 

 

 
 
 
๒. สภาพท่ัวไป      
 

 ๒.๑    ท่ีตั้ง   ขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ตั้งอยูในพ้ืนท่ี  ตําบลหนองปลาหมอ        
อําเภอโนนศิลา  จังหวัดขอนแกน  มีระยะทางหางจากท่ีวาการอําเภอโนนศิลา  ไปทางทิศตะวันตก                  
ประมาณ  ๘  กิโลเมตร  และมีอาณาเขต  ดังนี้    

      ทิศเหนือ           ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเปอยใหญ  อําเภอโนนศิลา  
        ทิศใต                ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองแวงนางเบา  อําเภอพล 

 ทิศตะวันตก   ติดตอกับพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานแทน  อําเภอชนบท 
           ทิศตะวันออก    ติดตอกับพ้ืนท่ีเทศบาลอําเภอโนนศิลา อําเภอโนนศิลา 
 

๒.๒    เนื้อท่ี   องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  ๕๘.๒๒  ตารางกิโลเมตร         
หรือประมาณ  ๒๐,๑๓๐  ไร 
 

 ๒.๓   ลักษณะภูมิประเทศ    องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนท่ี
ราบสูงสลับกับท่ีลุมเปนบางแหง  ไมมีแมน้ําสายใดไหลผาน  ไมมีภูเขาในพ้ืนท่ี   
 

 ๒.๔  ประชากร  มีประชากรท้ังสิ้น   ๕,๘๑๕  คน  แยกเปนชาย ๒,๙๑๖   คน  หญิง  ๒,๘๙๙  คน          
และมีจํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น  ๑,๗๖๒  ครัวเรือน 
 
ตารางแสดงจํานวนราษฎรและจํานวนครัวเรือนในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
(ขอมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อําเภอโนนศิลา ณ  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕) 

 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนราษฎร 



ตําบลหนองปลาหมอ ชาย หญิง รวม 

๑ บานหนองกุง  ๑๕๑ ๒๗๕ ๒๙๘ ๕๗๓ 

๒ บานศรีสงา  ๘๒ ๑๕๐ ๑๕๘ ๓๐๘ 

๓ บานหนองกุง  ๑๖๒ ๓๒๑ ๓๐๖ ๖๒๗ 

๔ บานหวยเสียว ๑๑๖ ๒๕๙ ๒๒๗ ๔๘๖ 

๕ บานผักหวาน ๒๑๔ ๓๖๓ ๓๖๖ ๗๒๙ 

๖ บานหนองปลาหมอ ๒๐๒ ๓๑๒ ๓๑๗ ๖๒๙ 

๗ บานหนองปลาหมอ ๑๕๙ ๒๗๕ ๒๗๖ ๕๕๑ 

๘ บานผักหวาน ๑๖๖ ๒๖๕ ๒๙๒ ๕๕๗ 
 
 

หมูท่ี ช่ือหมูบาน 
จํานวนครัวเรือน 

จํานวนราษฎร 

 ตําบลโนนศิลา ชาย หญิง รวม 

๒ บานเหลาโนนคูณ ๑๕๑ ๑๓๗ ๑๐๒ ๒๓๙ 

๔ บานขอนสัก ๓๖ ๔๘ ๓๕ ๘๓ 

๕ บานตอประดู ๑๘ ๓๒ ๓๓ ๖๕ 

๖ บานระหอกโพธิ์ ๑๔๐ ๒๐๔ ๒๐๑ ๔๐๕ 

๗ บานหลุบคา ๑๖๕ ๒๗๕ ๒๘๘ ๕๖๓ 

รวม ๑,๗๖๒ ๒,๙๑๖ ๒,๘๙๙ ๕,๘๑๕ 
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๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๒ ๔ ๕ ๖ ๗

ชาย

หญิง

จํานวนราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕
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จํานวน
ครัวเรือน

จํานวนครัวเรือนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองปลาหมอ
ข้อมูลจากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

 
๓. สภาพทางเศรษฐกิจ 
          ๓.๑ การประกอบอาชีพของประชาชน  โดยสวนใหญ ประกอบอาชีพทําไร ปลูกออย ปลูกมัน
สําปะหลัง ปลูกขาว   เลี้ยงสัตว  และคาขาย   ดังนั้น รายไดสวนใหญจึงข้ึนอยูกับผลผลิตทางการเกษตรเปนหลัก  

๓.๒ หนวยธุรกิจตาง ๆ ในเขตองคการบริหารสวนตําบล   สวนมากจะเปนหนวยธุรกิจพ้ืนฐานขนาด
ยอม ซ่ึงเปนรานคาขายปลีก และรานซอมเครื่องยานยนต ดังนี้ 

 

ลําดับที ่ ประเภท จํานวน 
๑ ปมน้ํามนัและกาซ ๓ 
๒ โรงสีขาว ๒๕ 
๓ รานคา , รานอาหาร ๓๙ 
๔ รานซอมยานยนต ๕ 
๕ รานตัดเย็บเสื้อผา ๑ 
๖ บานเชา ๕ 
๗ โรงงาน ๔ 

 
 
 

๔. สภาพทางสังคม   
๔.๑ ดานการศึกษา  มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกนเขต ๓ (สพฐ.) ๕ แหง ดังนี้ 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ โรงเรียน 

จํานวนนักเรียน (คน) 

รวม ครู 
อ.
๑ 

อ.
๒  

ป.
๑ 

ป.
๒ 

ป.
๓ 

ป.
๔ 

ป.
๕ 

ป.
๖ 

ม.
๑ 

ม.
๒ 

ม.
๓ 

ม.
๔ 

ม.
๕ 

ม.
๖ 

๑ โรงเรียนบานหนองปลาหมอศรีสงา ๓๕ ๘ ๕ ๑๓ ๑๓ ๑๕ ๑๒ ๑๔ - - - - - - ๑๑๕ ๑๒ 
๒ โรงเรียนบานผักหวาน ๒๓ ๑๗ ๑๐ ๑๑ ๑๑ ๓ ๑๖ ๑๖ - - - - - - ๑๐๗ ๙ 

๓ โรงเรียนหนองกุงหวยเสียววิทยา ๕๓ ๑๓ ๒๐ ๙ ๑๕ ๑๐ ๑๖ ๑๐ ๒๑ ๑๘ ๑๘ - - - ๒๐๓ ๑๔ 

๔ โรงเรียนบานหลุบคา ๒๖ ๑๓ ๙ ๗ ๘ ๔ ๕ ๖ - - - - - - ๗๘ ๗ 
๕ โรงเรียนสันติพัฒนกิจวิทยา - - - - - - - - ๒๕ ๒๕ ๒๖ ๓๖ ๒๘ ๒๒ ๑๖๒ ๑๕ 

 

๔.๒ สถาบันหรือองคกรศาสนาทางศาสนา มีวัด และสํานักสงฆ รวม  ๗  แหง  ไดแก 
(๑) วัดอัมพวัน  ตั้งอยูหมูท่ี ๑ (ตําบลหนองปลาหมอ) 



(๒) วัดศิริธรรมมงคล  ตั้งอยูหมูท่ี ๔ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๓) วัดอรัญญวาส  ตั้งอยูหมูท่ี ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ)  
(๔) วัดบุตรสิม  ตั้งอยูหมูท่ี ๕ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๕) วัดปาดอนเจาปูตา  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๖) วัดสระบัวรอง  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ (ตําบลหนองปลาหมอ) 
(๗) วัดระหอกโพธิ์  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลโนนศิลา) 
(๘) วัดปาสามัคคีธรรมาราม  ตั้งอยูหมูท่ี ๖ (ตําบลโนนศิลา) 
(๙) วัดศรีสงาวราราม  ตั้งอยูหมูท่ี ๗ (ตําบลโนนศิลา) 

๔.๓   ดานการสาธารณสุข  มีสถานีอนามัย ๒ แหง ดังนี้ 
 ๑. สถานีอนามัยตําบลหนองปลาหมอ ตั้งอยูหมูท่ี  ๗  มีเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ๔  คน 
 ๒. สถานีอนามัยตําบลโนนศิลา   ตั้งอยูหมูท่ี  ๔  มีเจาหนาท่ีสาธารณสุข  ๔  คน 
 

๕. บริการพ้ืนฐานอ่ืนๆ 
๕.๑  การคมนาคม  การคมนาคมติดตอระหวางองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ ไปยังหมูบาน

ในตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอขางเคียง  และจังหวัด  มีเสนทางท่ีใชสัญจรไปมา  ดังนี้ 
-  ทางหลวงแผนดินหมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ) 
-  ทางหลวงแผนดินระหวางหนาท่ีวาการอําเภอและจังหวัด 
-  ถนนผานหนาท่ีวาการอําเภอ-หนองปลาหมอ  (ถนน รพช.) 
-  ถนนคอนกรีตเชื่อมภายในหมูบาน  
-  ถนนลูกรังเชื่อมภายในหมูบาน และพ้ืนท่ีการเกษตร 
 

       ๕.๒   บริการไฟฟา 
                จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง    ๑๓  หมูบาน 
                  จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟา               ๑,๗๖๒  ครัวเรือน 
 

       ๕.๓  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 มีสถานีตํารวจ        ๑     แหง 
 

           ๕.๔   แหลงน้ําธรรมชาติ 
 ลําน้ํา,ลําหวย        ๒      แหง 
 บึง, หนอง  และอ่ืน ๆ       ๑๑      แหง  
 

๖.  ขอมูลอ่ืนๆ 
 ๖.๑  มวลชนจัดตั้ง อปพร.  จํานวน    ๒๗     คน 
     อสม.    จํานวน    ๘๘     คน 
     ตํารวจชุมชน จํานวน    ๓๐     คน 
     ทีมกูภัย  จํานวน    ๑๐     คน 
 

๗.   ศักยภาพในตําบล 
 ๗.๑   ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 

(๑) ฝายบริหาร 
๑. นายจรัส  ผิวขม     ตําแหนง  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 



๒. นางสงา  รูปสูง      ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
๓. นางยุภารัตน  เพชรนอย    ตําแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
๔. นางวันวิสาข  ศรีกระภา     ตําแหนง  เลขานุการคณะผูบริหาร 
(๒) สวนสํานักงาน  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ๑๐  คน 

  ๑. นางบุญสม   ศรีทาแก  ตําแหนง   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนอปลาหมอ 
  ๒. พ.จ.อ.วสุพล  มาอุย  ตําแหนง    รองปลัด อบต.หนองปลาหมอ   

๓. นางปทมา   แสงบัวทาว ตําแหนง   หัวหนาสํานักปลัด 
๔. นางสาวนิภาพรรณ  นันตื้อ ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน 
๕. นางสาวกนกศรี  สนิทนิตย ตําแหนง   บุคลากร 
๖. นายสุรชัย  สิทธิบุน  ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ 
๗. นางอุบล  บุระภักดิ์  ตําแหนง   ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ 

  ๘. นายสงกรานต  ไชยพิมูล ตําแหนง   พนักงานขับรถ 
  ๙. นายประดิษฐ  ลวงงาม  ตําแหนง   นักการภารโรง 

๑๐. นางอรวรรณ  คํามณีจันทร ตําแหนง   จางเหมาบริการท่ัวไป 
ตําแหนงในสวนการคลัง  ๖  คน 

๑. นางรุงรัตนา  อดทน  ตําแหนง    หัวหนาสวนการคลัง 
๒. นางสาววิราวรรณ  จันทศิลา ตําแหนง   เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
๓. วาท่ีรอยตรีคมสัน คุณชื่น ตําแหนง   นักวิชาการเงินและบัญชี 
๔. นางสาวธัญกมล  บุญทัน ตําแหนง   เจาหนาท่ีพัสดุ 

  ๕. นางสาวสุชัญญา  สิทธิบุน ตําแหนง   เจาพนักงานธุรการ 
       ๖. นางรัตนา   ระวา    ตําแหนง  ผช.เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

ตําแหนงในสวนโยธา ๓ คน 
       ๑. นายณรงคฤทธิ์  รักษวิจิตร ตําแหนง    หัวหนาสวนโยธา 
  ๒. นายศราวุธ  สินโพธิ์  ตําแหนง    นายชางโยธา 
  ๓. นายพิทักษพงค  ไชยศึก ตําแหนง    ผูชวยชางไฟฟา 

ตําแหนงในสวนการศึกษา ๑ คน 
       ๑. นางสาวเสาวคนธ   แสนบุตร     ตําแหนง    หัวหนาสวนการศึกษา 
 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ปริญญาโท จํานวน ๓ คน 
  ปริญญาตรี จํานวน ๑๑   คน 
  ปวส. จํานวน ๑     คน 
  ปวช. จํานวน ๒ คน 
  ม.๖ หรือเทียบเทา จํานวน ๑     คน  
  ป.๖ จํานวน ๑ คน 
  ป.๔ จํานวน ๑     คน 
 
 

(๓) สวนของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 

ลําดับท่ี ช่ือ - นามสกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 



นางศิรินนัท  การมงคล   ปวส. ประธานสภาฯ 
นางสุนิตย  สวางตา   ม.ตน รองประธานสภาฯ 

นางบุญสม  ศรีทาแก ปริญญาโท เลขานุการสภาฯ 

๑ นายเจน  พลเสนาะ   ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 

๒ นายจักรกฤษ  ระดารงค  ปวส. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 

๓ นางบุญเลิศ  ระเวรี  ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๔ นายสมจิตร  เถาทิพย   ม.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๕ นางเทวา  ยุรอด ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 

๖ นางนิตยา  สุภา   ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 
๗ นายเสวต  บางปา  ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 

๘ นายอังคาร  เถาหมอ  ประถมศึกษา สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๙ นางศิรินนัท  การมงคล   ปวส. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 

๑๐ นางสุนิตย  สวางตา   ม.ตน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
๑๑ นายบุญถ่ิน  จนิดาจิตร ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๑๒ นายบันทม  วิเศษช ู   ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 

๑๓ นางสาวกัลยา  เถาพันธ ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

๑๔ นายกันหา  ชมภูนอย  ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

๑๕ นายปรีชา  หลาอยู ปวช. สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
๑๖ นายสมนึก  สวางตา ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 

๑๗ นายประวิทย  ทพิเนตร ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 

๑๘ นายประจบ  โยธาทลู ป.๖ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
๑๙ นายเกรียงไกร  สีพ ี ม.ปลาย สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๒๐ นายสมบัติ  ชาวโพธิ ์ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
๒๑ นายเดน  ประวนัเน ม.ตน สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 

๒๒ นางบาลั่น  บวนนอก ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
๒๓ นายบุญมี  สีตะ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๒๔ นางแสง  ศรีรูป ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
๒๕ นายบัวลอย  เถาพันธ ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
๒๖ นายสมบัติ  วนัลา ป.๔ สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 

  
 

(๔) รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ ๑ ต.ค. ๕๔ – ๓๑ พ.ค. ๕๕ จํานวน 
๑๔,๔๘๘,๔๔๖.๕๓ บาท 

                        -  รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง    จํานวน    ๗๕๘,๒๖๙.๑๔   บาท 
                        -  รายไดท่ีสวนราชการตาง ๆ จัดเก็บให         จํานวน ๗,๑๘๓,๗๖๗.๓๙   บาท 
                        -  เงินอุดหนุนท่ัวไปจากรัฐบาล        จํานวน  ๖,๕๔๖,๔๑๐.๐๐   บาท 
    

๗.๒   ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 



(๑) การรวมกลุมของประชาชนท่ีรวมกันประกอบอาชีพประกอบดวยกลุมตาง ๆ ดังนี้ 
๑. กลุมทอผาไหม  หมูท่ี  ๑ , ๕  ตําบลหนองปลาหมอ 
๒. กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต  หมูท่ี  ๒ , ๔ , ๖ และ ๗  ตําบลหนองปลาหมอ 
๓. กลุมเลี้ยงโคพันธุเนื้อ  หมูท่ี  ๓  ตําบลหนองปลาหมอ 
๔. กลุมโรงสีชุมชน  หมูท่ี  ๕  ตําบลหนองปลาหมอ 
๕. กลุมศูนยสาธิตการตลาด  หมูท่ี  ๘  ตําบลหนองปลาหมอ 
๖. กลุมสตรี  หมูท่ี  ๑ -๘ ตําบลหนองปลาหมอ และ หมูท่ี ๖ , ๗ ตําบลโนนศิลา        

(นอกเขตเทศบาลโนนศิลา)  
(๒) จุดเดนของพ้ืนท่ีท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล                                      

 ๑. ตําบลหนองปลาหมอเปนชุมชนขนาดกลาง มีหมูบาน ๑๓ หมูบาน ประชากร  ๕,๘๑๕  
คนครัวเรือนท้ังหมด  ๑,๗๖๒  ครัวเรือน ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร ประชากรในตําบลมี
ความขยนัขันแข็งในการประกอบอาชีพ  
 ๒. มีการรวมตัวกันเปนกลุมอาชีพเพ่ือพ่ึงพาตนเอง และชวยเหลือเก้ือกูลกันตาม
กระบวนการ ของชุมชนแบบมีสวนรวม  
 ๓. วัตถุดิบหรือทรัพยากรท่ีมีอยูสวนใหญในตําบลไดแก ออย มันสําปะหลัง ขาว  โคเนื้อ 
และปลูกหมอนเลี้ยงไหมทอผา 
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๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 
   นโยบายของรัฐ 

นโยบายของรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา       
เม่ือวันอังคารท่ี  ๒๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย  ๓  ประการ  คือ 

๑. เพ่ือนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากข้ึน  ซ่ึงจะเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  การพัฒนาคุณภาพและ
สุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูรอดและแข็งขันไดของเศรษฐกิจไทย 

๒. เพ่ือนําประเทศไทยสูสังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ี
เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน 

๓. เพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป  ๒๕๕๘  อยางสมบูรณ  โดยสรางความ
พรอมและความเขมแข็งท้ังทางดานเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความม่ันคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

การพัฒนาประเทศระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี  ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)     
มีแนวคิดท่ีตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๘-๑๐ โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา”    
ในทุกมิต ิ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว  ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ.๒๕๗๐ ซ่ึงกําหนด
ไดวา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียงยึดม่ันในวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริหารสามธารณข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ังถึง มีคุณภาพ สังคมมีความม่ันคงดาน
อาหารและพลังงานอยูบนฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและ
โลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑  ไดกําหนดไววา “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
 
 
 
 
 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 
ประจาํปี  ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

 
วิสัยทัศน  “ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางการเรียนรู  และเมืองหลักเศรษฐกิจ 

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
พันธกิจ 

บทที่  ๓ 
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

 



๑. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
๒. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน  และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
๓. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
๔. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเชื่อมโยงการคา การลงทุน การบริการ          

การทองเท่ียว 
๕. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง  ระบบบริการสาธารณะ  ระบบปองกันและบรรเทา       

สาธารณภัยให มีประสิทธิภาพ  และไดมาตรฐาน 
๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน  มีความสมดุล  อยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย  ๔  ยุทธศาสตร  ดังนี ้
 ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพคนและสงัคม 
 ยุทธศาสตรท่ี  ๒ การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
 ยุทธศาสตรท่ี ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๑๘  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน แนวทางการพัฒนา 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนและสังคม ๑. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดับ ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย  ใหเรียนรูตลอดชีวิต 
๒. สรางเสริมคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมท่ีดีงามแก
เด็กและเยาวชน 
๓.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการจัดการดานสาธารสุข  การ
ปองกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  การฟนฟูสมรรถนะ
ทางดานรางกายและจิตใจ  ใหประชาชนมีสุขภาวะท่ีสมบูรณ 
๔. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทย
ทางเลือก การแพทยพ้ืนบาน และสมุนไพร 
๕.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการใหกับเด็ก  
เยาวชน และประชาชนทุกระดับ 

๒.  การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ๑.  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง  และระบบการ
ใหบริการขนสงมวลชน 
๒.  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทองถ่ิน 
๓.  พัฒนา  สงเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ให
เมืองและชุมชนปลอดภัย  โดยใหชุมชนมีสวนรวม 
๔.  สงเสริม  และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และ
ปลอดอบายมุข 

๓.  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ
แขงขัน 

๑.  พัฒนา  สงเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและ
สินคาการเกษตรอยางครบวงจร  ตั้งแตการผลิต  การออกแบบ  การ
บรรจุภัณฑ  และการตลาด 
๒.  สงเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและนอมนําแนวทางปรัชญา



เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการประกอบอาชีพ 
๓.  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและแขงขันได 
๔.  พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

๕. ยุทธศาสตรการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

๑. เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ พัฒนา 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในทองถ่ินใหคงอยูอยาง
ยั่งยืน 
๒. อนุรักษ ฟนฟูพ้ืนท่ีปา และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความสมบูรณ 
๓. พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา และการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ 
๔. การพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 
การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของทองถิ่น 

๑.  สนับสนุน ชวยเหลือซอมแซมบานใหแกผูยากไร เพ่ือใหมีท่ีอยูท่ีม่ันคงแข็งแรง โดยรวมมือกับสวน
ราชการ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี 

๒.  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีอาชีพนอกฤดูทํานา โดยระดับความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน โดยใหประชาชนมีสวนรวม 

๓.  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนปลูกไผเพ่ือการบริโภค การแปรรูปผลผลิต และใชในการจัดทํา
ผลิตภัณฑตาง ๆ  

๔.  สงเสริมการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเองใหสังคมเขมแข็ง 
๕.  จัดใหมีการอบรมและสงเสริมความรูทางวิชาการเกษตร 
๖.  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 

๓.๒  ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 
 สภาพปญหาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
 

ช่ือปญหา สภาพปญหา 
๑ .ป ญ ห า ด า น
เศรษฐกิจ 

 

๑ . ๑  ป ญ ห า
ความยากจนการ
ประกอบอาชีพ และ
การวางงาน 
 

-  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทํานาไดผลผลิตไมแนนอนข้ึนอยูกับสภาพอากาศ  และน้ํา 
-  ขาดอาชีพเสริม สําหรับรองรับการวางงาน หลังฤดูเก็บเก่ียว 
-  แรงงานภาคการเกษตรขาดคุณภาพ และทักษะฝมือ 
 

        ๑.๒ ปญหาการ
อพยพแรงงาน 

 
 

-  เกิดการวางงานหลังฤดูทํานา ทําใหอัตราการอพยพของแรงงานภาคการเกษตรเขาสูตัวเมืองสูง 

 ๑.๓ ปญหา
หนี้สินของเกษตรกร 

 

-  เกษตรกรสวนใหญกูยืมเงิน ท้ังแหลงเงินกูในระบบ และนอกระบบ ทําใหตองเสียดอกเบี้ยในอัตรา
ท่ีสูง และไมสามารถชําระหนี้ไดภายในกําหนด เกิดหนี้เพ่ิมพูนในลักษณะดินพอกหางหมู 
 



๑ . ๔  ป ญ ห า
ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การเกษตรตกต่ํา 

-  เกิดจากตนทุนการผลิตสูง  เชน  ราคาปุย  เคมี  การจางงานภาคการเกษตร เชน การจางไถนา  
และการจางเก็บเก่ียว 
-  การใชปุยเคมี ทําใหดินเสื่อมคุณภาพตองเพ่ิมปริมาณของปุยข้ึนทุกป 
 

๑ . ๕  ป ญ ห า
การรวมกลุ มของ
เกษตรกร 

-  กลุมอาชีพ  ขาดความรู และประสบการณ ในการบริหารจัดการ และดําเนินงานของกลุม 
-  การรวมกลุมของเกษตรกร  เปนเปนเพียงการรวมกลุมเฉพาะกิจหวังเพ่ือใหไดรับการสนับสนุนใน
ลักษณะเปนเงินทุนเม่ือไดเงินลงทุนแลว นําไปใชผิดวัตถุประสงค ไมดําเนินการตามภารกิจของกลุม 
ทําใหกลุมขาดความเขมแข็ง และไมยั่งยืน 
 

๒.ปญหาดานสังคม  
๒ . ๑  ป ญ ห า

ความแตกแยกของ
สถาบันครอบครัว 

 

-  เนื่องจากสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมท่ีทุกคนตองเรงรีบ และไมมีเวลาใหครอบครัว 
-  ขาดความใกลชิด  และสัมพันธท่ีดีของสมาชิกในครอบครัว อันเนื่องมาจากประกอบอาชีพท่ี
หลากหลายในสังคมปจจุบัน 

  
๒.๒  ปญหา

ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

-  ความไมปลอดภัยในการสัญจรทางบก  เชน อุบัติเหตุตางๆ 
-  ปญหาภัยธรรมชาติเชนภัยแลง  วาตภัย และอุทกภัย เปนตน 
 

๒ . ๓  ป ญ ห า
ส วั ส ดิ ก า ร  แ ล ะ
สังคมสงเคราะห 

 

-  การจัดสรรสวัสดิการสงเคราะหคนชรายังไมเพียงพอ และไมท่ัวถึง 
-  ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบานไมเขมแข็ง 
 

๒ . ๔  ป ญ ห า
การรวมกลุ มของ
เ ก ษ ต ร ก ร ป ญ ห า
ส วั ส ดิ ก า ร  แ ล ะ
สังคมสงเคราะห 

 
 

 

- องคกรชุมชนไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 
- ขาดการประสานงานระหวางภาครัฐกับชุมชน 
- การภาวะผูนําชุมชน กลุมประชาชนมีการรวมตัวกันอยางหลวม ๆ ไมเปนเครือขาย 
- ผูนําไมใหความสําคัญกับการพัฒนา เนื่องจากไมมีความรูความเขาใจในการพัฒนาเนื่องจากยุงยาก 

๓ .ป ญ ห า ด า น
โครงสรางพ้ืนฐาน 

 

๓ . ๑  ป ญ ห า
การคมนาคมขนสง 
 

-  ถนนระหวางหมูบานยังไมไดมาตรฐาน สภาพเปนหลุมเปนบอ  และมีน้ําทวมขังในฤดูฝน 
-  ถนนเสนทางสําหรับลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไมท่ัวถึง และสภาพผังจราจรไมเหมาะสม 
-  ถนนภายในหมูบาน ไมไดมาตรฐาน ฤดูแลงมีฝุนละออง  ฤดูฝนมีน้ําทวมขัง 

๓ . ๒  บ ริ ก า ร
สาธาร ณูป โภคไม
ท่ัวถึง 

 

-  การใหบริการไฟฟายังไมครบทุกจุดทําใหการสัญจรในเวลากลางคืนไมสะดวกเทาท่ีควร 
-  การใหบริการน้ําประปาหมูบานน้ํายังไมเพียงพอตอความตองการ โดยเฉพาะในฤดูแลง 
-  น้ําสําหรับผลิตน้ําประปาไมสะอาด 
 



๔.ปญหาดานแหลง
น้ํา 

 

๔.๑ ขาดแคลน
น้ํา เ พ่ือการเกษตร 
และอุปโภคบริโภค 

-  แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 
-  แหลงน้ําท่ีมีอยูไมเพียงพอ 
-  ระบบชลประทานไมท่ัวถึง ขาดการบริหารจัดการแหลงน้ําท่ีดี งบประมาณในการพัฒนามีจํานวน
จํากัด สิ่งกอสรางท่ีใชในการกักเก็บน้ําชํารุด 
 

๕.ดานสาธารณสุข  
     ๕.๑ ปญหาการ
แ พ ร ร ะ บ า ด ข อ ง
โรคติดตอ 

-  การแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 
-  การแพรระบาดของโรคเอดส 
- การแพรระบาดของไขหวัดนก 
 

     ๕.๒ ปญหาดาน
สุขภาพ และอนามัย
ท่ัวไป 
 

-  โรคความดันโลหิต 
-  โรคเบาหวาน และน้ําหนักตัวสูงกวาปกติ 
- มีการบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ประชาชนใหความสนใจในเรื่องสุขภาพนอย  
 
 

     ๕.๓  เด็กขาด
ส า รอ าห า ร  แล ะ
น้ํ า ห นั ก ตํ่ า ก ว า
เกณฑ 
 
 

- หญิงมีครรภไดรับการดูแลอยูในเกณฑคอนขางต่ําเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา 
-  การไดรับอาหารไมเพียงพอ  และขาดคุณคาทางโภชนาการ 
 

๖ .ป ญ ห า ด า น
ก า ร เ มื อ ง ก า ร
บริหาร 

 

๖.๑ ปญหาดาน
ก า ร เ มื อ ง  ก า ร
ปกครองทองถ่ิน 
 

-  ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมทางการเมืองอยางแทจริง 
-  ประชาชนไมทราบ และไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของการปกครองทองถ่ิน 
 

 ๖.๒ ปญหาดาน
การบริหาร 

 

-  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลท้ังฝายการเมือง และฝายประจํายังขาดความรูความ
เขาใจในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง 

-  บุคลากรขาดทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติหนาท่ี 
-  ขาดบุคลากรท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปฏิบตัิหนาท่ีสนองความตองการของประชาชน 

๗ .ป ญ ห า ด า น
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

 

       ๗ .๑   ด า น
ศ า ส น า  แ ล ะ

-  ประเพณี และวัฒนธรรมของทองถ่ินเปลี่ยนไป และไมไดรับความสําคัญจากคนรุนใหม 
-  อิทธิพลของวัฒนธรรมจากประเทศตะวันตกเขามามีบทบาทตอวิถีชีวิตของคนรุนใหมมากข้ึน และ



วัฒนธรรม 
 

ทําลายวัฒนธรรมดั้งเดิมของทองถ่ิน 
 

      ๗ .๒   ด า น
การศึกษา 
 

-  การไมไดรับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนโดยสวนใหญจบการศึกษาภาคบังคับ 

๘ .ป ญ ห า ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

 

     ๘.๑ ปญหาขยะ
มู ล ฝ อ ย  แ ล ะ สิ่ ง
ปฏิกูลในชุมชน 
 

-  การท้ิงขยะไมเปนท่ีและไมถูกหลักสุขาภิบาล 
- ขาดแคลนงบประมาณในการจัดเก็บและกําจัดขยะอยางมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 

     ๘.๒ ปญหาดิน
เ สี ย   แ ล ะ เ สื่ อ ม
คุณภาพ 
 

-  ดินเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจาการใชสารเคมีในการเกษตร ทําลายจุลินทรีย และสัตวตาง ๆ ในดิน 
ทําใหดินเกิดการแข็งตัว 
 

     ๘.๓ น้ําเสีย 
 

-  น้ําในแมน้ําลําคลองเนาเสีย  สาเหตุจากการใชสารเคมี และของเสียจากครัวเรือน 
-  เกิดน้ําทวมขังในหมูบานโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน 
 

 
 
 

การวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย  โอกาสและขอจํากัด  (SWOT  Analysis)   
 

 ๑. จุดแข็ง (Strength) 
 ๑.๑ ชุมชนมีวัฒนธรรมท่ีดีงาม มีการรวมกลุมอาชีพ กลุมออมทรัพย และกลุมอ่ืน ๆ เพ่ือ
เสริมสรางความสามัคคี มีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการกลุมใหเขมแข็งและใหความรวมมือตอทางราชการ
เปนอยางดี  
 ๑.๒ การคมนาคม  ทางบก  มีเสนทางคมนาคมติดตอกับหลายพ้ืนท่ีและหลายตําบลท่ี
สะดวกสบาย  โดยมีเสนทางหลัก คือ ถนนมิตรภาพ   มีลักษณะเปนถนนลาดยาง ทําใหการเดินทางติดตอ
ระหวางคนในพ้ืนท่ีกับก่ิงอําเภอโนนศิลา ไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วและภายในตําบลหนองปลาหมอ มีถนน
ติดตอกันระหวางหมูบานสะดวกมีหลายสายทําใหการติดตอกันระหวางหมูบานสะดวกและรวดเร็ว 
 ๑.๓ มีบุคลาการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหความรวมมือในการพัฒนา
ทองถ่ิน มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี 
  ๑.๔ เปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทางการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบ ประชากรสวน
ใหญปลูกออย มันสําปะหลัง ขาว เลี้ยงสัตว และผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ ประกอบกับในเขตตําบลมีนิคม
เศรษฐกิจพอเพียง  
 ๑.๕ ดานการศึกษา ตําบลหนองปลาหมอมีโรงเรียนเพียงพอตอการศึกษาของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เหมาะท่ีจะสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาใหสูงข้ึนได เพราะมีสถานศึกษาพรอมอยูแลวอีกท้ังมีอินเตอรเน็ต
ตําบลซ่ึงจะชวยใหประชาชนมีโอกาสไดศึกษาหาขอมูลรับรูขาวสารไดมากข้ึน 
 



 
  ๒. จุดออน (Weak) 
 ๒.๑ สภาพสังคม  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชน  เนื่องจากประชาชนบางสวนยังไมกลา
คิดกลาแสดงออก  ยังคงยึดติดกับการเปนผูตาม  และตองเชื่อฟงผูทําอยู ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนนอย
ประชาชนสวนใหญยังยากจนอยู มักคอยความชวยเหลือจากทางรัฐอยางเดียว 
 ๒.๒  เสนทางคมนาคม   ตําบลหนองปลาหมอมีถนนสําหรับคมนาคมหลายสาย แตสวนมาก
เปนถนนดิน และถนนหินคลุก ซ่ึงเปนหลุมเปนบอ พ้ืนถนนไมแนน เวลาหนาฝนจะทําใหมีน้ําขัง และถนนขาดทํา
ใหการสัญจรไปมาไมสะดวกเทาท่ีควร อีกท้ังงบประมาณในการซอมแซมมีไมเพียงพอจึงยังเปนปญหามาตลอด 
  ๒.๓ ขาดแคลนคูสายโทรศัพท  ทําใหโทรศัพทพ้ืนฐานมีไมท่ัวถึงทุกบาน 
 ๒.๔ ประชาชนยังขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร ทําใหประชาชนยังใหความ
สนใจอินเตอรเน็ตตําบลนอย  
 ๒.๕  แหลงน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรยังไมเพียงพอตอความตองการ พ้ืนท่ี
ทําการเกษตรขาดความอุดมสมบูรณ 
 ๒.๖ ประชาชนในวัยแรงงานอพยพไปทํางานในเขตเมือง ทําใหประชาชนสวนใหญท่ีอยูในพ้ืนท่ี
มีแตเด็กและผูใหญ ประกอบกับประชาชนวัยแรงงานท่ีทํางานในพ้ืนท่ีมีแตแรงงานทางดานเกษตรกรรม ซ่ึงมีนอย
ไมเพียงพอ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
 ๒.๗ ปญหาดานสาธารณสุขมูลฐานยังเขาไมท่ัวถึง งบประมาณมีจํากัด 
 

๓. โอกาส (Opportunity) 
   ๓.๑  มีพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน รวมท้ังนโยบายของรัฐบาล 
ซ่ึงจะทําใหทองถ่ินมีความพรอมและอํานาจในการพัฒนาทองถ่ินอยางเต็มศักยภาพ เพราะทองถ่ินมีความพรอม
ท้ังทางดานการเงิน บุคลากร และความรวมมือจากประชาชนในทองถ่ิน 
   ๓.๒ สภาพพ้ืนท่ีเหมาะแกการเกษตร  เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบ  จึงเหมาะแกการ
พัฒนาและสงเสริมทางดานการเกษตร  เชน  การเกษตรผสมผสาน   การใชปุยชีวภาพ  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะ
ตอบสนองนโยบายตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และนโยบายของรัฐบาล  เสนทางคมนาคมคอนขาง
สะดวกสบาย  และใกลเมือง  (อําเภอ) จึงเหมาะแกการสงเสริมอาชีพเสริมรายได  จากพืชผลทางการเกษตร  
การแปรรูปผลิตภัณฑ และสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.๓ นโยบายสนับสนุนของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑  เปน
ตนมาท่ีรัฐบาลเริ่มมีนโยบายกระจายความเจริญจากสวนกลางสูสวนภูมิภาค  กระจายอํานาจจากสวนกลางสู
ทองถ่ิน  รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันมองเห็นความสําคัญของประชาชนในฐานราก  จึงมีการกระจาย
รายไดสูรากหญา  ดังจะเห็นไดจากการจัดสรรงบประมาณ การจัดทําโครงการ   และการอุดหนุนงบประมาณ
ตางๆ  จํานวนมากสูทองถ่ิน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน  และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 
   ๓.๔ เยาวชนสวนใหญใหความสําคัญกับการเลนกีฬา จึงเหมาะท่ีจะสงเสริมใหเยาวชนหันมา
เลนกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน ทําใหเยาวชนหางไกลยาเสพติด 

๔. ขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threat) 
  ๔.๑  ความไมตอเนื่องของนโยบายสนับสนุนจากรัฐบาล  ขาดการสนับสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐปจจุบันภาครัฐมีการปรับงบประมาณใหมท้ังกระบวนการ  หากเสนอแผนงานโครงการเปนไปตามท่ี
นโยบายรัฐบาลกําหนด  ถึงแมจะเปนความตองการของชุมชนท่ีแทจริงก็ตาม   ก็จะไมไดรับการพิจารณา



สนับสนุนงบประมาณ  ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลมีขอจํากัดทางดานงบประมาณ และบุคลากร      
แตโครงการท่ีจําเปนตองทํามีมาก ทําใหการพัฒนาเปนไปอยางลาชาโดยเฉพาะการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    
   ๔.๒ ประชาชนยังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการบริการจัดการ และการเมืองนอย     
ทําใหการประสานงานในเรื่องตาง ๆ ระหวางประชาชนและองคกรภาครัฐไมไดรับความรวมมือท่ีควร 
  ๔.๓ พ้ืนท่ีตําบลมักประสบปญหาภัยแลง ฝนไมตกตองตามฤดูกาล ทําใหพ้ืนท่ีทําการเกษตร
ประสบปญหาจากความแหงแลง พอถึงฤดูฝน น้ําก็ทวมเสนทางคมนาคมขาดไดรับความเสียหาย  
  ๔.๔ กระแสตะวันตกเขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะทาง
สื่อตาง ๆ ทําใหเยาวชนรับเอาคานิยมแบบตะวันตกเขามาในการดําเนินวิถีชีวิตแบบตะวันตกมากข้ึนและลืมวิถี
ชีวิตทองถ่ิน ขาดความพอเพียง กลายเปนสังคมบริโภคนิยม ซ่ึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ วิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  ไดกําหนดวิสัยทัศน  (Vision)  เพ่ือเปนสภาพการณ

ในอุดมคติ  เปนจุดหมาย  และปรารถนา  คาดหลังท่ีจะใหเกิดข้ึน  เพ่ือใหบรรลุผลในอนาคตขางหนา  ตําบล
หนองปลาหมอ  เปนตําบลขนาดเล็ก  ท่ีมีประชากรสวนใหญพักอาศัย  อยูหนาแนน  และสงบสุข  และคาดวาใน
อนาคต  จะตองเปนชุมชนทีสงบสุข  และนาอยู   และมีทัศนียภาพ  และสิ่งแวดลอมดี  จึงได  กําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

 

บทที่  ๔ 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 



     “ชุมชนนาอยู  เชิดชูคุณธรรม  เสริมสรางผลิตภัณฑ  พรอมนําชุมชน  สูการบริหารการจัดการ” 
 

๔.๒ พันธกิจ  (MISSION) 
  (๑)  โครงสรางพัฒนาอาชีพและรายได  โดยการสงเสริมกลุมอาชีพ  และหาตลาดมารองรับ
ผลผลิตใหแกเกษตรกร 
  (๒)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเข็มแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพ้ืนฐาน     
ท่ีจําเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ   
  (๓)  การสรางศักยภาพในการผลิตสินคาดานการเกษตร โดยฝกอบรมใหความรูแกเกษตร    
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตสงเสริมการจัดหาแหลงเงินทุนเพ่ือการเกษตรสรางทํานบก้ันน้ําเพ่ือการเกษตร 
  (๔)  การพัฒนาทุนมนุษย  โดยการสนับสนุนบุคลากรในมีการศึกษาเพ่ิมใหจัดอบรม รักษาฟนฟู  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามใหรุงเรืองสืบไป เสริมสรางสุขภาพอนามัยและการสาธารณูปโภค  
และอุปโภค 
  (๕)  การจัดระบบบรหิารจัดการ  โดยมีภาครัฐ  และมีประชาชน  เขามามีสวนรวมจากทุกสวน
รวมกัน 
๔.๓ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

๑. ประชาชนมีความรูมีศักยภาพ  สามารถพ่ึงตนเองได 
๒. ประชาชนไดรับการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐาน มีความสะดวก สบายและสงบ ปลอดภัย 
๓. มีความรูความเขาใจท่ีจะพัฒนา ผลิตภัณฑเพ่ือออกสูตลาด ไดอยางมีคุณภาพและราคาสูง 

 ๔. นําความรูท่ีไดมาเพ่ือชวยเหลือสังคมใหดียิ่งข้ึน  อนุรักษและรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป 

 ๕. การจัดระบบบริหารจัดการ  จากภาครัฐ  เอกชนท่ีดีมีการบูรณาการรวมกัน 



  
 
 
 
 
กรอบยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 

เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ องคการบริหาร
สวนตําบลหนองปลาหมอ จึงกําหนดกรอบยุทธศาสตร แนะแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลา
หมอ ซ่ึงประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอใหเปนชุมชนท่ีนาอยู และยั่งยืน 
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 
๔. ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ  

๕.๑ ยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจน 
      เปาหมาย 
 เพ่ือใหประชาชนในตําบลหนองปลาหมออยูดีกินดี ชุมชนมีความเขมเข็ง ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สามารถ
พัฒนาฝมือการผลิตมูลคาสินคา และสามารถขยายตลาดใหมากยิ่งข้ึน และสามารถแขงขันทางเศรษฐกิจ             
เพ่ือแกปญหาความยากจนได 
    แนวทางการพัฒนา 
 ๑. การพัฒนาอาชีพ  และรายไดสรางความเขมแข็งในชุมชน  เขาถึงบริการของสังคมปรับระบบการบริหาร
จัดการใหเอ้ืออํานวยการแกปญหาความยากจน 

๒. จัดหาตลาด  จัดตั้งศูนยแปรรูป ผลผลิตทางดานการเกษตร 
๓. ประชาชนมีงานทําตลอดป  ไมมีการอพยพแรงงานไปสูสังคมเมือง 
๔. ประชาชนทุกหมูบานมีพันธุพืชและพันธุสัตว 
๕. ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานการเกษตร 
๖. ประชาชนสามารถซ้ือหาของจากตลาดในใกลบานของตนเองได 
๗. มีแหลงจัดทุนหมุนเวียนเพ่ือการเกษตรและกลุมอาชีพตาง ๆ 
๘. สงเสริมศักยภาพ  และขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทาง  การเกษตรอินทรีย 
๙. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  และกลุมอาชีพ 
๑๐. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

    ตัวช้ีวัด 
 ๑. เกษตรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

๒. มีตลาดรองรับสินคาดานการเกษตร 
๓. ชุมชนมีความเขมแข็ง 
๔. ประชาชนมีพันธุพืชและพันธุสัตว 
๕. เกษตรกรมีความรูเพ่ิมข้ึน 
๖. ประชาชนสามารถซ้ือหาของจากตลาดใกลบานได 
๗. มีแหลงเงินทุนเพ่ือประกอบอาชีพ 
๘. สินคามีคุณภาพ 
๙. ประชาชนมีความรูเก่ียวกับกลุมอาชีพดานตาง ๆ 
๑๐.ประชาชนมีสรางความตระหนักในเรื่องผูประกอบการและผูบริโภค 

๕.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอใหเปนชุมชนท่ีนาอยู และย่ังยืน 

บทที่  ๕ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
 



      เปาหมาย 
 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ  มีระบบระเบียบมีการบริการดาน  สาธารณูปการ  มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
       แนวทางการพัฒนา 

๑. กอสรางและปรับปรงุ  บํารุงถนน  สะพานทางเขา  และทอระบายน้ํา 
๒. การขยายเขตไฟฟาในหมูบาน ขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร ขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตรและขยายไฟฟา

สาธารณะพรอมปรับปรุงและซอมแซม 
๓. กอสรางและขยายเขตประปา 
๔. การบริการสาธารณะท่ีพึงไดรับ 
๕. ขุดลอกแหลงน้ําตามธรรมชาติ และท่ีสรางข้ึนเอง      
ตัวช้ีวัด 
๑.  ระบบคมนาคม สะดวก โครงสรางพ้ืนฐานม่ันคง 
๒.  ปรับปรุงและเพ่ิมความสะดวกสบายแกประชานโดยการจัดหาใหมี ไฟฟาเขาถึงทุกครัวเรือน 
๓.  การบริการดานสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  มีประสิทธิภาพ 
๔.  ชุมชนนาอยูมีระบบและมีระเบียบ 
๕.  มีสภาพแวดลอมท่ีดี 

๕.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย 
เปาหมาย 
เพ่ือยกระดับความรู  การศึกษา  เพ่ือพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนารักษา  ฟนฟู  เสริมสรางทุนทางสังคมท่ีดี  

พัฒนาศักยภาพกําลังแรงงาน  เสริมสรางสุขภาพอนามัย  และการสาธารณสุข 
       แนวทางการพัฒนา 

๑. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
๒. การพัฒนาสงเสริมดานการศึกษา 
๓. การพัฒนาสงเสริมสุขภาพและอนามัย 
๔. การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการของชุมชน 
๕. การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
๖. พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน 
๗. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและใหองคกรมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
๘. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๙. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 

      ตัวช้ีวัด 
 ๑. อนุรักษฟนฟู  วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  ใหคงอยูตลอดไป 
 ๒. เด็กและเยาวชนมีความรูเพ่ิมข้ึน 

๓. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  สมบูรณ 
๔. คนชรา ผูดอยโอกาส และคนพิการไดรับความชวยเหลืออยางท่ัวถึง 
๕. ประชาชนไดเลนกีฬามากข้ึนและมีสุขภาพแข็งแรง 

 ๖. แรงงานมีศักยภาพและความสามารถสูงข้ึน 
๗. บุคลากรมีความรูความสามารถเพ่ิมข้ึน 
๘. ระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
๙. ประชาชนมีสวนรวมทุกภาคสวน 

๕.๔ ยุทธศาสตรการจัดระบบการบริหารจัดการ 
    เปาหมาย 



 เพ่ือเสริมสรางระบบการบริหารจัดการจัดการกิจการบานเมืองท่ีดี  มีการบริหารการจัดดานการเงินการคลัง
และงบประมาณ  พัฒนาระบบการเมืองการปกครอง 
     แนวทางการพัฒนา 

๑. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๒. การจัดระบบบําบัดน้ําเสีย 
๓. การบริหารจัดการ  และรณรงค  การกําจัดขยะมูลฝอย 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
๕. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ลดปญหาความรุนแรงของครอบครัว  อุบัติเหตุ 

อุบัติภัย  อาชญากรรมและการบรรเทาสาธารณภัย 
๖. สงเสริมดานการจัดการบริหารการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ และคุมคา 
ตัวช้ีวัด 
๑. ประชาชนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดลอมใหมีสภาพท่ีดี 
๒. การจัดระบบบําบัดน้ําเสียมีคุณภาพ 
๓. ชุมชนเปนเมืองนาอยู 
๔. ระบบการเมืองการปกครองมีประสิทธิภาพ 
๕. การบริหารการจัดการกิจการบานเมือง  มีระบบ  และเปนระเบียบ 
๖. การจัดการดานการเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพและคุมคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑.  ยุทธศาสตรแกปญหาความยากจน ๑. การพัฒนาอาชีพ  และรายไดสรางความเขมแข็งในชุมชน  เขาถึงบริการของ

สังคมปรับระบบการบริหารจัดการใหเอ้ืออํานวยการแกปญหาความยากจน 
๒. จัดหาตลาด  จัดตั้งศูนยแปรรูป ผลผลิตทางดานการเกษตร 
 
๓. ประชาชนมีงานทําตลอดป  ไมมีการอพยพแรงงานไปสูสังคมเมือง 
 
๔. ประชาชนทุกหมูบานมีพันธุพืชและพันธุสัตว 
๕. ประชาชนมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองในดานการเกษตร 
 
๖. ประชาชนสามารถซื้อหาของจากตลาดในใกลบานของตนเองได 
๗. มีแหลงจัดทุนหมุนเวียนเพ่ือการเกษตรและกลุมอาชีพตาง ๆ 
๘. สงเสริมศักยภาพ  และขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทาง  การเกษตร

อินทรีย 
๙. สงเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  และกลุมอาชีพ 
 
๑๐. สรางความตระหนักแกผูประกอบการและผูบริโภค 

-  จัดหางบประมาณสนับสนุน และสงเสริมกลุมอาชีพ  พรอมอบรมใหความรู
ทักษะตางๆ ในการประกอบอาชีพ ทุกหมูบาน 
-  หาตลาดเพ่ือรองรับผลิตผลใหแกเกษตรสงเสริมการแปร รูปผลิตผลและ
ผลิตภัณฑในทุกหมูบาน 
-  สนับสนุนนักลงทุน  สรางอุตสาหกรรม  ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  ภายใน
หมูบานหรือภายในตําบล 
-  จัดหาสนับสนุนพันธพืชพันธสัตวใหแกเกษตรกร 
-  ติดตอประสานงานเจาหนาท่ีจากหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  อบรม  สัมมนา  
สงเสริม  ใหความรู  ความเขาใจท่ีถูกตอง 
-  สรางตลาดสด  แลกเปลี่ยนสินคาข้ึนภายในหมูบาน 
-  สนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือการเกษตรและกลุมอาชีพตางๆ 
-  จัดตั้งแหลงการเรียนรูหรือศูนยถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบ
อินทรีย 
-  ฝกอบรมสงเสริมอาชีพแกประชาชนและกลุมอาชีพ  ประกอบอาชีพตาม
ปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง 
-  สงเสริมการลงทุน  และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อยางมีอยางมีระบบ 
 
 

 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๒.  การพัฒนา อบต.หนองปลาหมอ     
    ใหเปนชุมชนท่ีนาอยูและยั่งยืน 

๑. กอสรางและปรับปรุง  บํารุงถนน  สะพานทางเขา  และทอระบายนํ้า 
 

-  กอสราง 
-  กอสรางถนนและทอระบายนํ้า 

ยุทธศาสตรการกพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
๒. การขยายเขตไฟฟาในหมูบาน ขยายไฟฟาเพ่ือการเกษตร ขยายไฟฟาเพ่ือ
การเกษตรและขยายไฟฟาสาธารณะพรอมปรับปรุงและซอมแซม 
 
 
 
๓. กอสรางและขยายเขตประปา 
 
 
๔. การบริการสาธารณะท่ีพึงไดรับ 
 
 
 
 

-  กอสรางปรับปรุงถนนและทอระบายนํ้า 
-  ปรับปรุงซอมแซมถนน 
-  กอสรางทอระบายนํ้า 
-  กอสรางทางเขาและทอระบายนํ้า 
-  ปรับปรุงกอสรางสะพาน 
-  การจัดการผังเมือง 
-  ปรับปรุงเปลี่ยนสภาพการใชประโยชนพ้ืนท่ีสาธารณะ 
-  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะแรงต่ํา 
-  ขยายเขตไฟฟา  เพ่ือการเกษตร 
-  ขยายไฟฟา  ภายในหมูบาน 
-  ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
-  ซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
-  ขยายเขตการบริการประปา 
-  ปรับปรุง  ซอมแซม  และดูแลรักษาประปา 
-  ปรับปรุงการบริการประปา 
-  ติดตั้งตูระบบโทรศัพท 
-  ติดตั้งตูระบบโทรศัพท 
-  การบริการดูแลดานการสาธารณสุข 
-  การสนับสนุนกองทุนผูติดเช้ือ  HIV 
-  การสนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  การสนับสนุนและดูแลดานสาธารณสุขมูลฐาน 
-  การปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  ดําเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
-  กอสรางศูนยรักษาความปลอดภัยประจําหมูบาน 
-  กอสรางศูนยพัฒนาเด็ก 



 
๓.  ยุทธศาสตรพัฒนาทุนมนุษย 
 
 
 
 
 
 

๕. ขุดลอกแหลงนํ้าตามธรรมชาติ และท่ีสรางข้ึนเองนํ้า 
๑. การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
 
 
๒. การพัฒนาสงเสรมิดานการศึกษา 
 
 
 
 
๓. การพัฒนาสงเสรมิสุขภาพและอนามัย 
 
 
 
 
 
๔. การพัฒนาและสงเสรมิดานสวัสดิการของชุมชน 
 

-  ขุดลอกลําหวย บึง คูคลอง  
-  รณรงคสรางจิตสํานึกในดานจริยธรรมและคุณธรรม 
-  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
-  เสริมสรางทํานุบํารุงพุทธศาสนา 
-  สงเสริมการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
-  สงเสริมทักษะการเรียนเพ่ิมเติมและเรียนวิชาชีพ 
-  สงเสริมการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรม  ประเพณีไทย 
-  จัดใหมีหองสมุดชุมชน  เสริมทักษะการอาน  ในชุมชน 
-  สงเสริมทุนการศึกษานักเรียนยากจน 
-  สงเสริมการสรางกลุมเสริมสุขภาพ 
-  สงเสริมและสนับสนุนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน 
-  สงเสริมรณรงคปองกันโรคไขเลือดออกและโรคพิษสุนัขบา 
-  สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
-  สงเสริมเครื่องมือเวชภัณฑทางการแพทยบริการประชาบน 
-  สงเสริมการแพทยแผนไทย 
-  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ 
-  สงเสริมและสนับสนุนผูพิการและผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 

 
 
๕. การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 
 
 
๖. พัฒนาศักยภาพดานแรงงาน 
๗. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและใหองคกรมีขีดความสามารถในการพัฒนา 
 

-  สงเสริมและสนับสนุนกลุมสตรีแมบาน อสม. 
-  สงเสริมสนับสนุน  เด็ก  เยาวชน  คนชรา  และผูดอยโอกาส 
-  สงเสริมและจัดใหมีสนามกีฬาและสวนสงเสริมสุขภาพ 
-  สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
-  จัดหาหรือปรับปรุงภูมิทัศนสวนหยอมในชุมชน 
-  สงเสริมพัฒนาศักยภาพทางดานแรงงาน 
-  เสริมสรางใหความรู  ทักษะแกบุคคลองคกรบริหารสวนตําบล 
-  จัดหาอุปกรณเครื่องมือ เสริมสรางศักยภาพ ในการบริหารจัดการ 



 
 
๘. สงเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล 
 
๙. สงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวน 
 
๑๐. การถายโอนภารกิจการจัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

-  ปรับปรุงอัตราบุคลากร  ใหสามารถบริการจัดการตอบสนอง    
-  ความตองการประชาชน 
-  เสริมสรางและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือการบริการประชาชน 
-  กอสรางปรับปรุงอาคารเพ่ือรองรับการบริการของประชาชน 
-  จัดทําประชาคมใหประชาชนแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
-  เสริมสรางศักยภาพบุคลากรและอุปกรณเพ่ือรองรับการถาย  
-  โอนภารกิจจัดการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
-  สงเสริมโครงการอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนท่ีขาดแคลน 
-  สนับสนุนกิจการของโรงเรียนเพ่ือสงเสริมการศึกษา 
-  สงเสริมสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาท่ีเรียนดี แตขาดโอกาส   
-  สงเสริมการสาธิตการฝกวิชาชีพนักเรียน  นักศึกษา 
-  สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาดานยาเสพติด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 
 
 
๔.  ยุทธศาสตรการจัดระบบการ    
     บรหิารจัดการ 
 
 
 

๑๑.สงเสริมการมสีุขภาพอนามัยท่ีดีของมารดาและบุตร 
 
๑๒. สงเสริมโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุข 
 
 
๑. สรางจิตสาํนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
และสิ่งแวดลอม 
 
๒. การจัดระบบบําบัดนํ้าเสีย 
 
 
 

-  สงเสริมการมีสุขภาพอนามัยท่ีดีของมารดาและทารก 
-  เยี่ยมเยือนแมหลังคลอด 
-  สรางโอกาสในการเขาถึงบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกัน สุขภาพ  
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-  สุขใจวัยทอง 
-  รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสํานึกในอนุรักษ  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
-  ฝกอบรมอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 
-  รณรงคสรางจิตสํานึกใหการกําจัดนํ้าเสียของชุมชน 
-  กํากับดูแลและตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการ ใหเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย 
-  ขุดลอกทอระบายนํ้าในชุมชนท่ีอุดตัน 



๓. การบริหารจดัการ  และรณรงค  การกําจัดขยะมูลฝอย 
 
 
 
 
๔. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 
 
 
 

-  รณรงคสรางจิตสํานึกในการกําจัดขยะมูลฝอย 
-  สงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารขยะเพ่ือการกลับ มาใชใหม  หรือ
แปรรูป 
-  จัดการบริการเพ่ิมศักยภาพในการกําจัดขยะมูลฝอย 
-  รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการกําจัดขยะ 
-  ออกขอบัญญัต ิอบต.เพ่ือควบคุมจัดระเบียบชุมชน 
-  รณรงคสรางจิตสํานึกในการพัฒนาสังคม 
-  ฝกอบรมสาสมัครชวยเหลือตรวยสอบดูแลชุมชนและสังคม 
-  รณรงคสรางความปลอดภัยในการขับข่ียวดยานในชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 ๕. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ลดปญหา 
ความรุนแรงของครอบครัว  อุบัติเหต ุอุบัติภัย  อาชญากรรม 
และการบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
๖. สงเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการ      
พัฒนาจังหวัด 
๗. สงเสริมดานการจัดการบริหารการเงินการคลังใหมีประสิทธิภาพ 
และคุมคา 
 

-  ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนประจําตําบล 
-  ขับข่ีปลอดภัยดานการจราจร 
-  จัดหาวัสดุครุภัณฑในการสงเสริมปองกันภัยและเพ่ิมศักยภาพ 
-  รณรงคและปองกันลดปญหาการสรางความรุนแรงภายในครอบครัว 
-  จุดตรวจบริการประชาชน 
-  ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามแนวทางนโยบายของรัฐ บาลและยุทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัด 
-  บริหารการจัดซื้อจัดจางใหมีประสิทธิภาพ 
-  ตรวจสอบในการเงินการคลัง 
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 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน ซ่ึงใชเปนกรอบในการกําหนด
แนวทางการพัฒนาเพ่ือใหตอบสนองตอปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และศักยภาพขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกน แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายของรัฐบาล การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัตินั้นสามารถทําได ๔ 
แนวทาง ดังนี้ 

 ๑. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเอง โดยการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาแลวแปลงแผนไป
เปนแนวทางการพัฒนา และโครงการในการพัฒนาตามแผนพัฒนาตําบลสามป แลวนําแผนพัฒนาสามปไปเปนกรอบ
ในการจัดทําแผนงานงบประมาณหรือขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของ
องคการ 

 ๒. การใหการสนบัสนุนหนวยงานราชการอ่ืน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรเอกชน
เปนผูดําเนินงานในกรณีท่ีองคการบริหารสวนตําบลยังไมมีความพรอมหรือศักยภาพเพียงพอในการดําเนินการเอง 
และมีหนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพและมีความพรอมมากกวาดําเนินการแทน 

 ๓. การรวมมือกับหนวยงานราชการอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืน หรือองคกรเอกชนอ่ืนใน
การดําเนินการในกรณีท่ีปฏิบัติงานในกรณีท่ีการปฏิบัติงานจะตองเก่ียวของหรือเก่ียวพันกับหนวยงานหรือองคกรอ่ืน 
โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวนสหการหรือคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ 

 ๔. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรเอกชนอ่ืน เปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินงานตามแผนงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางท่ีกําหนดไวในแผนพัฒนาตําบลสามป 
และแผนยุทธศาสตรการบริหารสวนตําบลบานหัน โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการ
พัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดขอนแกนตามลําดับ 

 ข้ันตอนในการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัต ิ
 เม่ือผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว จะตองแจงใหสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชน
ทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยโดยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 

 

 หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแล

ของปลัดองคการบริหารสวนตําบลและผูบริหาร ดังนี้ 
 ๑. สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

บทที่  ๖ 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาหมอ 
ไปสูการปฏิบัติและการตดิตามประเมินผล 

 



 ๒. สวนการคลัง 
 ๓. สวนโยธา 
 ๔. สวนการศึกษา 
 การติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ขอ ๒๘  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย 

(๑) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
(๒) ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๓) ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
(๔) หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
(๕) ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  ใหกรรมการมมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ
คัดเลือกอีกได 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
                        (๑) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                        (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                        (๓) รายงานเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน
เพ่ือใหผูบริหารเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม  ของทุกปท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา   สามสิบวัน 
                        (๔) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยในการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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