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กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิDนจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒ นาองค์การบริหารส่วน
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บทที* 1
บทนํา
พระราชบัญญัตกิ าํ หนดแผนและขันV ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินD พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัตใิ ห้เทศบาลองค์การบริหารส่วนตําบล
และการปกครองส่วนท้องถินD รูปพิเศษมีอาํ นาจหน้าทีใD นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถินD ของตนเอง
โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็ นหน่วยงานประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตาม
ระเบียบทีคD ณะรัฐมนตรีกาํ หนดอีกด้วย
เนืDองจากการวางแผนในระยะสันV และระยะยาวเกียD วข้องกับการกําหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบตั ติ ามอํานาจ
หน้าทีทD กDี ฎหมายกําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถินD ย่อมมีความเป็ นอิสระในการวางแผน
พัฒนาท้องถินD และการดําเนินการตามแผน คามเป็ นอิสระนันV ไม่ได้หมายถึง ความเป็ นอิสระใน
การจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยูใ่ นการกํากับดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาล
และประชาคมอีกด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD
เป็ นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD
ทีกD าํ หนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD ซึงD แสดงถึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุง่ หมายเพือD การ
พัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถินD
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD
จึงเป็ น
กระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD โดยกําหนดสภาพการณ์
ทีตD อ้ งการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ บนพืนV ฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
รอบด้านและเป็ นระบบ ทังV นีVจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถินD และปั ญหาความต้องการ
ของประชาชนในท้องถินD ด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มีความสําคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถินD
เป็ นอย่างยิงD ทังV นีVเนืDองจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแผนทีมD งุ่ สูส่ ภาพการณ์ ทีตD อ้ งการ
ให้เกิดขึนV ในอนาคตเป็ นกรอบในการกําหนดทิศทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD
ให้มงุ่ ไปสูส่ ภาพการณ์
อันพึงประสงค์ ได้อย่างเท่ากันกับการเปลียD นแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรทีD
มีอยูอ่ ย่างจํากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็ นการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD ทีตD อ้ งกําหนดถึงสภาพการณ์ทตDี อ้ ง
บรรลุ และแนวทางในการทีจD ะทําให้บรรลุถงึ สภาพการณ์นนั V
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีดD จี ะต้องตังV อยูบ่ นพืนV ฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะห์ขอ้ มูล อย่างรอบด้านและเป็ นระบบ ทังV นีV เพือD ให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถินD สามารถนําไปสูก่ ารแก้ไขปั ญหาและสนองตอบความต้องการ
ของประชาชนในท้องถินD ได้อย่างแท้จริง

บทที* 2
สภาพทัวไปและข้
*
อมูลพืน= ฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล
ประวัติตาํ บลบางขันหมาก
ประมาณหนึDงร้อยกว่าปี มาแล้ว ได้มชี าวมอญอพยพมาตังV ถินD ฐานบ้านเรือนอยูส่ องฝั งD ลํา
นํVาลพบุรรี วมกันเป็ นกลุม่ ใหญ่หา่ งจากตลาดเมืองลพบุรไี ปทางทิศตะวันตกประมาณ n กิโลเมตร
ซึงD เป็ นส่วนหนึDงของตําบลพรหมมาสตร์ และในปี พ.ศ. =]^^ จึงได้แยกมาเป็ นตําบลบาง
ขันหมาก กํานันตําบลบางขันหมากคนแรก คือ นายสมบัติ วงษ์สวุ รรณ ปั จจุบนั ชาวมอญส่วน
ใหญ่อาศัยอยูใ่ นพืนV ทีD หมูท่ Dี o , = , n , q , r , s , o= ถึงแม้ชาวมอญจะอยูร่ วมกันเป็ นชุมชน
มอญด้วยกันแล้วก็ตาม
แต่วธิ ชี วี ติ และสภาพความเป็ นอยูต่ ลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี
ดังV เดิมแบบชาวมอญบางอย่างได้ถกู ปรับเปลียD นไปตามแบบแผนการดําเนินชีวติ ของชาวไทย
เจ้าของถินD จนแทบไม่เหลือเค้าเดิมให้เห็นอีกต่อไป
คงเหลือภาษาและประเพณีความเชือD
บางอย่างเท่านันV ทียD งั ถือเป็ นเอกลักษณ์ของชาวมอญบางขันหมาก
และเนืDองจากมีความเชือD ทีเD ล่าต่อกันมาว่าสมัยนันV เคยมีพระเจ้ากรุงจีนซึงD เดินทางมาพร้อม
ขบวนขันหมากใหญ่โตเพือD จะไปแต่งงานกับนางนงประจัน ซึงD อยูใ่ นตําบลโคกสําโรงปั จจุบนั นีV
แต่เมือD พระเจ้ากรุงจีนเดินทางมาถึงบริเวณตําบลบางขันหมากก็เกิดอาเพศสิงD มหัศจรรย์มากมาย
เป็ นเหตุให้พระเจ้ากรุงจีนต้องสังให้
D ทหารโยนของขันหมากทิงV นํVาเพือD ให้เรือแล่นต่อไปได้ บริเวณ
นีVจงึ เรียกว่าตําบลบางขันหมาก
และรูปหอยสังข์ซงDึ เป็ นสัญลักษณ์ของการแต่งงานและมี
พวงมาลัยวางอยูบ่ นพาน จึงถูกกําหนดเป็ นสัญลักษณ์ประจําตําบลบางขันหมากแห่งนีV
สภาพทางภูมิศาสตร์ของตําบลบางขันหมาก
ลักษณะภูมิประเทศ
ตําบลบางขันหมากมีเนืVอทีทD งั V หมดจํานวน =q.or ตารางกิโลเมตรหรือ oq,n>q.=> ไร่ โดย
เป็ นพืนV ทีรD าบลุม่ มีแม่นVําลพบุรไี หลผ่าน มีระบบชลประทานทัวถึ
D ง เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่
เป็ นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนนลูกรัง เป็ นถนนดินบางส่วนโดยมีเขตพืนV ทีตD ดิ ต่อ ดังนีV
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตําบลโคกกระเทียมอําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตําบลโพธิเก้
อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
t าต้น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตําบลพรหมมาสตร์ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตําบลโพธิตลาดแก้
ว อําเภอท่าวุง้ จังหวัดลพบุรี
t
ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูรอ้ น ช่วงระยะเวลาตังV แต่ เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม ของทุกปี อุณหภูมิ
เฉลียD n> องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ช่วงระยะเวลาตังV แต่ เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม ของทุกปี อุณหภูม ิ เฉลียD
=^ องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตังV แต่ เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม ของทุกปี อุณหภูมิ
เฉลียD == องศาเซลเซียส
สภาพทัวไป
>
@.@ ที>ตงั C
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องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ตังV อยูท่ Dี หมูท่ Dี ] ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี ระยะห่างจากอําเภอเมือง s กิโลเมตร
@.D เนืC อที>
มีพนVื ทีทD งั V สินV =q.or ตารางกิโลเมตร หรือ oq,n>q.=> ไร่
@.F ภูมิประเทศ
เป็ นพืนV ทีเD กษตรกรรม =?.s] ตารางกิโลเมตร หรือ on,?^> ไร่ เท่ากับ ^? เปอร์เซ็นต์ของ
เนืVอทีD
@.G จํานวนหมู่บา้ น @D หมู่บา้ น
จํานวนหมูบ่ า้ นในเขต อบต.เต็มทังV หมด o= หมู่ ได้แก่ หมูท่ Dี o - o= ได้แก่
หมูท่ Dี 1 บ้านบางขันหมากใต้
หมูท่ Dี 2 บ้านบางขันหมากใต้
หมูท่ Dี 3 บ้านบางขันหมาก
หมูท่ Dี 4 บ้านบางขันหมาก ( ปากคลอง )
หมูท่ Dี 5 บ้านบางขันหมากเหนือ
หมูท่ Dี 6 บ้านบางขันหมากใต้
หมูท่ Dี 7 บ้านบางขันหมากใต้
หมูท่ Dี 8 บ้านบางขันหมากเหนือ
หมูท่ Dี 9 บ้านบางขันหมากเหนือ
หมูท่ Dี 10 บ้านในคลองบางขันหมาก
หมูท่ Dี 11 บ้านหนองแก้ว
หมูท่ Dี 12 บ้านหนองผักตบ
@.K ท้องถิ> นอื>นในตําบล
o.>.o จํานวนเทศบาล - แห่ง
o.>.= จํานวนสุขาภิบาล - แห่ง
@.N ประชากร
ประชากรทังV สินV ^,r>^ คน แยกเป็ น ชาย ],=or คน หญิง ],>]o คน
มีความหนาแน่นเฉลียD >]q คน/ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือน =,n]= ครัวเรือน
เปรียบเทียบประชากร ปี DKNQ และปี DKN@
ปี DKNQ
หมู่ที>
ชื>อหมู่บา้ น
ครัวเรือ ชาย หญิ ง
น
1 บ้านบางขันหมากใต้
230
461 498
2 บ้านบางขันหมากใต้
191
421 447
3 บ้านบางขันหมาก
212
399 397
4 บ้านบางขันหมาก(ปาก
287
485 554

รวม
956
868
796
1,03

ครัวเรือ
น
230
191
212
287

ปี DKN@
ชาย หญิ ง รวม
456
402
382
454

501
439
408
528

957
841
79
982

4

5
6
7
8
9
10
11
12

ครอง)
บ้านบางขันหมากเหนือ
บ้านบางขันหมากใต้
บ้านบางขันหมากใต้
บ้านบางขันหมากเหนือ
บ้านบางขันหมากเหนือ

100
162
181
239
339

บ้านในคลองบางขันหมาก
บ้านหนองแก้ว
บ้านหนองผักตบ
รวม

119
148
134
2,342

9
196 200 396
310 321 913
315 352 667
443 428 873
580 647 1,22
7
232 205 437
315 334 649
276 306 582
4,43 4,68 9,12
5
9
4

100
162
181
239
339

177
281
284
425
555

119
148
134
2,342

221 205
312 325
268 293
4,21 4,54
7
1

ทีมD าของข้อมูล : สํานักบริหารการทะเบียนอําเภอเมืองลพบุรี
การจัดการองค์การบริ หารส่วนตําบล
การจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ประกอบด้วย ส่วนสําคัญ = ส่วน คือ สภา
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ประกอบด้วยสมาชิก =] คน และคณะผูบ้ ริหารองค์การ
บริหารส่วนตําบล ] คน
ฝ่ ายสภาองค์การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก มีจาํ นวน DG คน ประกอบด้วย
o. ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
ประธานสภา อบต.
=. นางสมใจ มิขนั หมาก
รองประธานสภา อบต.
n. นายวุฒ ิ
ศรีจาง
สมาชิกสภา อบต.
]. นายสมบัติ
ออกแมน
สมาชิกสภา อบต.
>. ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
สมาชิกสภา อบต.
q. นายบุญส่ง เลียV งชีพชอบ
สมาชิกสภา อบต.
r. นายสมพิศ เทียD งบุตร
สมาชิกสภา อบต.
^. นายจิระวัฒน์ คุม้ ครอง
สมาชิกสภา อบต.
s. นางสมคิด
เปิD นวงษ์
สมาชิกสภา อบต.
o?.นายมนตรี
กิงD รังสาด
สมาชิกสภา อบต.
oo.นายวิฑรู ย์
ทองสุก
สมาชิกสภา อบต.
o=.นายกฤษณะ
ศรีงามดี
สมาชิกสภา อบต.
on.นางสําเนา
ชูเชือV
สมาชิกสภา อบต.
o].นางบุญอารีย์
ไมปอง
สมาชิกสภา อบต.
o>.วินยั
เปิV นวงษ์
สมาชิกสภา อบต.
oq.นางสังเวียน
ปิ จจะโร
สมาชิกสภา อบต.
or.นายสิทธิ t
ทัพเจริญ
สมาชิกสภา อบต.
o^.น.ส.บุญธรรม
ยีภD ่พู นั ธ์
สมาชิกสภา อบต.

187
317
312
412
614

364
598
596
837

1,16
9

426
637
561

8,75
8
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os.นางกชพรรณ
หล่อทองคํา สมาชิกสภา อบต.
=?.น.ส.สุภา
พันธุช์ นDื
สมาชิกสภา อบต.
=o.นายสมเกียรติ พันธุช์ นDื
สมาชิกสภา อบต.
==.นางสุรนิ ทร์
บางผึงV
สมาชิกสภา อบต.
=n.นายรุง่ ธรรม
ชุม่ โสด
สมาชิกสภา อบต.
=].นายอภิเชทร์
บางผึงV
สมาชิกสภา อบต.
คณะผูบ้ ริ หาร อบต.บางขันหมาก จํานวน G คน
o. นางณัฐกานต์ เขือD นจันทึก นายก อบต.
=. นายบุญชู พุกแพ่ง
รองนายก อบต.
n. นายชรินทร์ โตเสวก
รองนายก อบต.
]. นางกาหลง ดวงเป้ า
เลขานุการนายก อบต.
พนักงานส่วนตําบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างรองจาก
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีหน้าทีD บริหารงานให้เป็ นไปตามนโยบายของคณะ
ผูบ้ ริหาร อบต.และรับผิดชอบงานประจําทัวไปของ
D
อบต.ซึงD ประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ โดย
มีพนักงานส่วนตําบล และลูกจ้างสังกัดส่วนต่างๆ ดังนีV
สํานักงานปลัด อบต.
o. นายธนู
เพชรพรม
2. นายประกิจ อ่อนแจ้ง
n. นายเจนณรงค์
ทัดศรี
]. น.ส.พรพิมล แสนทวีสขุ
>. นางกชพรรณ
ฤทธิรกั ษ์
q. น.ส.สุภารัตน์ จิตรเกิด
r. น.ส.จีลาวัลย์ ตาดี
^. นางปริศนา วงษ์ครุฑ
s.นายจําเนียร พวงไซ
o?.นางวิยะดา อํDานาคิน
oo.น.ส.จีระวรรณ ถึงเจริญ
o=.นางชวนพิศ นนทอาสา
on.นางเฉลียง
ปานพรหมมาศ
o].น.ส.ราตรี
ปานพรหมมาศ
o>.นางวราพร พ่วงวงษ์
ส่วนการคลัง
o. นางศิรริ กั ษ์ เพ็ชรเจริญ
=. น.ส.ปั ทมาภรณ์ ทองก้อน
n. นางนิตยา วงษ์หนองแวง
]. น.ส.อลิสรา
เปิV นวงษ์

ปลัด อบต.บางขันหมาก
หัวหน้าสํานักปลัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
นักวิชาการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
คนงานทัวไป
D
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
ครูผดู้ แู ลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
หัวหน้าส่วนการคลัง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผ◌ู◌้ชว่ ยจ้าหน้าทีจD ดั เก็บรายได้
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>. น.ส.สุกญ
ั ญา
>. น.ส.ปราณี
q. น.ส.รัชฎาภรณ์
r.น.ส.สุธาวดี

ด้วงทวี
ใจเบา
เต๊ะวงษ์
ขําดี

ส่วนโยธา
o. นายพรชัย
ร่วมสมัคร
=. นายวัชระ อินทรสูต
n. จ.ส.อ.อนุชา บางผึงV
]. นายนพพร ทองสุก
>. นายสมนึก
ทองด้วง
q. นายสุรศักดิ t ศรประสิทธิ t
r. นายอุดร
อํDาสอาด
^.นายอนิวตั ติ t คําแจ้ง
s. นายนิพนั ธุ์
นุ่มประเสริฐ
o?.นายจักร์กฤษ
ขันจอก
oo.นายภานุวฒ
ั น์
ปิD นพา
o=.นายสะอาด จันทรปาน
on.นายอํานวย เต๊ะวงษ์
o].น.ส.ดารารัตน์ บุญชม
o>.นางพิมพ์พร สายคงดี
oq.นายไพลิน
พรหมวันนา
or.นายไพวัลย์ กรุแก้ว

ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีธD รุ การ
คนงานทัวไป
D
คนงานทัวไป
D
คนงานทัวไป
D
หัวหน้าส่วนโยธา
นายช่างโยธา
เจ้าพนักงานการประปา
ผูช้ ว่ ยช่างโยธา
พนักงานขับเครือD งจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ q ล้อ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ] ล้อ
เจ้าหน้าทีผD ลิตนํVาประปา
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
คนงานประจํารถขยะ
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา
พนักงานจ้างเหมา

การคลัง
มาตรา ^= องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนีV
o. รายได้จากทรัพย์สนิ ของ อบต.
=. รายได้จากสาธารณูปโภคของ อบต.
n. รายได้จากกิจการเกียD วกับการพาณิชย์ของ อบต.
]. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับตามทีมD กี ฎหมายกําหนด
>. เงินและทรัพย์สนิ อืนD ทีมD ผี อู้ ุทศิ ให้
q. รายได้อนDื ตามทีรD ฐั บาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้
r. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
^. รายได้อนDื ตามทีกD ฎหมายกําหนดให้เป็ นของ อบต.
มาตรา ^> องค์การบริหารส่วนตําบลอาจมีรายจ่าย ดังต่อไปนีV
o. เงินเดือน
=. ค่าจ้าง
n. เงินค่าตอบแทนอืนD ๆ
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]. ค่าใช้สอย
>. ค่าวัสดุ
q. ค่าครุภณ
ั ฑ์
r. ค่าทีดD นิ สิงD ก่อสร้างและทรัพย์สนิ อืนD ๆ
^. ค่าสาธารณูปโภค
s. เงินอุดหนุนหน่วยงานอืนD
o?.รายจ่ายอืนD ใดตามข้อผูกพันหรือตามทีกD ฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย
กําหนดไว้
สถานะการคลัง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. =>>> อบต.บางขันหมาก ได้ประมาณการรายรับไว้จาํ นวน
=],>=n,s?? บาท โดยในส่วนของรายได้ทDี อบต.จัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้ม ี
ประสิทธิภาพยิงD ขึนV และในส่วนของงบประมาณรายจ่ายได้กาํ หนดวงเงินรายจ่ายไว้จาํ นวน
=],>=n,s?? บาท ซึงD คาดว่า จะสามารถไปจัดทําบริการสาธารณะด้านต่างๆ ให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิงD ขึนV ซึงD การจัดงบประมาณของ อบต.บางขันหมาก เป็ นการจัดทํางบประมาณแบบเกินดุล
( รายจ่ายน้องกว่ารายรับ ) นอกจากนันV ขณะนีV อบต. บางขันหมาก มีเงินสะสมคงเหลืออยู่
>,q>=,rnr.>] บาท
การบริ หารงบประมาณในปี ที>ผา่ นมาและปี ปัจจุบนั
ในปี งบประมาณทีผD า่ นมา แม้วา่ รายรับขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากจะมี
จํานวนจํากัด เมือD เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ ทีจD ะต้องดําเนินการเพือD บริการให้แก่ประชาชน
ตามอํานาจหน้าทีตD ามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากก็สามารถ
ดําเนินกิจการตามทีไD ด้ตงั V งบประมาณรายจ่ายไว้ครบถ้วนทุกรายการ

บทที* G
วิเคราะห์ศกั ยภาพและการพัฒนาท้องถิ*น
ศักยภาพการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบางขันหมาก โดยการทํา SWOT Analysis วิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
ทังV ภายในและภายนอก มีดงั นีV
@.จุดแข็ง (Strengths)
1. ระบบการบริ หาร
1) มีการจัดโครงสร้างภายในทีเD หมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2) มีการแบ่งแยก / มอบหมายหน้าทีรD บั ผิดชอบทีชD ดั เจน
3) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4) ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม
2. อัตรากําลังพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและลูกจ้างชัวคราว
>
1) บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านในระดับดี
2) มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนืDอง
3) มีแผนอัตรากําลังทีเD หมาะสมกับโครงสร้างอํานาจหน้าทีD
3. การเงิ น / งบประมาณ
1) พัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้และระบบจัดเก็บภาษี
2) การใช้จา่ ยเงินงบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้ าหมาย
4. ศักยภาพของชุมชนและพืนC ที>
1) มีกลุม่ อาชีพ ^ กลุม่
2) มีกลุม่ ออมทรัพย์และกองทุนหมูบ่ า้ นทุกหมูบ่ า้ น
3) มีบุคลากรจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรเอกชนทีอD ยูใ่ นพืนV ทีทD มDี คี วามรู้
ความสามารถนําแนวคิดมาพัฒนาพืนV ทีไD ด้มาก
4) มีเส้นทางติดต่อกับอําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
D.จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบการบริ หาร
1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มีการแก้ไขเปลียD นแปลงอยูต่ ลอดเวลาทําให้
เจ้าหน้าทีผD ปู้ ฏิบตั สิ บั สน / ขาดความชัดเจน
2. การเงิ น / งบประมาณ
1) งบประมาณมีจาํ นวนจํากัด มีรายได้ทไDี ด้รบั การจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนา
3. ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ> น
1) เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีสว่ นร่วมในกิจกรรมทางศาสนา
4. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ> งแวดล้อม
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1) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และบํารุงรักษาสิงD แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
=) ขาดระบบกําจัดขยะทีถD กู ต้อง
F.โอกาส (Opportunity)
1. การแก้ปัญหาความยากจน ปั ญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
2. รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์อยูด่ มี สี ขุ
3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีทD นั สมัย
4. นโยบายของรัฐบาล / จังหวัด ทีสD นับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตร การท่องเทียD ว
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาํ บล
5. การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
G.ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)
1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุน่ ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
2. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร / เบิกจ่ายเงินอุดหนุนของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน
3. ผลการถ่ายโอนภารกิจทําให้มงี าน / หน้าทีD เพิมD ขึนV แต่ไม่มบี ุคลากรรองรับ
4. ค่าครองชีพสูง
5. ภาวะวิกฤตการณ์นVํามันแพง
6. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
7. ภาระหน้าทีเD พิมD มากขึนV ตามภารกิจทีไD ด้รบั การถ่ายโอน
8. ตลาดสินค้าการเกษตรมีความต้องการไม่แน่นอน
9. สถานการณ์ทางการเมืองมีความไม่แน่นอน
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บทที* 4
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื*อการพัฒนา
วิสยั ทัศน์ การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก
ดี”

“บางขันหมากน่าอยู่ ศิลปวัฒนธรรมเชิดชู ประชาชนมีความรู้ ควบคูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีD

พันธกิ จการพัฒนาท้องถิ> น
o ) สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมทัวถึ
D ง
= ) ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี วัฒนธรรมทีสD าํ คัญในท้องถินD
n ) ส่งเสริมด้านการศึกษาเรียนรู้ ควบคูก่ บั การมีคณ
ุ ธรรม เพือD พัฒนาศักยภาพของคนให้
สามารถพึงD ตนเองได้
] ) พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีดD ขี นVึ ในทุกด้าน
> ) นําหลักธรรมมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
จุดมุ่งหมายเพื>อการพัฒนา
o ) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานและเพียงพอ ต่อความต้องการ
= ) ประชาชนมีการศึกษา ควบคู่ คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของท้องถินD
n ) อนุรกั ษ์ศลิ ปะ ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถินD
] ) ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยดีถว้ นหน้า
> ) จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิงD แวดล้อม
q ) เพิมD ประสิทธิในการบริหาร จัดการอย่างเป็ นระบบ
r ) ให้การช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ าร ผูด้ อ้ ยโอกาส
^ ) ดําเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพิมD ขึนV
s ) ประชาชนมีสว่ นร่วมในการบริหารงานเพือD บรรลุเป้ าหมายการพัฒนาร่วมกัน

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ> น
จังหวัดลพบุรเี ป็ นแหล่งอาหารทีสD าํ คัญของประเทศเป็ นศูนย์กลางการศึกษาและการ
ท่องเทียD วทางธรรมชาติสามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตเป็ นเมืองน่าอยูจ่ งึ ได้
กําหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดลพบุรี ดังนีV เป็ นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ศูนย์การศึกษา แหล่ง
ท่องเทียD วเชิงนิเวศ เมืองแห่งคุณภาพชีวติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์อยูด่ มี สี ขุ มียทุ ธศาสตร์ยอ่ ยดังนีV
o. เศรษฐกิจพอเพียง
=. การสังคมสงเคราะห์
n. ทรัพยากรธรรมชาติและสิงD แวดล้อม
]. ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
>. การบริการประชาชน

11

นโยบายการพัฒนาของผูบ้ ริ หารท้องถิ> น
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากได้มนี โยบายในการพัฒนาตําบลในปี ทผDี า่ นมามี
แผนการพัฒนาตามการริเริมD ขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ดังนีV
o. ปรับปรุงบํารุง และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้ า ประปา ให้
เพียงพอและทัวถึ
D ง
=. พัฒนาตําบลให้มคี วามน่าอยู่ สะอาดสวยงาม การคมนาคมขนส่งสะดวกสบาย
n. ส่งเสริมอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน สนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร
ชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเศรษฐกิจพอเพียง
]. ส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน
>. ส่งเสริม อนุรกั ษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนภูมิ
ปั ญญาท้องถินD
q. สนับสนุน ส่งเสริม และสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ทังV ในระบบ และนอกระบบการศึกษา
r. ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีสขุ ภาพอนามัยทีสD มบูรณ์แข็งแรง ทังV ร่างกายและ
จิตใจ
^. สร้างความมันคงด้
D านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนในท้องถินD
s. ส่งเสริมศักยภาพ ประสิทธิภาพของพนักงานเพือD ให้เกิดประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
และประโยชน์ของประชาชน
o?.บริหารองค์กรตามหลักการบริหารจัดการทีดD แี ละหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการดําเนินการและบริหาร
จัดการ
องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมากได้มนี โยบายในการพัฒนาตําบลแยกเป็ น
แผนงานดังนีV

ปี สงู ขึนV

แผนงานพัฒนาเศรษฐกิ จ
-ส่งเสริมอาชีพ และรายได้แก่ประชาชนในพืนV ทีD ให้ประชาชนได้มรี ายได้เฉลียD ต่อคนต่อ

-ส่งเสริมการร่วมกลุม่ ของประชาชน
-ส่งเสริมทางด้านการตลาด
แผนงานพัฒนาสังคม
-ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชมุ ชนในพืนV ทีD
-จัดการฝึกอบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์
-ให้ความรูค้ วามเข้าใจทางการเมืองการปกครองแก่ชมุ ชน
แผนงานพัฒนาโครงสร้างพืนC ฐาน
-การพัฒนาคมนาคมให้การสัญจรสะดวกสบายทุกหมูบ่ า้ น ทุกชุมชน โดย
ก่อสร้างถนน คสล.วางท่อระบายนํVา ขยายเขตไฟฟ้ าสาธารณะ ฯลฯ
แผนงานพัฒนาแหล่งนํCา
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-พัฒนาแหล่งนํVาเพือD การเกษตรและอุปโภคทุกหมูบ่ า้ น โดยจัดสร้างระบบ
ประปาหมูบ่ า้ น ขุดลอกคลองระบายนํVา ขยายเขตประปาใช้ในหมูบ่ า้ น

จุดมุ่งหมายเพื-อการ
พัฒนา
(Goals)

การคมนาคมทางบกมีความ
สะดวกรวดเร็ว

ตัวชี9วดั
(KPIs)

ข้อมูลพืน9 ฐาน
(Baseline Data)

ร้อยละของครัวเรือนทีม9 กี าร ครัวเรือนทีม9 กี ารคมนาคมสะดวก
คมนาคมสะดวกรวดเร็ว
รวดเร็วมีรอ้ ยละ 49 ของ
ครัวเรือนทัง< หมด
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ ร้อยละของประชากรในวัย ประชากรในวัยทํางานว่างงาน
เพิม9 ขึน<
ทํางาน (13 – 60 ปี ) ที9
ร้อยละ 25 ของประชากรในวัย
ว่างงาน
ทํางานทัง< หมด
ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูล
ร้อยละของประชาชนทีม9 ี
ประชาชนทีม9 ชี อ่ งทางในการรับรู้
ข่าวสารทีท9 นั สมัยของ
ช่องทางในการรับรูข้ อ้ มูล
ข้อมูลข่าวสารทีท9 นั สมัยมีรอ้ ยละ
ประชาชนเพิม9 ขึน<
ข่าวสารทีท9 นั สมัย
76 ของประชากรทัง< หมด
ประชาชนมีสขุ ภาพอนามัยที9 ร้อยละของประชากรทีม9 ี
ประชาชนทีม9 สี ขุ ภาพอนามัยทีด9 มี ี
แข็งแรง
สุขภาพอนามัยทีด9 ี
ร้อยละ 54 ของประชากรทัง< หมด
สิง9 แวดล้อมไม่เป็ นมลพิษ
จํานวนครัวเรือนทีม9 กี าร
ครัวเรือนทีม9 กี ารกําจัดขยะอย่าง
กําจัดขยะอย่างถูก
ถูกสุขอนามัยร้อยละ 55 ของ
สุขอนามัย
จํานวนครัวเรือนทัง< หมด

เป้ าหมาย

ปี 61-65

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

100%

55%

65%

75%

85%

100%

0%

20%

15%

10%

5%

0%

100%

20%

40%

60%

85%

100%

100%

20%

40%

60%

85%

100%

100%

55%

65%

75%

85%

100%

จุดมุ่งหมายเพื-อการ
พัฒนา

ตัวชี9วดั

ข้อมูลพืน9 ฐาน
(Baseline Data)

ปี 61-65

ปี 61

ปี 62

ปี 63

ปี 64

ปี 65

บริการประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประชาชนใส่ใจการออกกําลัง
กาย

ร้อยละของความพึงพอใจใน
การให้บริการของประชาชน
ร้อยละของประชาชนทีห9 นั
มาออกกําลังกาย

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการร้อยละ 80
ประชาชนมีการออกกําลังร้อยละ
15

100%

55%

65%

75%

85%

100%

100%

20%

40%

60%

85%

100%

(Goals)

(KPIs)

เป้ าหมาย

แบบ ยท. 04

3.6 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ความเชืDอมโยงยุทธศาสตร์)
ความเชื(อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้ าประสงค์

ค่าเป้ าหมาย
ตัวชีDวดั
2561 2562 2563 2564
ผลผลิ ต/
โครงการ

แผนงานที/ 0 เพิม/
ศักยภาพภาค
การเกษตร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท/ี 0. ยุทธศาสตร์การพัฒนา จํานวนเส้นทางทีไ/ ด้รบั ร้อยละ
40
0 สร้างมูลค่าเพิม/ ด้าน ด้านโครงสร้างพืนP ฐาน การพัฒนา(สาย)
ของ
อาหารปลอดภัย
โครงสร้า
งพืนP ฐาน

45

50

55

แผนงานที/ \ การ
พัฒนาด้านสังคม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท/ี ^. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความมันคง
/
\ พัฒนาลพบุรเี มือง ด้านเศรษฐกิจ
ทางเศรษฐกิจอย่าง
สะอาดและสังคม
ยังยื
/ น
คุณภาพ

65

70

75

ร้อยละ
ของครัง
เรือนมี
การเก็บ
ออมเงิน

60

ความ
วหน้ า
2565 ก้าของ
เป้ าหมา
ย

กลยุทธ์

60

ร้อยละ พัฒนาระบบ
5 โครงสร้างพืนP ฐาน
และสิง/ อํานวยความ
สะดวกตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชน

80

ร้อยละ ส่งเสริมการตลาด
5 และการ
ประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์กจิ กรรม
เพือ/ สร้างมูลค่าเพิม/
ทางเศรษฐกิจ

ความเชื(อมโยง
กับยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด

แผนงานที/ ^ เพิม/
ศักยภาพภาคการ
ท่องเทีย/ วและการ
บริการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท/ี
^ บริหารจัดการด้าน
การท่องเทีย/ วเชิง
สร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์
อปท.

เป้ าประสงค์

\. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนมีความมันคง
/
ด้านสังคม การศึกษา
ทางเศรษฐกิจอย่าง
ศาสนา วัฒนธรรม
ยังยื
/ น
สาธารณสุข กีฬา และ
การท่องเทีย/ ว

ค่าเป้ าหมาย
ตัวชีDวดั
2561 2562 2563 2564
ผลผลิ ต/
โครงการ

ร้อยละที/ 60
เพิม/ ขึนP
ของ
รายได้
จากการ
ท่องเทีย/
ว
แผนงานที/ c การ ประเด็นยุทธศาสตร์ท/ี c. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อนุรกั ษ์ทรัพยากร
ร้อยละ
50
บริหารจัดการด้าน \ พัฒนาลพบุรเี มือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ธรรมชาติและ
ของการ
ทรัพยากรธรรมชาติ สะอาดและสังคม
และสิง/ แวดล้อม
สิง/ แวดล้อม เพือ/ ให้
ส่งเสริม
และสิง/ แวดล้อม
คุณภาพ
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพ
อนุรกั ษ์
ชีวติ ทีด/ ี
ทรัพยาก
ร
แผนงานที/ f การ ประเด็นยุทธศาสตร์ท/ี f. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประชาชนได้รบั บริการ ร้อยละ
60

65

70

75

55

60

65

70

ความ
ก้าวหน้ า
2565 ของ
เป้ าหมา
ย

กลยุทธ์

80

ร้อยละ ส่งเสริมการตลาด
5 และการ
ประชาสัมพันธ์
สร้างสรรค์กจิ กรรม
เพือ/ สร้างมูลค่าเพิม/
ทางการท่องเทีย/ ว

65

70

ร้อยละ ป้ องกัน รักษา และ
5 ฟืP นฟูทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิง/ แวดล้อม

75

80

ร้อยละ ยกระดับระบบการ

รักษาความมันคง
/
และความสงบ

c เสริมสร้างความ
มันคงและความสงบ
/
สุขของบ้านเมือง

ด้านการเมืองการบริหาร ด้วยความเป็ นธรรม
โปร่งใส มีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน/

ของ
ประชาชน
ได้รบั
บริการ
ด้วยความ
เป็ นธรรม
โปร่งใส

5

บริหารจัดการภาครัฐ
ให้ทนั สมัยสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาล
และตอนสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนและผูม้ า
เยือนอย่างมี
ประสิทธิภาพ

บทที% 5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
L. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง พืนN ฐาน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
`.` ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสร้างพืน< ฐาน
`.d พัฒนาแหล่งนํ<าเพือ9 การอุปโภค บริโภคและเพือ9 การเกษตร

หน่วยงานรับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง

P. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิ จ

d.` ส่งเสริม สนับสนุนกลุม่ ประกอบอาชีพ
d.d ส่งเสริม สนับสนุนการกสิกรรม

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

T. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
สาธารณสุข กีฬา และการ
ท่องเทีDยว

e.` พัฒนาและยกระดับคุณภาพด้านการศึกษา สาธารณสุข กีฬา
และการสังคมสงเคราะห์
e.d ส่งเสริมทํานุบาํ รุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมปิ ั ญญาอันดีงามe.e
ส่งเสริม สนับสนุนการป้ องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
e.e ส่งเสริมการแก้ปัญหาสังคม และความเดือดร้อนของประชาชน
e.i ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความมันคงและความปลอดภั
9
ยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
e.j สนับสนุนกิจกรรมการท่องเทีย9 ว

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
Z. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิD งแวดล้อม

[. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
การบริ หาร

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
i.` ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงภูมทิ ศั น์ให้สวยงาม
i.d ส่งเสริมการกําจัดขยะอย่างมีประสิทธิภาพ
i.e ส่งเสริมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง9 แวดล้อม

หน่วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

j.` พัฒนาบุคลากรของ อบต.ให้มปี ระสิทธิภาพ
j.d จัดหาเครือ9 งมือ เครือ9 งใช้ให้เหมาะสม เพียงพอสําหรับปฏิบตั งิ าน
j.e ส่งเสริม สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
j.i ส่งเสริม สนับสนุนการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพของ อบต.

สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด
สํานักงานปลัด

ส่วนที' 6
การปฏิบตั ิ และติดตามประเมินผล
………………………………….

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน8 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและ
ประสานผลพัฒนาท้องถิน8 พ.ศ. 2546 เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิน8
ซึง8
จําเป็ นต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิน8 ตอบสนองต่อปั ญหาความต้องการ
และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทังV สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
แบบบูรณาการแผนพัฒนากลุม่ จังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนันV
การทําแผนพัฒนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิ จึงสามารถแบ่งเป็ น 4 แนวทาง ดังนีV
1. องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
นําไปจัดทําเป็ นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 5 ปี และองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการปฏิบตั ิ เพือ8 บรรลุจดุ ประสงค์ของแผนงานโครงการ
2. สนับสนุนให้หน่วยงานอื8น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 หรือองค์กรเอกชนเป็ น
ผูด้ าํ เนินการในกรณีทอ8ี งค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มคี วามพร้อมหรือไม่มศี กั ยภาพเพียงพอและ
มีหน่วยงานหรือองค์กรอืน8 มีศกั ยภาพและมีความพร้อมทีจ8 ะดําเนินงานมากกว่า
3. การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 หรือองค์กรเอกชนอืน8 ในการ
ดําเนินงานในกรณีทก8ี ารปฏิบตั งิ านจะต้องเกีย8 วพันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจดําเนินงาน
ในรูปแบบหุน้ ส่วน สหการ หรือคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ
4. การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 หรือองค์กรเอกชนอืน8 เป็ นผู้
จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพือ8 ให้บรรลุเป้ าหมายตามแนวทางทีก8 าํ หนด
ไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะผูบ้ ริหารท้องถิน8 และคณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่นตามลําดับ

หน่ วยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กําหนดหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยการ
กํากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและผูบ้ ริหาร ดังนีV
1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
2. กองคลัง
3. กองช่าง

การติดตามประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทําและประสานงานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 กําหนดให้ผบู้ ริหารท้องถิน8 แต่งตังV
คณะกรรมการประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิน8 ประกอบด้วย
(1) ประธานสภาท้องถิน8
เป็ น ประธานกรรมการ
(2) ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิน8
เป็ น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน)
(3) ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน8
เป็ น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน )
(4) ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ8 กีย8 วข้องทีส8 ภา เป็ น กรรมการ
(ท้องถิน8 คัดเลือก จํานวน 2 คน)
(5) ผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารทีค8 ดั เลือกกันเอง เป็ น กรรมการ
(จํานวน 2 คน )
(6) ผูท้ รงคุณวุฒทิ ส8ี ภาท้องถิน8 คัดเลือก เป็ น กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน )
ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ8ง ทําหน้าทีเ8 ลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิFน มีอาํ นาจหน้ าทีF

(1) กําหนดแนวทาง วิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานและเสนอความเห็น
ซึง8 ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา
ต่อสภาท้องถิน8 ผูบ้ ริหารท้องถิน8 และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน8 และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิน8 ทราบโดยทัวกั
8 นอย่างน้อยปี ละหนึ8งครังV
ภายในเดือนธันวาคม ขอทุกปี ทังV นีVให้ตดิ ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตังV คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ8 ช่วยปฏิบตั งิ านตามทีเ8 ห็นสมควร

คําสังองค์
& การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
ที& 9:; / 2556
เรื&อง แต่งตังC คณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วน
ตําบล
บางขันหมาก
…………………………………………
เพือ8 ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 พ.ศ. defg ข้อ fg จึงแต่งตังV คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ประกอบด้วย
h. สมาชิกสภาท้องถิน8 ทีส8 ภาท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
h.h นายกฤษณะ ศรีงามดี
h.d นายวินยั เปิV นวงษ์
h.j นายสมเกียรติ พันธุช์ น8ื
d. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน8 ทีป8 ระชาคมท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
d.h นางเมธาวี ร้อยแสนศึก
d.d นางดุจเดือน ทองสุก
j. ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเ8 กีย8 วข้องทีผ8 บู้ ริหารท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
j.h นายเต็ม ผลยาม
j.d นายประมวล ปิ จจะโร
f. หัวหน้าส่วนการบริหารทีค8 ดั เลือกกันเอง
กรรมการ
f.h นายธนู เพชรพรม
f.d นายพรชัย ร่วมสมัคร
e. ผูท้ รงคุณวุฒทิ ผ8ี บู้ ริหารท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
e.h นายศักดิชัk ย พอกขุนทด
e.d นายมานะ มิง8 ทอง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน8 มีอาํ นาจหน้าทีด8 งั นีV
h. กําหนดแนวทางและวิธกี ารในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
d. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
j. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึง8 ได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อสภาท้องถิน8
ผูบ้ ริหารท้องถิน8 เพือ8 ให้ผบู้ ริหารเสนอต่อสภา และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลและให้ตดิ ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
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f. แต่งตังV คณะ....... /

f. แต่งตังV คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพือ8 ช่วยปฏิบตั งิ านตามทีเ8 ห็นสมควร
ทังV นีV ตังV แต่วนั ที8 dn กันยายน พ.ศ. deeo เป็ นต้นไป
สัง8 ณ วันที8 dn กันยายน พ.ศ. deeo
( นางณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

คําสังองค์
& การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
ที& K / 2556
เรื&อง แต่งตังC คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
…………………………………………
เพือ8 ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 พ.ศ. defg ข้อ g จึงแต่งตังV คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ประกอบด้วย
h. ผูบ้ ริหารท้องถิน8
ประธานกรรมการ
h.h นางณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก
d. รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
กรรมการ
d.h นายบุญชู พุกแพ่ง
d.d นายณรงค์ ศรีเภาทอง
j. สมาชิกสภาท้องถิน8 ทีส8 ภาท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
j.h ร.ต.วันชัย ศรีคาํ
j.d นายบุญส่ง เลียV งชีพชอบ
j.j นายสิทธิ k ทัพเจริญ
f. ผูท้ รวงคุณวุฒทิ ผ8ี บู้ ริหารท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
f.h นายสมศักดิ k เต๊ะขันหมาก
f.d นายบุญนาค จําเนียรพืช
f.j จ.ส.อ.ประชุม พันธุห์ นู
e. ผูแ้ ทนภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ ทีผ8 บู้ ริหารท้อถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
e.h นางปราณี ฉํ8าพึง8
e.d นายอาทิตย์ เต๊ะขันหมาก
e.j นายสุเทพ เร่งรัด
o. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน8 ทีป8 ระชาคมท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
o.h นายสมเกียรติ โพธิช่k วย
o.d น.ส.ศิรลิ กั ษณ์ พันธุด์ ี
o.j นายจิระ สิงหกาญจน์
r. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
กรรมการและเลขานุการ
r.h นายธนู เพชรพรม
g. หัวหน้าส่วนการบริหารทีม8 หี น้าทีจ8 ดั ทําแผน
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
g.h นายเจนณรงค์ ทัดศรี

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน8 มีอาํ นาจหน้าทีด8 งั นีV
h. กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิน8 โดยพิจารณาจาก
h.h อํานาจหน้าทีข8 ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 โดยเฉพาะอํานาจหน้าทีท8 ม8ี ี
ผลกระทบต่อประโยชน์สขุ ของประชาชน เช่น การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
h.d ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขันV ตอนการกระจายอํานาจ
h.j ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุม่ จังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้น
ดําเนินการในยุทธศาสตร์ทส8ี าํ คัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน การป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
h.f กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
ในเขตจังหวัด
h.e นโยบายของผูบ้ ริหารท้องถิน8 ทีแ8 ถลงต่อสภาท้องถิน8
h.o แผนชุมชน
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้คาํ นึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิน8 และความจําเป็ นเร่งด่วนทีต8 อ้ งดําเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย
(h) กําหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง ปั ญหาของ
ท้องถิน8 และให้คาํ ปรึกษาหารือเกีย8 วกับการพัฒนาท้องถิน8
(d) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปั ญหา
เกีย8 วกับการจัดทําร่างแผนพัฒนา
ในการจัดทําร่างแผนพัฒนาให้องค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก นําปั ญหา
ความต้องการการแผนชุมชนทีเ8 กินศักยภาพของชุมชนทีจ8 ะดําเนินการเองไม่ได้มาพิจารณาบรรจุ
ไว้ในแผนพัฒนาแต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก ให้เสนอ
ปั ญหา ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมา
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที8
(j) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน
(f) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา พ.ศ. defg หมวดที8 j ข้อ ht ( d )
(e) พิจารณาให้ขอ้ คิดเห็นเกีย8 วกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(o) แต่งตังV ทีป8 รึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอืน8 เพือ8 ช่วยปฏิบตั งิ านตาม
เห็นสมควร
(r) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลมีหน้าทีป8 ระสานกับประชาคมหมูบ่ า้ นในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน8 และจัดทําเป็ นโครงการหรือกิจกรรมเพือ8 ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
ทังV นีV ตังV แต่วนั ที8 dj มกราคม พ.ศ. deeo เป็ นต้นไป
สัง8 ณ วันที8 dj มกราคม พ.ศ. deeo
ณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก

( นางณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก )

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

คําสังองค์
& การบริ หารส่วนตําบลบางขันหมาก
ที& L / 2556
เรื&อง แต่งตังC คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตําบล
บาขันหมาก
…………………………………………
เพือ8 ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8 พ.ศ.defg ข้อ t จึงแต่งตังV คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล
บางขันหมากประกอบด้วย
h. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
ประธานกรรมการ
h.h นายธนู เพชรพรม
d. หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน8
กรรมการ
d.h นางศิรริ กั ษ์ เพ็ชรเจริญ
j. ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน8 ทีป8 ระชาคมท้องถิน8 คัดเลือก
กรรมการ
j.h นายฉลวย ศรีเภเทอง
j.d นายสําเริง แสงเรือง
j.j นายชาญณรงค์ ออกช่อ
f. หัวหน้าส่วนการบริหารทีม8 หี น้าทีจ8 ดั ทําแผน
กรรมการ/เลขานุหาร
f.h นายประกิจ อ่อนแจ้ง
e.เจ้าหน้าทีว8 เิ คราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
e.h นายเจนณรงค์ ทัดศรี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน8 มีหน้าทีจ8 ดั ทําร่างแผนพัฒนา
ให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาทีค8 ณะกรรมการพัฒนาท้องถิน8 กําหนด จัดทําร่างแผนการ
ดําเนินงาน และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายรายละเอียดของงานในกรณีทม8ี อบหมายให้
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ
ทังV นีV ตังV แต่วนั ที8 dj มกราคม พ.ศ. deeo เป็ นต้นไป
สัง8 ณ วันที8 dj มกราคม พ.ศ. deeo
ณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก

( นางณัฐกานต์ เขือ8 นจันทึก )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางขันหมาก

