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บทที 1 

บทน ำ 
 
 

                                        
   

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  (พ.ศ. 2550) ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีควำมเป็นอิสระพอสมควรให้ควำมส ำคัญกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก ำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรก ำหนดนโยบำยที่จะด ำเนินกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆ   ตำมอ ำนำจหน้ำที่ของตนเอง 
ประกอบกับพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ก ำหนดให้มีกำรถ่ำยโอน ภำรกิจในกำรให้บริกำรสำธำรณะที่จ ำเป็น  และรำยได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  กำรด ำเนินกำรบริกำรขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่นทุก ๆ  ด้ำน  ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีควำมโปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  กำรวำงแผนในกำรด ำเนินกำรบริหำรจึงเป็นกลไกท่ีส ำคัญที่ท ำให้กำรบริหำรเป็นรูปแบบและมี
ทิศทำงกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำที่สมดุลย์และมีประสิทธิภำพ   จะส่งผลให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำมำรถ
ด ำเนินกำรบริหำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  แก้ปัญหำได้ถูกจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และท ำให้บรรลุตำม
ควำมมุ่งหมำย 
 
 

 
            ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  ก ำหนดประเภทของแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้  2   ประเภท   คือแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   และ
แผนพัฒนำสำมปี ” แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ”  หมำยถึง   แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์    พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำในอนำคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  แผนพัฒนำจังหวัดและ
แผนพัฒนำอ ำเภอ 
 
 

 
  กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ จัดท ำขึ้นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 16   แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเป็นแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงในกำรพัฒนำ  เป็นกำรแสดงถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยที่จะด ำเนินกำรพัฒนำในอนำคต  โดยจัดท ำให้สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
นโยบำยรัฐบำล แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  ปัญหำและควำมต้องกำรของคนในท้องถิ่นและนโยบำยในกำร
พัฒนำท้องถิ่น 
 
 
  กำรวำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกระบวนกำรก ำหนดทิศทำง 
กำรพัฒนำในอนำคตขององค์กร โดยก ำหนดสถำนะภำพควำมต้องกำรและแนวทำงในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยบนพื้นฐำนของกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภำพ  ปัญหำและ
ควำมต้องกำรของชุมชน  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดต่ำง ๆ  บรรลุตำมเป้ำหมำย  โดยสำมำรถแก้ไขปัญหำและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้ำน  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวนำค ำ  จึงจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขึ้น 

ควำมเป็นมำของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์เพื่อกำรพัฒนำ 
 

1. ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ 
 

2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ 
(พ.ศ. 2558 – 2562) 
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  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  
ได้ก ำหนดขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
  1. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นเป็นองค์กรที่มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำของท้องถิ่นให้สอด 
คล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  นโยบำย  แผนพัฒนำจังหวัด  แผนพัฒนำอ ำเภอ  ปัญหำของท้องถิ่น
และให้ค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรพัฒนำท้องถิ่น  โดยกำรจัดประชุมประชำคมเพ่ือระดมปัญหำและข้อคิดเห็นในกำร
พัฒนำ 

2. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น จัดท ำร่ำงแผนพัฒนำให้สอดคล้องกับแนว 
ทำงกำรพัฒนำที่คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นก ำหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนำเพื่อพิจำรณำต่อไป 

3. สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นหลัง จำก 
คณะกรรมกำรพัฒนำพิจำรณำแล้ว 

4. คณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่น  เป็นองค์กรที่ท ำหน้ำที่ในกำรประสำนแผนพัฒนำของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ ำเภอ และจังหวัดโดยเฉพำะกำรประสำนโครงกำร/กิจกรรมที่เกินศักยภำพของ
ท้องถิ่น  กับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 
 
 

  1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำที่ชัดเจน 
  2. ท้องถิ่นสำมำรถจัดสรรและบริหำรทรัพยำกรที่มีอยู่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  3.   ผู้บริหำร บริหำรจัดกำรได้อย่ำงเหมำะสม  และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  4. แนวทำงพัฒนำเป็นกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กรต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน  และมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ   
  5.  สำมำรถก ำกับดูแล  ติดตำม  และประเมินผลกำรพัฒนำได้ 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
ไม่ได้ก ำหนดระยะเวลำของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไว้แต่แนวทำงปฏิบัติโดยทั่วไปแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
ท้องถิ่นจะจัดท ำเป็นแผนระยะปำนกลำง มีระยะเวลำ 5 ปี   กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหัวนำค ำในครั้งนี้ เป็นกำรก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2558 –2562 )   โดยกำรมีส่วน
ร่วมของประชำคม  เพ่ือเป็นทิศทำงในกำรพัฒนำ  ที่ท ำให้กำรด ำรงชีวิตของประชำชนมีควำมสุข  มีควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
แต่สิ่งเหล่ำนี้จะบรรลุตำมเป้ำหมำยได้ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจจำกทุก ๆ ฝ่ำย  ในกำรที่จะน ำแผนยุทธศำสตร์ไปใช้
ปฏิบัติอย่ำงมีระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ 
 
ท้องถิ่น 
 

4. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
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1.1 ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอกระนวน ห่าง 
จากตัวอ าเภอประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 52.50 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  32,815  ไร่  2 งาน 

1.2  เนื้อที ่  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 52.50  ตารางกิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ   จรดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้จด   จรดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเตย   อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก  จรดองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าอ้อม  อ าเภอกระนวน   จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก    จรดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 

1.3  ภูมิประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ พ้ืนที่บาง 
ส่วนสูง ๆ ต่ าๆ และที่ราบลุ่มสลับกัน ดินเป็นดินร่วนปนทราย กรวด หน้าดินถูกชะล้างไปมาก มีอัตราการถูกน้ ากัดเซาะ
สูงมากขาดความอุดมสมบูรณ์ 
 1.4  ภูมิอากาศ 
  มีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี   3   ฤดู   คือ 
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนเมษายน 
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  เดือนพฤษภาคม  -  เดือนกันยายน 
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม  -  เดือนมกราคม 

  จ านวนหมู่บ้าน  ได้รับการยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  เมื่อ วันที่ 19
มกราคม   พ.ศ. 2539     และปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น   13  หมู่บ้าน  คือ 

  ตารางท่ี 1   จ านวนหมู่บ้าน     
 

หมู่ หมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 

1 หนองกุงใหญ่ นายวุฒิไกร   วิชัยวงษ์ 
2 เวียงแก้ว นายบุญทัย  ดาวเสด็จ 
3 วังโพน นายประดิษฐ์  โพธิ์ศรี 
4 ผักหนาม นายประจวบ  แสนโคก 
5 หนองแวงกุง นายประเขต  สมภาร 
6 อนามัย นายบุญเพ็ง  เพ็งวิชัย 
7 หนองโอง นายมงคล  ค าเชียง 
8 ผักหนามค า นายผาสุก  ขวัญพรม 
9 หนองกุงแปน นายทองอินทร์  แก้วใส 

10 วังโพนเหนือ นายบัณฑิตย์  โพธิ์ศรี 
11 ศรีเวียงชัย นายสมภาร  ศรีชมชื่น 
12 ผักหนามชัย นายสัมลวน  ศรีวิชา 
13 ดอนเงิน นายจ านงค์  แก้วใส 

 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ ่

 

1. สภาพทั่วไป 
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1.4 มีครัวเรือนทั้งหมดประมาณ  2,590  ครัวเรือน  และมีประชาชนทั้งสิ้นประมาณ  10,567  คน      
(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2557) 

ตารางท่ี  2   แสดงจ านวนครัวเรือนและประชากรโดยแยกเป็นรายหมู่บ้านดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 หนองกุงใหญ่ 232 462 478 940 
2 เวียงแก้ว 203 466 440 906 
3 วังโพน 148 325 341 666 
4 ผักหนาม 264 537 583 1,120 
5 หนองแวงกุง 241 440 487 927 
6 อนามัย 301 565 594 1,159 
7 หนองโอง 181 401 386 787 
8 ผักหนามค า 272 558 497 1,055 
9 หนองกุงแปน 147 260 251 511 
10 วังโพนเหนือ 167 390 417 807 
11 ศรีเวียงชัย 140 259 283 542 
12 ผักหนามชัย 163 316 314 630 
13 ดอนเงิน 126 263 254 517 

รวม 2,590 5,242 5,325 10,567 
 

1.5   ประชากร 
                                   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น   10,567    คน 
      แบ่งเป็น    ชาย        5,242     คน 
                         หญิง        5,325     คน 
                                        มีความหนาแน่นเฉลี่ย         201 คน / ตารางกิโลเมตร 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีที่ดินและแหล่งน้ าที่เหมาะสมต่อการเกษตรมีล าห้วยไหลผ่าน
ในเขตต าบล  ได้แก่ ห้วยหินขาว   ห้วยไผ่ ห้วยยาง ห้วยผักหนาม ห้วยสายบาต    เป็นแหล่งน้ าสายหลักในการ
ประกอบอาชีพ  เกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญคือ  ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  แตงโม ถั่วลิสง พืชอ่ืนๆ ส่วนสัตว์
เลี้ยงที่ส าคัญทางเศรษฐกิจคือ โค กระบือ สุกร ไก่ เป็ดและปลา 

2.1    อาชีพ 
             อาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ อาชีพหลักคือ การท านาและการท า

ไร่ ถือเป็นอาชีพที่ส าคัญอีกอาชีพหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมหลายอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนหลังจากเสร็จ
ฤดูท านา ท าไร่ คือ จักสานกระติบข้าว ท าไม้กวาด ทอเสื่อ เลี้ยงสัตว์ ท าไร่นาสวนผสม และรับจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
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2.2     หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 -  ธนาคาร             -               แห่ง 
 -  โรงแรม                     -               แห่ง 
 -  รีสอร์ท   3      แห่ง 
 -  ปั๊มน้ ามัน        1               แห่ง 
 -  โรงงานอุตสาหกรรม     -               แห่ง 
 -  โรงสี                                18             แห่ง  
 

 
3.1  การศึกษา  มีโรงเรียนจ านวน  5  แห่ง  ดังนี้ 
(1)  โรงเรียนบ้านผักหนาม (เปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
(2)  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองกุงใหญ ่(เปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
(3)  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 
(4)  โรงเรียนบ้านวังโพน (เปิดสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
(5)  โรงเรียนบ้านหนองโอง 

   
การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ได้ด าเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัด

การศึกษาอนุบาล 3 ขวบ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78  และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถ่ายโอนการ
จัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติงดรับเด็กอนุบาล ๓ ขวบเข้าเรียน  แต่ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่นในการ
จัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ โดยสนับสนุนด้านอาคารสถานที่ ด้านวิชาการและผู้ดูแลเด็กด าเนินการสอนต่อไป องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กก่อนวัยเรียน   ณ. ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจอมแจ้ง มีบุคลากร  ผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  16  คน มีนักเรียน  200  คน 

 
3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา  มีวัด  8   แห่ง  ดังนี้ 
(1)  วัดป่าหนองกุงใหญ่   ตั้งอยู่  หมู่ที่  6   
(2)  วัดมธุวัณโนวาส   ตั้งอยู่  หมู่ที่  5 
(3)  วัดพรหมวิหารธรรม   ตั้งอยู่  หมู่ที่  10 
(4)  วัดป่าธรรมวัตร   ตั้งอยู่  หมู่ที่  3 
(5)  วัดอัมพวัน    ตั้งอยู่  หมู่ที่  7 
(6)  วัดบ้านเวียงแก้ว   ตั้งอยู่  หมู่ที่  11 
(7)  วัดจอมแจ้ง    ตั้งอยู่  หมู่ที่  8 
(8)  วัดป่าบ้านผักหนาม   ตั้งอยู่  หมู่ที่  12 
 
 
 
 
 
 

3.  สภาพทางสังคม 
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ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี มีประเพณีประจ าท้องถิ่น  เชน่เดียวกับชาวไทยอีสานทั่วไป  
1. บุญเดือนอ้าย  บุญวันขึ้นปีใหม่ 
2. บุญเดือน  3  บุญข้าวจี่ 
3. บุญเดือน  4  บุญมหาชาติ 
4. บุญเดือน  5  บุญสงกรานต์ 
5. บุญเดือน  6  บุญบ้องไฟ 
6. บุญเดือน  7  บุญบวช 
7. บุญเดือน  8  บุญเข้าพรรษา 
8. บุญเดือน  9  บุญข้าวประดับดิน 
9. บุญเดือน  10  บุญข้าวสาก 
10. บุญเดือน  11  บุญออกพรรษา 
11. บุญเดือน  12  บุญลอยกระทง 

 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 บายศรีสู่ขวัญ  จักสานไม้ไผ่ 

พิธีกรรมต่าง ๆ 
 ท าบุญข้ึนบ้านใหม่  การท าขวัญนาค  ท าบุญอุทิศส่วนกุศล  และมีดอนปู่ตา  ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ชุมชน  มีข้อห้ามตามประเพณี  เช่น  การห้ามฆ่าสัตว์ในวันพระ การห้ามท างานในวันพระ  เป็นต้น 
  3.3  สาธารณสุข  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ๒ แห่ง  ได้แก่ 
  (1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกุงใหญ่  ตั้งอยู่  หมู่ที่  6 
  (2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองโอง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  13 
 
 
    

     4.1 การคมนาคม ( แสดงจ านวนและสภาพทางคมนาคมทางบก ) 
(1)  ถนนลาดยาง                จ านวน 3 สาย 
(2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน 130 สาย 
(3)  ถนนลูกรัง                   จ านวน 46  สาย 
(4)  สะพานคอนกรีต           จ านวน 6  แห่ง 

                  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ มีสภาพคมนาคมทางบกอยู่ในขั้นดีบางส่วนและบางส่วนยัง
ต้องก่อสร้างเพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทาง  และล าเลียงพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาด 

4.2 การโทรคมนาคม 
(1)  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข            -    แห่ง  
(2)  สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม   2    แห่ง 

 

4.3 การใช้ไฟฟ้า 
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  จ านวน   13   หมู่บ้าน   ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน   
4.4  แหล่งน้ าธรรมชาติ  

          (1)  ล าน้ า,ล าห้วย  6    สาย 
   (2)  บึง,หนองและอ่ืนๆ  18  แห่ง 
 

4.  การบริหารพื้นฐาน 
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4.5  แหลง่น้ าที่สร้างขึ้น 
                   (1)  ฝาย  10 แห่ง 
                  (2)  บ่อโยก  15 แห่ง 

      
 
      5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

    -     ป่าไม้ 
    -     แหล่งน้ า 
    -     หิน  

                          
 
 

 1.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 1.  นายวิจิตร  รักษาพันธ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 2.  นางกรณิการ์  นารอง  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 3.  นางสาวรัชน ี  ลาดโลศรี เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 4.  นายศักดา  ศรีแก้วน้ าใส สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  1 
 5.  นายพิสิษฐ์  ผางดวงดี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
 6.  นายตาน  ดอนโหน่งซา สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  2 
 7.  นายอาทิตย ์  กุลเพชร  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
 8.  นายดาบชัย     ฐานะ  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  3 
 9.  นายค าฝ้าย  รัตนพร  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
 10. นางธนพร  สิริสกุลยวด สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  4 
 11. นายสุพรรณ์  แก้วใส  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
 12. นายหนูคล้าย สุทธิคุณ  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  5 
 13. นายธาตร ี  นามวิเศษ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
 14. นายยุทธพงษ์ ศรีหงษ์  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  6 
 15. นายบุญจันทร์ โคตรสีลา สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
 16. นายสมาส  ศรีชมชื่น สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  7 
 17. นายสนอง  แก้วเบ้า  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
 18. นายไพศาล  โพธิ์ศรี  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  8 
 19. นายสมเกียรติ์ แสนสีมนต์ สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  9 
 20. นายบุญสมบูรณ์ ชาดาเม็ก สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
 21. นายบุญถม  แก้วพิลา  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  10 
 22. นายบุญเสาร์  พรมมะลี สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
 23. นางวิชุดา  ทินภู  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  11 
 24.นายไพรทูล  สุทธิประภา สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
 25.นายสงกา  ชุมพล  สมาชิกสภา  อบต.  หมู่ที่  12 
 26.นายสุวรรณ  พรมสา  สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่  13 
 

5. ข้อมูลอ่ืนๆ 
 

7.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
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 2.  คณะผู้บริหาร 
 1.  นายสมยศ  แสนโคก  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 2.  นายรักชาติ  ศรีชมชื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 3.  นายทองพูล  ดวงลูกแก้ว รองนายองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 4.  นางสาวพูนสินย ์ แก้วใส  เลขานุการนายกฯ 
 

3.  จ านวนบุคลากร   พนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้าง   และพนักงานจ้าง  มีจ านวน 
 ส านักปลัด 
 1.  นางสาวรัชน ี  ลาดโลศรี ปลัด  อบต. หนองกุงใหญ่ 
 2.  นายเชาวรินทร ์ อินทรปัญญา รองปลัด  อบต.หนองกุงใหญ่ 
 3.  นายจรุญ  แสนนาม หัวหน้าส านักปลัด 
 4.  นางสาวปรียานุช ภูงามนิล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.  นางพรพิทย์  สารสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 6.  นายนาท  มนตรีชน บุคลากร 
 7.  นายสิริชัย  นนตรี  เจ้าพนักงานธุรการ 
 8.  นายชาตร ี  จงกลณี  พนักงานขับรถดับเพลิง 
 9.  นายพาสวิน   ค าเชียง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 10. นายประหยัด สีแก้วน้ าใส พนักงานจ้างทั่วไป 
 11. นายไพรวรรณ ภูลายยาว พนักงานจ้างทั่วไป(ประจ ารถขยะ) 
 12. นายเข็มพลอย แก้วหานาม พนักงานจ้างทั่วไป(ประจ ารถขยะ) 
 13. นายพุทธา  แก้วหานาม พนักงานจ้างทั่วไป(ประจ ารถขยะ)  
 14. นายโชคชัย  ภูกันดาร พนักงานจ้างทั่วไป(ประจ ารถขยะ)  
  15. นายประหยัด สมบัติ  พนักงานเก็บขยะ 
 16. นายค าพอง  ดวงมาลา พนักงานเก็บขยะ 
 17. นายแสงเทียน แก่นโพธิ์  พนักงานจ้างทั่วไป 
 18. นายหนูกัณฑ์  ศรีชมชื่น พนักงานจ้างทั่วไป  
 19. นายทองพูล  แก้วใส  จ้างเหมาบริการ 
  
 ส่วนการคลัง 
 1. นางสาวแจ่มจันทร์ ค ามะมูล ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2. นางญาดา  วรรณศรี  นักวิชาการคลัง 
 3. นางวรรณภา  ศรีหริ่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 4. นางสาวศรีอัมพร ดีรักษา  นักวิชาการพัสดุ 
 5. นางสุนิสา  ศรีชมชื่น เจ้าพนักงานธุรการ 
 6. นางสาววรรณภา ภูเงิน  พนักงานจ้างทั่วไป 
 7. นางปริญญา  สุภูธร  พนักงานจ้างทั่วไป 
 8. นางรัตนาภรณ์ ศรีพิมพ์ภา พนักงานจ้างทั่วไป 
 9. นางสาวสุภิกา  จังหาร  จ้างเหมาบริการ 
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 ส่วนโยธา 
1.  นายอดิศักดิ์  ไชยศรี  ผู้อ านวยการกองช่าง 
2.  นายชาคริต  เคนทรภัทร เจ้าพนักงานธุรการ 
3.  นายทรงพล  สุสินแก่น พนักงานจ้างภารกิจ 
4.  นายภูม ี  สาระรัตน์ พนักงานจ้างทั่วไป 
5. นางสาวสุธาสิน ี บุดดีจีน  จ้างเหมาบริการ  
ส่วนการศึกษา 
1.  นางจิราภรณ ์ วงษ์สุวรรณ์ หัวหน้าส่วนการศึกษา 
2.  นางสาวสายทอง พละการ  นักวิชาการศึกษา 
3.  นางสาวพัชรินทร์ แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ 
4.  นางพัชรินทร์  วงษพั์นษา พนักงานจ้างทั่วไป 
5.  นางสังวาลย ์    นามวิเศษ ครผูู้ดูแลเด็ก   
6.  นางสมปอง    ศรีหงษ์  ครผูู้ดูแลเด็ก   
7.  นางอรรินทร์    นนตรี  ครูผู้ดูแลเด็ก    
8.  นางนริศรา    มุงคุณค าชาว ครผูู้ดูแลเด็ก   
9. นางพานทอง     ส านัก  พนักงานจ้างทั่วไป 
10. นางทิพยาภรณ์   หลานวงษ ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
11. นางนฤนารถ    ค่าม่วง  พนักงานจ้างทั่วไป 
13. นางอุไร  แสนสีมนต์ จ้างเหมาบริการ 
14. นายพัทยา  แก้วใส  จ้างเหมาบริการ 

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    ประถมศึกษา       3  คน 
    มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   14  คน 
    ปริญญาตรี    22  คน 
    สูงกว่าปริญญาตรี                6 คน 

   
 
 

1. การรวมกลุ่มของประชาชน  5 กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่ม  ดังนี้ 
(1)  กลุ่มจักสานกระติบข้าว  หมู่ที่ 3,10  มีสมาชิก  20  คน                                 
(2)  กลุ่มทอสื่อ  หมู่ที่ 1  มีสมาชิก  25  คน 
(3)  กลุ่มกองทุนหมุนเวียนในการท าการเกษตร  หมู่ที่ 5  มีสมาชิก  51  คน**** 
(4)  กลุ่มส่งเสริมการเกษตร  หมู่ที่ 8  มีสมาชิก  50  คน****** 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถท างานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   1.  เครื่องถ่ายเอกสาร    จ านวน    1   เครื่อง 
   2.  เครื่องพิมพ์ดีด    จ านวน    1   เครื่อง  
   3.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จ านวน   17  หลัง 
 

  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แยกเป็น 
 

1.แบบตั้งโต๊ะ     จ านวน    17   เครื่อง    
 2.แบบโน๊ตบุค (Note book)   จ านวน   6     เครื่อง 

     

ครุภัณฑ์กีฬา 
   1.  สนามเปตอง     จ านวน   1   แห่ง 
 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
   1.  ตู้เย็น     จ านวน   1   หลัง 
   2.  กระติกน้ าร้อน    จ านวน   3   เครื่อง 
   3.  เครื่องตัดหญ้า    จ านวน   1   เครื่อง 
 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
   1.เครื่องพ่นหมอกควัน    จ านวน   2   เครื่อง 
 

ครุภัณฑ์ส ารวจ 
   1.  กล้องระดับ     จ านวน   1   ตัว 
   2.  ไม้สต๊าป     จ านวน   1   ชุด 
   3.  กล้องดิจิตอล     จ านวน   4   ตัว 
   4.  กล้องบันทึกวีดีโอ    จ านวน   1   ตัว 
   

  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   1.เครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย   จ านวน   1   ชุด 
 

  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   1. รถกระบะบรรทุก  ขนาด  4 ล้อ   จ านวน    2    คัน 
   2.รถบรรทุก 6 ล้อ    จ านวน    1    คัน 
   2. รถบรรทุกขยะ       จ านวน    1    คัน 
   3. รถยนต์บรรทุกน้ า    จ านวน    1    คัน 
   4. รถจักรยานยนต์      จ านวน    3    คัน 

 

 
 

9. ศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
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       ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองกุงใหญ่ จ าเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับเพ่ือให้การด าเนินงานประสาน
สอดคล้องและสนับสนุนกัน  เพ่ือแปลงนโยบายน าไปสู่การจัดท า โครงการและแนวทางในการพัฒนาที่มีความ
ชัดเจนมากข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่    ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นกรอบในการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน  และนโยบายในการพัฒนาของผู้บริหาร ซึ่งกรอบแนวคิดที่น ามาใช้
ในการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง
ใหญ ่ อ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น   มีดังนี้ 

 

              แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่   11  (พ.ศ.2555  -  2559)  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกัน
ในมิติต่าง ๆ  ใน  4  ด้าน  ได้แก่  1. ภูมิคุ้มกันด้านวัตถุ   2. ภูมิคุ้มกันด้านสังคม   3 . ภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า น
สิ่งแวดล้อม   4.  ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม  ให้แก่   ครอบครัว   ชุมชุน   สังคม  และประเทศชาติ  โดยใช้
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่  10  โดยทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  และเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  เพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ประเทศไทย  ปี  
พ.ศ. 2570  ที่ก าหนดไว้ว่า  “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย  มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเ พียง  
ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และหลักธรรมาภิบาล  การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ  
สังคมมีความปลอดภัยมั่นคง  อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี  เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  อยู่บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 11   มีดังนี้ 

1. พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ 
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในสังคม  และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

3. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ   อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี  พ.ศ. 2570  เป็นเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่ 

บนรากฐานของสังคมไทย  อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมี
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ  ครอบครัวมีความสุขเป็นพ้ืนฐานที่
สร้างคนเป็นคนดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและ 
 

บทท่ี 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาท้องถิ่น 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ.  2555 – 2559) 
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ความสามารถในการแข่งขัน  มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่าง
เป็นระบบ  และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วิสัยทัศน์  แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11   ก าหนดไว้ว่า  “ประเทศมีความมั่นคง  เป็นธรรมและมี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  โดยมีเป้าหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด  ดังนี้ 

1. สังคมไทยมีความสงบสุข  อย่างมีธรรมาภิบาล 
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ 
3. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล  เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได ้
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัย

เสี่ยงต่างๆ  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง  รวมถึงสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถ
เจริญก้าวหน้าต่อไป  โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์    6   ยุทธศาสตร์  โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้นดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง 
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  สร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งปัจจัย
โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง  ยกระดับรายได้ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มุ่งพัฒนาคุณภาพคน 
ไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย  ใจ  สติปัญญา  มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย  
มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล  และเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคง ของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาคเกษตร 
เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง  และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรและ
อาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด  และมีราคาที่เหมาะสม  เป็น
ธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้  มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ 
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  มั่นคง  มีคุณภาพ  โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค  โดยก าหนดให้ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศฐานการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูป  เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์  อารย
ธรรมขอม  วัฒนธรรมประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิ เวศ  และเป็นฐานที่มั่นคงของ
การพัฒนาประเทศ 
 
 
 

เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลสามารถบรรลุถึงภารกิจและด าเนินไปด้วยดี  รัฐบาล
จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่งการด าเนินการเป็น   2   ระยะ  คือ ระยะเร่งด่วนที่
จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ  4   ปีของรัฐบาล  เพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  
สมดุล ยั่งยืน และมีภูมคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังต่อไปนี้ 

2.  แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

1.1   สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1.2   ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
1.3   ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
1.4   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.5   เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่  

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
1.6   เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือบ้านและนานาประเทศ 
1.7   แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนาองจากภาวะเงินเฟ้อ  

  และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 
1.8   ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและ 

  ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.9   ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
1.10 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.11 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.12 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์ 
          และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
1.16 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 

2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
2.1   เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.2   พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบ 
2.3   พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2.4   พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.5   เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์  ผู้หลบหนีเข้า 
       เมือง  แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย  และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 

3. นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1   นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.2   นโยบายสร้างรายได้ 
3.3   นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3.4   นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน  การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน  และการบริหาร 
       จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 
3.5   นโยบายพลังงาน 
3.6   นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1   นโยบายการศึกษา 
4.2   นโยบายแรงงาน 
4.3   นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
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4.4   นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
4.5   นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

5. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
5.2   อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5.3   ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
5.4   สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ 
       ทรัพยากรธรรมชาติ 
5.5   ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ   
       สิ่งแวดล้อม 
5.6   ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
5.7   สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ 
        เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
5.8   พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
6.1   เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
6.2   เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ 
       ของประเทศ 
6.3   สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือ 
6.4   จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
6.5   ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1   เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.2   สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
7.3   เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง 
       ประเทศ 
7.4   กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ  กลุ่มประเทศ   
       และองค์การระหว่างประเทศที่มีบทบาทส าคัญของโลก 
7.5   สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ 

  ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
7.6   ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ 
       เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
7.7   สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
7.8   ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
7.9   ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
7.10 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่าง 
          ประเทศ 
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8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

8.1   ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2   กฎหมายและการยุติธรรม 
8.3   ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ 

  สื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม 
 
 

       วิสัยทัศน์   “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” 
                       พันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

1. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
2. ส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ระดับ

จังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคี
เครือข่าย 

3. ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ  อปท. ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากร  อปท. ให้ท างานอย่างมืออาชีพ 

4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถพ่ึงตนเองได้ 

5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผู้ก ากับ
ดูแล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ไปสู่เป้าหมายของ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 

8. ส่ ง เสริมสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

                        ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1   การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสร

รถนะสูง 
 ยุทธศาสตร์ที่  2   การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะและระบบการบริหารจัดการ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างและใช้ภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 
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 วิสัยทัศน์  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่   เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  และการบริการของ
กลุ่มประเทศ  อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ 
1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
4. สร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน  การบริการและการ

ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง   ระบบบริการสาธารณะ  ระบบป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยืน 

 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่   ประกอบด้วย   2  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1  พัฒนาโครงสร้างด้านการคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง 

1.2 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม ประกอบด้วย   5   แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
2.2 พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน กระบวนการเรียนรู้การเกษตรในชุมชน เพื่อเพ่ิมขีด

ความสามารถในการผลิต การแปรรูป สินค้าเกษตร ตามแนวทางปรัชญาเศณษฐกิจ
พอเพียง 

2.3 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2.4 พัฒนาการเสริมสร้างสุขอนามัยและการสาธารณสุข 
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกาย 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3  แนว
ทางการพัฒนา  

3.1 พัฒนาฟ้ืนฟู ปรับปรุง แหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
3.3 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พื้นที่ป่า คุณภาพดินให้เกิดความสมบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  ประกอบด้วย  2   แนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนภายในต าบล 
4.3 อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และค่านิยมที่ดีงามให้คงอยู่ 

ยุทธศาตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น พ.ศ. 2558 - 2560 

ประเด็นยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  15  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วย  2 แนวทางพัฒนา ดังนี้ 
  5.1 เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง เพ่ือ
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
  5.2 พัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อ
การบริหารงานและการบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 

1. เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาของจังหวัด 
 
 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่ ได้ก าหนดการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนากระทรวงมหาดไทย  แผนพัฒนากรมส่งเสริมการปกครอง  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  และ
แผนพัฒนาชุมชนต าบลหนองกุงใหญ่   เพ่ือให้นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  จะ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “หนองกุงใหญ่น่าอยู่ สาธารณูปโภคท่ัวถึง การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมโดดเด่น 
บริหารแบบบูรณาการ ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

 
 
             
1)  ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

1.1  การว่างงาน และขาดอาชีพเสริม 
1.2  ความไม่แน่นอนของ ราคาสินค้าเกษตร ราคาปัจจัยในการผลิตสูง 
1.3 ขาดท่ีท ากินในการเกษตร 
1.4 ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
1.5 ไม่มีการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง 

2)  ปัญหาด้านสังคม 
           2.1 ไม่มีแหล่งส าหรับเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ 

2.2  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม 
2.5  ปัญหาครอบครัวแตกแยก 
2.6  มีสถานที่ออกก าลังกายและท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ 
2.7  ยาเสพติดแพร่ระบาด 

3) ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1  มีเส้นทางคมนาคมที่ช ารุดและต้องปรับปรุง 
3.2  ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 
 
 

4.  นโยบายการพัฒนาอ าเภอ 

5.  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการการวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของประชาชนพัฒนา 
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4)  ปัญหาด้านแหล่งน้ า 

4.1 ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง 
4.2 ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ และระบบชลประทานที่ดีภายในต าบล 
4. 3 แหล่งน้ าธรรมชาติ คู คลอง และเหมือง ตื้นเขิน และ ขาดการปรับปรุงดูแล 
4.4 ระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่ได้มาตรฐาน 
4.5 ไม่สามารถใชป้ระโยชนจ์ากแหล่งน้ าที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 

5)  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
5.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
5.2 โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคท้องร่วง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ความดัน 
5.2 ขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย การป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ 

6) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
             6.1 พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง มีจ านวนน้อยเม่ือเทียบกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนจากแผนการ
กระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            6.2  ประชาชน ขาดความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ในการบริหาร การตรวจสอบการ    
ท างานของท้องถิ่น 

6.3 งบประมาณมีไม่เพียงพอกับความต้องการพัฒนาของประชาชน และต่อการด าเนินงาน 
ตามอ านาจ หน้าที่ที่เพ่ิมข้ึน ของ อบต. 
7) ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
             7.1  ความไม่ชัดเจนของนโยบายการศึกษา ในเรื่องการถ่านโอนสถานศึกษา และด้านระเบียบ          
                   ปฏิบัติที่ท าให้ไม่สามารถสนับสนุนโรงเรียนในพ้ืนที่ได้อย่างเต็มท่ี 
             7.2  เด็กและเยาวชนขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ 
             7.3  เด็กและเยาวชน ไม่สนใจเรียน มีสถิติไม่เรียนต่อ เรียนไม่จบ และออกกลางคัน เพ่ิมขึ้น 
             7.4  ความไม่ใส่ใจในการ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
8)  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
            8.1  ขาดงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและบริเวณโดยรอบ   
            8.2  ปริมาณขยะมีจ านวนมาก และยังไม่มีวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสม 
            8.3  ความไม่ใส่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และพ้ืนที่สาธารณะ 
 
 
 
 

  จุดแข็ง (Strengths : S) 
1. มีพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
2. มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติที่เอ้ือต่อการเกษตร 
3. ประชาชนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานเป็นอย่างดีในด้านการมีส่วนร่วม การพัฒนา ตรวจสอบ 

ติดตามการด าเนินงาน 
4. มีประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

  จุดอ่อน ( Weaknesses : W) 
1. งบประมาณในการด าเนินกิจการต่างๆ มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้การพัฒนาเป็นไปได้ช้า 
2. ปัญหามลภาวะ สิ่งแวดล้อม  

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  (SWOT) 
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3. พื้นที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัด 
4. ประชาชน ไม่เข้าใจการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
2. ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
3. พื้นที่ท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตรทุกประเภท เช่น อ้อย ยางพารา มันส าปะหลัง 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 
1. ปัญหายาเสพติด ทีแ่พร่ระบาดในชุมชน 
2. ปัญหาพ้ืนที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด ล่าช้าในการประสานงาน 

  3. รายได้จากการจัดเก็บงบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
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       “หนองกุงใหญ่น่าอยู่ สาธารณูปโภคทั่วถึง การศึกษา ศิลปะวัฒนธรรมโดดเด่น บริหารแบบบูรณาการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 

 

           1.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ในส่วนของระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  ให้
ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 2.  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ  ในด้านการส่งเสริมอาชีพ  และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ให้
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.  ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  พัฒนาสังคม  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี สวัสดิการ
สังคม  สาธารณสุข  และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 5.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาโครงสร้างองค์กร  บุคลากร  
ระบบฐานข้อมูล  เครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 6.  ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยการสร้างจิตส านึก  พัฒนา
สภาพแวดล้อม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  
 
 

1.  การคมนาคมสะดวก  และเชื่อมโยงกับระบบโครงข่ายด้านการขนส่งที่ส าคัญ 
 2.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง 
 3.  ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  และสามารถด าเนินชีวิตได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.  การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลุม 
 5.  ส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ  วัฒนธรรมที่ดี 
 6.  การบริหารจัดการองค์กรที่ดี  มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
 7.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 8.  ส่งเสริม พัฒนา จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
 

  

บทที่   4   
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 
 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 

2.  พันธกิจการ
พัฒนา 
 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการ
พัฒนา 



  

                จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (8 จุดมุ่งหมาย 15 ตัวชี้วัด) 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals) ตัวช้ีวัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน  (Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
1. การคมนาคมสะดวก  และเช่ือมโยงกับ
ระบบโครงข่ายด้านการขนส่งที่ส าคัญ 

1. จ านวนโครงการที่มี
การด าเนินงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวนโครงการทีม่ีการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม  ไม้น้อยกว่า 30 โครงการ 

80% 70% 75% 80% 85% 90% 

2. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปูการ
เพียงพอและทั่วถึง 

1. จ านวนโครงการที่มี
การด าเนินงานด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 
 

จ านวนโครงการทีม่ีการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณปูการ ไม่น้อย
กว่า  10 โครงการ 

 

80% 70% 75% 80% 80% 90% 

3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง  
และสามารถด าเนินชีวิตได้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. จ านวนโครงการที่
ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.ร้อยละของหมู่บ้าน 

3.ร้อยละของครัวเรือน 

1. จ านวนโครงการที่มีการส่งเสรมิการ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2. เลีย้งสัตวไ์วบ้ริโภคและจ าหนา่ย 

3. ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ้

80% 

 

 

75% 

79% 

 70% 

 

 

65% 

70% 

75% 

 

 

70% 

75% 

80% 

 

 

  75% 

80% 

85% 

 

 

80% 

85% 

90% 

 

 

85% 

85% 
4. การสวัสดิการสังคมที่ครอบคลมุ 1. จ านวนผูสู้งอายุท่ี

ได้รับสวัสดิการ 

2. ร้อยละของผู้พิการ
ร้อยละทีไ่ดร้ับสวสัดิการ 

3. ร้อยละของผู้ป่วย
เอดส์ที่ได้รับสวัสดิการ 

1. จ านวนผูสู้งอายุร้อยละ 100 ที่ได้รับ
สวัสดิการ 

2. จ านวนผู้พิการร้อยละ 100 ท่ีได้รับ
สวัสดิการ 

3. จ านวนผู้ป่วยเอดส์ร้อยละ 100 ที่ได้รับ   
สวัสดิการ 

100% 
 

100% 

 

100% 

100% 
 

100% 

 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

100% 
 

100% 
 

100% 

21 



  

22 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) ตัวช้ีวัด (KPI) ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline Data) 
เป้าหมาย (Targets) 

ปี 58 - 62 ปี 58 ปี 59 ปี 60 ปี 61 ปี 62 
5. ส่งเสริมการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดี  1. จ านวนโครงการที่

ส่งเสริมการศึกษาให้แก่
โรงเรียน 

2. จ านวนโครงการที่
สนับสนุน ส่งเสรมิเพื่อ 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

2. จ านวนโครงการที่มี
การส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

1. จ านวนโครงการที่ด าเนินการสนับสนุน
ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขตพื้นท่ี        
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ 

2. จ านวนโครงการที่ด าเนินการสนับสนุน 
ส่งเสริมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 
 

2. จ านวนกิจกรรมที่มีการส่งเสรมิการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะ วัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

 

90% 

 

80% 

 

 

90% 

70% 

 

70% 

 

 

70% 

75% 

 

75% 

 

 

70% 

80% 

 

80% 

 

 

80% 

   85% 

 

85% 

 

 

90% 

90% 

 

80% 

 

 

90% 

 

6. การบริหารจดัการบ้านเมืองที่ดี  อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

1. ร้อยละของโครงการ 
/กิจกรรมแผนพัฒนาที่
ได้ด าเนินการส าเร็จ 

2. ร้อยละของความพึง
พอใจของประชาชนท่ี
ได้รับความสะดวก 

1. โครงการ / กิจกรรมด าเนินการส าเรจ็
ตามแผนพัฒนา ปี 2557  

 

2. ประชาชนพอใจ+ค่อนข้างพอใจ ตาม
แบบส ารวจปี  2557    

80% 

 

80% 

75% 

 

70% 

80% 

 

75% 

80% 

 

80% 

80% 

 

85% 

80% 

 

90% 

7. การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

1. ร้อยละโครงการที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 

1. จ านวนโครงการที่ประชาชนมีสว่นร่วม
ร้อยละ 80 

80% 70% 75% 80% 85% 90% 

8. ส่งเสริม พัฒนา จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการทีม่ี
การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนโครงการทีม่ีการบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ 

80% 70% 75% 80% 85% 90% 
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เพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองกุงใหญ่ มียุทธศำสตร์หลักที่จะด ำเนินกำรให้
ประสบควำมส ำเร็จรวม  5  ยุทธศำสตร์ และมีแนวทำงกำรพัฒนำซึ่งเป็นกำรสนับสนุนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำให้
บรรลุเป้ำประสงค์ ดังนี้ 

 
 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนำโครงสร้ำงด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง ระบบสำธำรณูปโภคสำธำรณูปกำรให้ได้มำตรฐำน
ทั่วถึง   

2. พัฒนำส่งเสริมสนับสนุนระบบป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย รักษำควำมปลอดภัยให้ชุมชน 
ปลอดยำเสพติด โดยชุมชนมีส่วนร่วม 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเครำะห์และช่วยเหลือผู้ยำกจน ผู้ด้อยโอกำส ผู้พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ 
2.  พัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้กำรเกษตรในชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรผลิต 

กำรแปรรูป สินค้ำเกษตร ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  
3. เพ่ิมช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชน 
4. พัฒนำกำรเสริมสร้ำงสุขอนำมัยและกำรสำธำรณสุข 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย  
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนา 
1.   พัฒนำฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
2.   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูล และน้ ำเสีย 
3.   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พ้ืนที่ป่ำ คุณภำพดิน ให้เกิดควำมสมบูรณ์ 

         
 
 

          แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน 
  2.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำรงเรียนในต ำบล 
  3. อนุรักษ์ สืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต ประเพณี และค่ำนิยมที่ดีงำมให้คงอยู่ 
 
 

บทท่ี 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม   
 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน   
 

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
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           แนวทางการพัฒนา 
  1.  เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนให้เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนกำร
ปกครองระบอบประชำธิปไตย 
  2.  พัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทันสมัย เพื่อกำร
บริหำรงำนและบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาด้านทรัพยากร
มนุษย์และสังคม   
 
 
 
 
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ก่อสร้ำงและปรับปรุงบ ำรุงถนน  สะพำน  ทำงเท้ำ  
     ท่อระบำยน้ ำ 
2.  ขยำยเขตไฟฟ้ำ 
 
 
 
1.  ส่งเครำะห์และช่วยเหลือผู้ยำกจน ผู้ด้อยโอกำส ผู้
พิกำร ผู้สูงอำยุ ผู้ป่วยเอดส์ 
2.  พัฒนำส่งเสริมสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้
กำรเกษตรในชุมชน เพิ่มขีดควำมสำมำรถกำรผลิต 
กำรแปรรูป สินค้ำเกษตร ตำมแนวทำงเศรษฐกิจ
พอเพียง  
3. เพ่ิมช่องทำงกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรให้กับประชำชน 
4. พัฒนำกำรเสริมสร้ำงสุขอนำมัยและกำร
สำธำรณสุข 
5. ส่งเสริมสนับสนุนกำรกีฬำ กำรออกก ำลังกำย  
 
1.   พัฒนำฟื้นฟู ปรับปรุง แหล่งน้ ำและกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำให้มีประสิทธิภำพ 
2.   เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูล และ
น้ ำเสีย 
3.   อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พ้ืนที่ป่ำ คุณภำพดิน ให้
เกิดควำมสมบูรณ์ 
  
 
 

 
 
 

 
ส่วนโยธำ 

 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัดฯ 
ทุกส่วนรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดี 
 



 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
การพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  
 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา ระบบบริหาร
จัดการที่ดี  

 
 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำร กำรศึกษำเด็กก่อนวัยเรียน 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรกำรศึกษำรงเรียนในต ำบล 
3. อนุรักษ์ สืบสำนศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม จำรีต 
ประเพณี และค่ำนิยมท่ีดีงำมให้คงอยู่ 
  
1.  เสริมสร้ำงกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่นแบบมีส่วน
ร่วมทุกภำคส่วนให้เข้มแข็ง เพ่ือสนับสนุนกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย 
2.  พัฒนำสมรรถนะในกำรท ำงำนของบุคลำกร ระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ทันสมัย เพื่อกำรบริหำรงำน
และบริกำรประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
  

 
ส่วนกำรศึกษำฯ 

 
 
 
 
 
 

ทุกส่วนรำชกำร 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ 

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น  ซึ่งจําเปนตอง
กําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา  ความตองการและศักยภาพขององคการ
บริหารสวนตําบล  รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแกนแบบบูรณาการและแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการนําแผนพัฒนาไปสูการ
ปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน  4  แนวทางดังนี้ 

1. องคการบริหารสวนตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ 
นําไปจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  3  ป   แลวองคการบริหารสวนตําบลดําเนินการปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุจุดประสงคของแผนงาน/โครงการ 

2. การสนบัสนุนใหหนวยงานราชการอ่ืนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน หรือองคกร 
เอกชนเปนผูดําเนินงาน  ในกรณีที่องคการบริหารสวนตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอและมี
หนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา 

3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนหรือองคกรเอกชนอ่ืนในการ 
ดําเนินงานในกรณทีี่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร  โดยอาจดําเนินงานในรปูแบบหุนสวน 
สหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ 

4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรเอกชนอ่ืนเปนผูจัดสรร 
งบประมาณและการดําเนินการตามแบบแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนา  คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัด  ตามลําดับ 
 

 
 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    
พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ขอ  28  ใหผูบริหารทองถิ่น  แตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบดวย 
  1.  สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  2.  ผูแทนประชาคมทองถ่ินที่ประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  3.  ผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  4.  หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  5.  ผูทรงคุณวุฒทิี่ผูบรหิารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาที่   ดังนี้ 
  1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

บทที ่  6 
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมประเมินผล 

6.1  องคกรรับผิดชอบในการติดตามและ
ประเมินผล   
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3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น  
เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 
 
   

การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรปูแบบที่ใชในการตดิตามและประเมินผล   ดังนี้ 
  แบบที่  1   การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  แบบชวยกํากับจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินวา  ดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด  
อยางไร      
  แบบที่  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส  เปนเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนด   

แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด 
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในภาพรวม 
  เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร 
  เพ่ือใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เก่ียวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
  และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 วรรค 3 ได
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  
การใชจายงบประมาณ และผลการดําเนินงานในรอบป เพ่ือเปนการรายงานผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2   การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
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 องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  ไดกําหนดระยะเวลาติดตามผลโดยจะดําเนินการ
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนยุทะศาสตรการพัฒนา โดยจะสรุปผลการดําเนินการจากคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  และเสนอรายงานตอผูบริหาร เพื่อใหผูบริหาร เสนอตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพื่อประกาศใหกับ
ประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ อยางนอย  1 ครั้ง  ภายในเดือน ธันวาคม  ของทุกป   
โดยเนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่เปนโครงการที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกุงใหญ  มี
ศักยภาพที่จะสามารถดําเนินการได  ในสวนของโครงการที่เกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผล
ความกาวหนาจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ เพื่อที่จะนํามาจัดทําเปนรายงาน
และประกาศใหประชาชนในพ้ืนท่ีทราบตอไป     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3  การกําหนดหวงเวลาในการติดตาม
และประเมินผล 
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แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ค าชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะท า
การประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......................................................................................................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

3.  มีการจดัประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   

4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานขอ้มูล   

8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักากรพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
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18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือน ตุลาคม 
– ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่.............................................. 
2.  รายงานผลการด าเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที ่3 (เมษายน - มิถุนายน)   (4)  ไตรมาสที ่4 (กรกฎาคม - กันยายน) 
 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปีท่ี 1 พ.ศ....... ปีท่ี 2 พ.ศ....... ปีท่ี 3 พ.ศ........ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         

2...         

ฯลฯ         

รวม         

 
4. ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาฯ  ปี ....... 
 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการที่

เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการทีม่ี
การยกเลิก 

จ านวนโครงการทีม่ี
การเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1...             

2...             

ฯลฯ             

รวม             
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5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1...         

2...         

ฯลฯ         

รวม         

 
ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี  ............ 
 

โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป 

      

      

      

รวม      

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
..................................................................................................................................................................... ................. 
.................................................................................................... .................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโจด........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................................................... ................... 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1...   
2...   
3...   
4...   
5...   
6...   
ฯลฯ   
รวม   
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แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 

(คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น พอใจมาก (10) พอใจ (7) พอใจน้อย (4) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
      ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.........……………………………………………………………………………….. 
 

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 
 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(10) 
พอใจ  
(7) 

พอใจน้อย 
(4) 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจาการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ
(จ านวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     
     
     
     

 
 



 
 

      
 

 

             แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 (พ.ศ. 2559 – 2563) 

 
 

 
 

        องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
        อ าเภอกระนวน     จังหวัดขอนแกน่ 

 
 
 
 



  

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกงุใหญ ่
เร่ือง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ. 2559 – 2563) 

----------------------------------------------- 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 
2563)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  5  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    

1.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
3.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 

  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563) ในการประชุมเมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์  2558   และสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ครั้งที่ 
2/2558  เมื่อวันที่  19  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558    และผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  
ข้อ  16  (3)  และ  (4) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมายที่ตั้งไว้    จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            
(พ.ศ. 2558 - 2562)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ ต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ     ณ     วันที่   20  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.   2558 
 

 
 

(นายสมยศ  แสนโคก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

 
 
 
 
 



  

 

 
ค าน า 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
ของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อานาจักไทย   พุทธศักราช  2550  ใหก้ระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นและให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   
และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  มาตรา   66 ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดท า
แผนพัฒนาซึ่งประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนด าเนินงาน   เพ่ือให้เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบและตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น ระยะ  5  ปี  (พ.ศ. 2559 - 2563)  ขึ้น 
            องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ ่  หวังเป็นอย่างยิ่ง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้จะเป็น
แนวทางการพัฒนาของต าบล สู่ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน สืบต่อไป 
 
  
 

                                                                 งานนโยบายและแผน 
                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 

กุมภาพันธ์  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

          
   สารบัญ 

      เรื่อง           หน้า 
 

บทที่  1  บทน า 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            1     
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา             1 

 1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา            2 
 1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา          2 
บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 
 2.1  สภาพทั่วไป             3 
 2.2  สภาพทางเศรษฐกิจ               4 
 2.3  สภาพทางสังคม             5 
 2.4  การบริหารพ้ืนฐาน            6 
 2.5  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่                 7 
บทที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น                16 
 3.2  นโยบายการพัฒนาอ าเภอและนโยบายของผู้บริหาร     17 
 3.3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่ 18 
บทที่  4  วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 4.1  วสิัยทัศน์การพัฒนา         20 
 4.2  พันธกิจการพัฒนา         20 
 4.3  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา        20 
บทที่  5  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุงใหญ่   23 
บทที่  6  การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามและประเมินผล               26 
  
 6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล      
 6.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล       
 6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล      
 
ภาคผนวก 
 1.  แบบที่  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
 3.  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
 4.  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 5.  แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ   ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
 
 

 

 

 



  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 



  

 
 

 
 
 


