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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
ประจาปี 2555 – 2559
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บทที่ 1
บทน า
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
ในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานดาเนินการในการดาเนินงานพัฒนาในพื้นที่
หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา
แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้าซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนขาด
การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา
ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญของ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นได้มีการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นดี
ยิ่งขึ้น หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซึ่งกันและกัน
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะแก่ประชนชนภายในท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถิ่นตามอานาจหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องสนับสนุนแนว
ทางการดาเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และเพื่อกาหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถิ่นตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชากรภายในท้องถิ่น
1.2 วัต ถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์เพือ่ การพัฒนา
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของประชาชน ภายใต้
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
2) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
3) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงินกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระหว่างองค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงินกับส่วนราชการ
4) เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตาบล
5) เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
1.3 กลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
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ในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน มุ่งหวังที่จะจัดทาแผนการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงได้ดาเนินการจัดทา
แผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ทั้งข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
2) รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผนแต่ละส่วน
3) รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อกาหนดแนวนโยบาย
4) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีส่วนร่วม
1.4 กระบวนการและขัน้ ตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาท้องถิ่น
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

1.5 ประโยชน์ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงินให้มงุ่
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
…………………………………………………..
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บทที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อ มูล พื้น ฐานขององค์ก ารบริหารส่วนต าบลขุม เงิน
2.1 สภาพทั่วไป
1. ลัก ษณะที่ต ั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาเภอเมืองยโสธรตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 23 เป็นระยะทาง 2 ก.ม. และห่างจากอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นระยะทาง 12 ก.ม.
2. เนื้อ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน มีพื้นที่ทั้งหมด 24 ตารางกิโลเมตร หรือ14,980 ไร่
-พื้นที่ทาการเกษตร
จานวน
13,173
ไร่
-พื้นที่อยู่อาศัย
จานวน
980
-พื้นที่สาธารณะประโยชน์ จานวน
827 ไร่

ไร่

3. อาณาเขต
ทิศตะวันออก จดตาบลย่อ
อาเภอคาเขื่อนแก้ว
ทิศเหนือ
จดตาบลตาดทอง อาเภอเมืองยโสธร
ทิศตะวันตก
จดตาบลเขื่องคา
อาเภอเมืองยโสธร
ทิศใต้
จดลาน้าชี
อาเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
4. ลัก ษณะภูม ิป ระเทศ
องค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน มีสภาพพื้นที่ราบลุ่มทิศเหนื อสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ทิศใต้ดินเหนียว
น้าท่วมถึง
5. ภูม ิอ ากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน
เริ่มตั้งแต่
มีนาคม - เมษายน
- ฤดูฝน
เริ่มตั้งแต่
พฤษภาคม - กันยายน
- ฤดูหนาว
เริ่มตั้งแต่
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
6. การปกครอง
มีจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
-บ้านขุมเงิน หมู่ที่ 1
-บ้านสะแนน หมู่ที่ 2
-บ้านเหลื่อม
-บ้านหนองบัว
-บ้านคุยตับเต่า
-บ้านท่าค้อ

8 หมู่บ้าน
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
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-บ้านขุมเงิน
หมู่ที่ 7
-บ้านสะแนน หมู่ที่ 8
6.1 ประชากร
มีประชากร ทั้งสิ้น 5,393 คน แยกเป็นชาย 2,753 คน หญิง 2,640 คน มีจานวน 1,216 ครัวเรือน

ล าดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ข้อ มูล จ านวนครัวเรือ นและประชากรองค์ก ารบริหารส่วนต าบลขุม เงิน
หมู่
บ้า น
จ านวน
ที่
ครัวเรือ น
ประชากร
1
2
3
4
5
6
7
8

ขุม เงิน
สะแนน
เหลื่อม
หนองบัว
คุยตับเต่า
ท่า ค้อ
ขุม เงิน
สะแนน

264
247
95
161
129
71
108
141

ชาย
590
520
225
399
337
156
216
310

รวม

1,216

2,753

7. สภาพทางเศรษฐกิจ
7.1 อาชีพ

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีอาชีพหลัก คือทานา อาชีพรอง คือ รับจ้าง
7.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
 โรงงานอุตสาหกรรม จานวน
1
แห่ง
 โรงแรม
จานวน
1
แห่ง









โรงทาขนม
ปั๊มน้ามันหลอด
โรงสีใหญ่
โรงสีเล็ก
ร้านค้าส่ง
ร้านค้าปลีก
ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จานวน
ร้านซ่อมโทรทัศน์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
2
จานวน

5
6
1
39
3
28
แห่ง
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

รวม
หญิง
558
519
222
365
312
144
203
317

1,148
1,039
447
764
649
300
419
627

2,640

5,393
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7.3 การปศุสตั ว์
ข้อ มูล จ านวนสัต ว์เ ลี้ย ง
สัต ว์เ ลี้ยง

จ านวน (ตัว)
1,124
356
1,025
8,310
105
1,079
528

โค
กระบือ
สุกร
เป็ด-ไก่
ห่าน
สุนัข
แมว

7.4 การอุตสาหกรรม
ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดาเนินการ และประกอบการในเขต องค์การบริหารส่วน
ตาบลขุมเงิน
7.5 การท่องเทีย่ ว
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ ได้แก่
- ที่ก่อเจดีย์ทรายประจาปี ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์ดงหัวชี หมู่ที่ 1 บ้านขุมเงิน
- สวนสาธารณะประจาตาบล ตั้งอยู่ที่ข้าง อ.บ.ต. ขุมเงิน หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน
- วังปลาเทโพ (ปลาบึ่ง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ
8. สภาพทางสังคม
8.1 การศึกษา

ข้อมูลทางด้านการศึกษา






ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง

จานวน
จานวน

2 แห่ง
4 แห่ง

จานวน
จานวน
จานวน

- แห่ง
- แห่ง
- แห่ง

8.2 ศาสนา และวัฒนธรรม
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประมาณ 99.06 % ศาสนาอื่น ๆ 0.04 % สถาบัน และ
องค์การทางศาสนา
* วัด
จานวน
6 แห่ง
* สานักสงฆ์
จานวน
3 แห่ง
* โบสถ์คริสต์
จานวน
1 แห่ง
* มัสยิด
จานวน
- แห่ง
* ศาลเจ้า
จานวน
- แห่ง
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8.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง จานวน
- แห่ง
- สถานีอนามัยประจาตาบล / หมู่บ้าน จานวน
2 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน
จานวน
- แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน
- แห่ง
- อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้า ร้อยละ 100 %
8.4 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
- สถานีตารวจ
จานวน
- แห่ง
- สถานีดับเพลิง
จานวน
- แห่ง
9. การบริการพืน้ ฐาน
9.1 การคมนาคม
มีเส้นทางหลวงหมายเลข 23 ผ่าน จากจังหวัดยโสธร ถึง อุบลราชธานี องค์การบริหาร
ส่วน
ตาบลขุมเงิน ตั้งอยู่ห่างจากอาเภอเมือง จังหวัดยโสธร 12 ก.ม. ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนน
ลูกรัง สภาพชารุด มีถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเกือบเต็มทั่วหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,6,7 นอกเหนือจากนั้น
บางส่วนยังเป็นถนนลูกรังสภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
9.2 การโทรคมนาคมการติด ต่อสือ่ สาร
- มีที่ทาการไปรษณีย์
จานวน
- แห่ง
- มีสถานีโทรคมนาคมอื่น
จานวน
- แห่ง
- มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จานวน
69 คู่สาย
9.3 การไฟฟ้า
- ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนตาบล มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือน
9.4 แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย
จานวน
6 สาย
- บึง ,หนองน้า และอื่น ๆ
จานวน
15 แห่ง
9.5 แหล่งน้าทีส่ ร้างขึน้
- ฝาย
จานวน
2 แห่ง
- บ่อน้าตื้น
จานวน
132 แห่ง
- บ่อโยก
จานวน
78 แห่ง
- สระน้าสาธารณะ
จานวน
14 แห่ง
9.6 การประปา
- ระบบประปาภายในหมู่บ้าน
จานวน
6 แห่ง
10. ข้อ มูลอืน่ ๆ
10.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ในพืน้ ที่
- พื้นที่ป่าไม้
จานวน
750 ไร่
10.2 มวลชนจัดตัง้
- ลูกเสือชาวบ้าน
จานวน
137 คน
- ไทยอาสาป้องกันชาติ - รุ่น
จานวน
คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ - รุ่น จานวน
32 คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
จานวน
100 คน
10.3 ศัก ยภาพในตาบล
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ลาดับที่
1
2
3
4

ที่
1.
2.
3.
4.

บุคลากร
คณะผู้บริหาร อบต.ขุมเงิน
ส.อบต.
พนักงานส่วนตาบล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
รวม

จานวน/คน
4
16
14
12
46

10.3.1 รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน
ชื่อ -สกุล
ต าแหน่ง
สมปอง อยู่คง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน.
นายประยงค์ เวชกามา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน
นายสมพล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน
นายคาภู พงษ์พีระ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมน

ส านัก /ส่ว น
ส านัก ปลัด

ที่
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
ส่ว นการคลัง 12
13
14
15
ส่วนการศึก ษาฯ 16
17
18
19
20
21
22
23
ส่ว นโยธา 24
25
26

10.3.2 รายชื่อพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างตามภารกิจ
ชื่อ / สกุล
ต าแหน่ง
ระดับการศึกษา
นางสุนาพร ศรีสันธา
ปลัด อบต.ทุ่งมน
ปริญญาโท
นายพีรวิชญ์ ดิษย์เทวาทรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปริญญาตรี
นางวันทนา โคตรชุม
จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
ปริญญาตรี
จ่าสิบโท สมศักดิ์ เศิกศิริ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปริญญาตรี
นางเพ็ญพรรณ ชาลีวรรณ
บุคลากร
ปริญญาตรี
นางชฎารัตน์ พัฒนกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
ปริญญาตรี
นายอนันต์ ขีนทัพไทย
นางสาวปิ่นไทย แสนสุข
นายอดิศักดิ์ กายชาติ
นายประมวล บุญเต็ม
นายประจักษ์ มุ่งผล
นางจันทร์เพ็ญ ไชยนา
นางรักชนก คาภักดี
นางมิ่งขวัญ โชติแสง
นางครองสุข วาจาดี
นางสุวรรณ แสนสุข
นายครองศักดิ์ กุลบุตรดี
นางรัชนี บางโพธิ์
นางบุญเยี่ยม ล้วนศรี
นางพรทิพย์ แสนสุข
นางรุ่งตะวัน ชื่นบาน
นายเสก บรรจุทรัพย์
นายอรรคเดช เวชกามา
-

พนักงานสูบน้า
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร
พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง
หัวหน้าส่วนการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นักวิชาการศึกษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านสะแนน
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านสะแนน
ครูพี่เลี้ยงบ้านขุมเงิน
หัวหน้าส่วนโยธา
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยช่างโยธา

ปริญญาตรี
ปวส.
ม.3
ม3
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ว่าง
ปริญญาตรี
ปวท.
ว่าง
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปวส.
ว่าง
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ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

10.3.3 รายชื่อ สมาชิก สภาองค์ก ารบริหารส่ว นต าบลขุม เงิน
สมาชิก
อายุ
ว/ด/ป
ชื่อ -สกุล
วุฒ ิก ารศึก ษา
หมู่ท ี่
(ปี)
ที่ด ารงต าแหน่ง
นายสวัสดิ์ ราศรีบุตร
1
ม.3
6 กันยายน 2552
นายสมศักดิ์ ผลสุข
1
ม.6
6 กันยายน 2552
นายวาสิทธิ์ เสงี่ยมประเสริฐ
2
ป.6
6 กันยายน 2552
นายสมพิศ แสนสุข
2
ม.4
6 กันยายน 2552
นายวีรชัย แล้ล้อม
3
ม.6
6 กันยายน 2552
นางสาวดารารัตน์ ก้องเสียง
3
ม.3
17 เมษายน 2554
นายประมวล ภูตั้น
4
ม.3
6 กันยายน 2552
นายจานง ชื่นบาน
4
ม.3
6 กันยายน 2552
นายบุญเพ็ง เคาวลึก
5
ม.6
6 กันยายน 2552
นายสุพรรณ สุพสอน
5
ม.6
6 กันยายน 2552
นายมมูญ ศรีทาน้อย
6
ป.6
6 กันยายน 2552
นายสมพงษ์ บุญพรม
6
ป.4
6 กันยายน 2552
นายสีสมุทร พิมพ์ชาติ
7
ป.4
6 กันยายน 2552
นายพรชัย สดศรี
7
ม.3
6 กันยายน 2552
นายสวนทอง โคสาสุ
8
ป.7
6 กันยายน 2552
นายแสนคม นักร้อง
8
ม.3
6 กันยายน 2552

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

ว/ด/ป
ที่ค รบวาระ
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556
กันยายน 2556

ต าแหน่ง
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
สมาชิกสภา อบต.
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ศัก ยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน
(1) จานวนบุคลากร
จานวน
ตาแหน่งในสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
จานวน
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
จานวน
- บุคลากร
จานวน
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน
- ลูกจ้างประจาพนักงานสูบน้าด้วยไฟฟ้า
จานวน
- ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ
จานวน
- ผช.จนท. พัฒนาชุมชน
จานวน
ตาแหน่งในส่วนการคลัง
- หัวหน้าส่วนการคลัง
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้
- เจ้าพนักงานพัสดุ
- ผช.จนท. จัดเก็บรายได้
- ผช. จนท. การเงินและบัญชี
- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ตาแหน่งในส่วนโยธา
- หัวหน้าส่วนโยธา
- นายช่างโยธา
- ผู้ช่วยช่างโยธา

7 คน แยกเป็น
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

ตาแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน
- นักวิชาการศึกษา
จานวน
- ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
จานวน
ตาแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร
- ผช.เจ้าหน้าที่เกษตร
(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
- ประถมศึกษา
- มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี
(3) รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล

25 คน
7 คน แยกเป็น
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน
1 คน

3 คน แยกเป็น
1 คน
1 คน
1 คน
5 คน แยกเป็น
1 คน
4 คน

จานวน
จานวน

1 คน แยกเป็น
1 คน

จานวน
จานวน

1 คน
7 คน

จานวน

9 คน
จานวน

- คน

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
จ านวน
8,509,428.85 บาท แยกเป็น
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน
139,496.59 บาท
- รายได้ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
จานวน
4,459,566.51 บาท
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- รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทั่วไป)
- รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) จานวน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
จ านวน
- รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง จานวน
- รายได้ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้
จานวน
- รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทั่วไป)
- รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) จานวน
ก. ศัก ยภาพของชุมชน และพืน้ ที่
(1) การรวมกลุ่มประชาชน
จานวนกลุ่มทุกประเภท
จานวน
- กลุ่มอาชีพ
- กลุ่มออมทรัพย์
จานวน
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
- กลุ่ม อื่น ๆ

จานวน

2,245,842.00 บาท
1,664,523.75 บาท
11,478,215.85 บาท แยกเป็น
97,605.24 บาท
6,729,913.41 บาท
จานวน
2,547,654.00 บาท
2,103,043.20 บาท

จานวน
จานวน
จานวน

39 กลุ่ม แยกเป็น
24 กลุ่ม
7 กลุ่ม
8 กลุ่ม
- กลุ่ม

ล าดับ ที่

หมู่ท ี่

บ้า น

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

ขุมเงิน
สะแนน
เหลื่อม
หนองบัว
คุยตับเต่า
ท่าค้อ
ขุมเงิน
สะแนน
รวม
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ข้อ มูล ถนนภายในหมู่บ ้า นองค์ก ารบริหารส่วนต าบลขุม เงิน
ถนนลาดยาง
ถนน คสล.
ถนนลูก รัง
ถนนดิน
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)

รวม
(เมตร)

800
1,000
900
2,500
1,400

2,850
1,100
250
260
3,660
320
340
310

4,500
1,340
3,860
4,700
500
2,100
1,500
1,200

420
660
500
1,000
2,000
700
2,600
400

7,770
3,100
5,410
6,960
6,160
4,020
6,940
3,310

6,600

9,090

19,700

8,280

43,670

หมายเหตุ
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สาย

บ้า น

1
2
3
4
5

บ.ขุมเงิน ม.1 – บ.สะแนน ม.2
บ.เหลื่อม ม.3 – บ.สะแนน ม.8
บ.เหลื่อม ม.3 - บ.ขุมเงิน ม.7
บ.เหลื่อม ม.3 – บ.หนองบัว ม.4
บ.หนองบัว ม.4 – บ.ท่าค้อ ม.6

6
7
8
9
10
11
12

บ.คุยตับเต่า ม.5 – บ.สะแนน ม.8
บ.สะแนน ม.2 – บ.คาม่วง ม.5
บ.เหลื่อม ม.3 – บ.เขื่องคา ม.5
บ.ท่าค้อ ม.6 – บ.เขื่องคา ม.10
บ.คุยตับเต่า ม.5 -บ.ดอนแก้ว ม.8
บ.คุยตับเต่า ม.5 – บ.ดอนขะยอม
บ.ขุมเงิน ม.1 – บ.ย่อ
รวม

ข้อ มูล ถนนเชื่อ มระหว่า งหมู่บ ้า นองค์ก ารบริหารส่วนต าบลขุม เงิน
ถนนลาดยาง
ถนนคสล.
ถนนลูก รัง
ถนนดิน
รวม
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
(เมตร)
700
480
- 1,180
430
- 430
460
- 460
550
1,400
- 1,950
530
- 530
1,410
1,500
10,360

3,500
4,200

1,000
2,000
2,000
2,850
2,500
2,900
15,560

-

5,910
2,000
2,000
1,500
2,850
2,500
2,900
24,210

หมายเหตุ
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ล าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อ หนองน้า
หนองน้ากิน
หนองแข้
หนองอึ่ง
หนองบัว
หนองสิม
หนองสิม
หนองปู่ตา
หนองเทา
หนองตาบุญ
หนองหอยน้อย
หนองหอยใหญ่
หนองบัว
หนองน้ากิน
หนองอ้อ
หนองกะทิง
หนองแทบ
หนองน้ากิน
หนองน้าสาธารณะ

ข้อ มูลหนองน้าในเขตอบต.ขุมเงิน
กว้า ง
บ้า น
หมู่ท ี่ (เมตร)
ขุมเงิน
1
16
ขุมเงิน
1
20
สะแนน
2
40
สะแนน
2
35
สะแนน
2
15
เหลื่อม
3
30
เหลื่อม
3
48
เหลื่อม
3
68
หนองบัว
4
20
หนองบัว
4
40
หนองบัว
4
60
หนองบัว
4
80
คุยตับเต่า
5
50
คุยตับเต่า
5
930
คุยตับเต่า
5
20
คุยตับเต่า
5
110
ขุมเงิน
7
30
สะแนน
8
40

ยาว
(เมตร)
28
25
48
45
25
45
55
113
30
50
80
120
160
1,230
160
160
60
60

ลึก
(เมตร) หมายเหตุ
1.00
0.80
0.80
1.00
0.50
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.00
0.80
1.50
1.00
1.00
0.80
0.80
0.70

ยาว
(เมตร)
2,000
1,400
1,100
800

ลึก
(เมตร) หมายเหตุ
1.00
3.00
0.80
1.00

ข้อ มูล ล าห้วยในเขตอบต.ขุม เงิน
ล าดับ
1
2
3
4

ชื่อ หนองน้า
ลาห้วยสะแนน
ลาห้วยขุมดิน
ลาห้วยเปือย
ลาห้วยกะทิง

บ้า น
สะแนน
หนองบัว
หนองบัว
คุยตับเต่า

กว้า ง
หมู่ท ี่ (เมตร)
2
4
4
10
4
6
5
10
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ตารางรายชือ่
ผู้ใ หญ่บา้ นในเขตพืน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลขุม เงิน ที่ด ารงตาแหน่งปัจจุบนั
ล าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - สกุล
นายวิรุณ ขุมทอง
นายทักษิณ สุขแสง
นายสง่า ก้องเสียง
นายจานง ชื่นบาน
นายล้วน รากจันทร์
นายสาราญ อาจหาญ
นายทองอินทร์ คาสุข
นายบุญเหลือ ราชวัฒน์

ต าแหน่ง
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่
หมู่ที่

หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8

2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในระยะทีผ่ า่ นมา
จากการดาเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงิน ได้ใช้แผนพัฒนาฉบับต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบล โดยได้ใช้แผนงานในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี และถ้าแผนในด้านใดที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ตาบลที่จะดาเนินการได้ ก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณและการดาเนินการ ผลการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตาบลขุมเงินได้พัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบล แยกเป็นด้านดังต่อไปนี้
1. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
1.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
1.3 สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดทาปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
1.4 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาบล
1.5 ส่งเสริมการทานาปรัง
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
2. การดาเนินงานด้านสังคม
2.1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
2.2 จัดสรรเงินช่วยเหลือคนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
2.3 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
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2.5 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม,อัคคีภัย และวาตภัย
2.6 จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
2.7 อุดหนุน สภอ.เมืองยโสธร ตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาญชากรรม
2.8 จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน
2.9 โครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้จดทะเบียนความยากจนด้านที่อยู่อาศัย
3. การดาเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน
3.3 ก่อสร้างถนนลูกรัง
3.4 ก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว
3.5 วางท่อระบายน้าผ่าซีกภายในหมู่บ้าน
3.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
3.7 ก่อสร้างถนน คสม. ภายในหมู่บ้าน
3.8 ก่อสร้างถนนดิน
3.9 บารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
3.10 บารุงรักษาและซ่อมแซมถนน คสม.
3.11 บารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้าสถานีสูบน้า บ้านคุยตับเต่าหมู่ที่ 5
3.12 ขยายเขตไฟฟ้า
3.13 ปรับปรุงถนนดิน
3.14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
4. การดาเนินงานด้านแหล่งน้า
4.1 ขุดลอกคลองหนองน้า
4.2 โครงการกักเก็บน้าด้วยกระสอบทราย
4.3 โครงการซ่อมซมคลองส่งน้าดาดคอนกรีต ณ สถานีสูบน้า บ้านคุยตับเต่าหมู่ 5
4.4 ก่อสร้างถังเก็บน้า คสล.
5. การดาเนินงานด้านสาธารณสุข
5.1โครงการศึกษาอบรมเกี่ยวกับเอดส์
5.2โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
5.3โครงการประกวดชมรมออกกาลังกาย
5.4โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ
5.5โครงการอาหารปลอดภัย
5.6โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่
5.7โครงการร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
6. การดาเนินงานด้านการเมืองการปกครอง
6.1โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและทัศนศึกษาดูงาน
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6.2 ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร อบต.ขุมเงิน
6.3 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อทาแผนพัฒนาสามปี
6.4 โครงการสารวจจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์
6.5 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้นาในการจัดทาแผนพัฒนาชุมชน
6.6 โครงการ อบต. พบประชาชน
6.7 จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดระดับตาบลในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
6.8 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจาตาบล
6.9 ดาเนินการตามโครงการอินเตอร์เน็ตตาบล
6.10 ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
6.11 บารุงรักษาแลซ่อมแซมทรัพย์สินสานักงาน
6.12 บารุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าว
7. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 จัดงานประเพณีรดน้าดาหัวผู้สูงอายุ
7.2 จัดงานประเพณีลอยกระทง
7.3 จัดงานประเพณีก่อเจดีย์ทราย
7.4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านขุมเงิน หมู่ 1,7 ตามโครงการจัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
7.5 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ
7.6 โครงการจัดการศึกษาอนุบาล 3 ขวบ
7.7 อุดหนุนโรงเรียน 4 โรง ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
7.8 ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
8. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.1 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยววังปลาเทโพ (ปลาปึ่ง)
8.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
8.3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามพระราชเสาวนีย์พระบรมราชินนี าถ
8.4 โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนไทย
8.5 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพของท้ องถิ่น
1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา
1.1 การพัฒนาตามนโยบายรั ฐบาล
รัฐบาลภายใต้ การบริ หารงานของ ฯพณฯ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มี นโยบายที่จะ
พัฒนาประชาชนในระดับรากหญ้ าให้ สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึ ้น พร้ อมทัง้
แนวนโยบายที่จะกระจายอานาจให้ แก่องค์ การปกครองส่วนท้ องถิ่นให้ สามารถบริ หารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติที่มีอยู่ในท้ องถิ่นให้ ตอบสนองความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นมากที่สุด ดังจะเห็นได้ จาก
นโยบายต่างๆ ดังนี ้
1. พักชาระหนี ้ให้ แก่เกษตรกรรายย่อย 3 ปี
2. จัดตังกองทุ
้
นหมู่ บ้านและชุมชนเมื องแห่งชาติ แห่งละ 1 ล้ านบาท
3. จัดตังธนาคารประชาชน
้
4. จัดตังธนาคารรั
้
ฐวิ สาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5. สร้ างหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ( 30 บาทรักษาทุกโรค )
6. ปราบปรามยาเสพติด
7. การบริ หารงานแบบ CEO
8. แปลงสินทรัพย์เป็ นทุน
จากนโยบายดังกล่าวถือว่ ารัฐบาลได้ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้ ประชาชนในระดับรากหญ้ า
สามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนและจะสามารถพัฒนาศักยภาพต่างๆให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในอนาคต
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 9 ( 2545 - 2549 )
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ได้ จดั ทาขึ ้นจากกระบวนการ การมี ส่วนร่ วมจาก
คนไทยในทุกภู มิภาค ได้ ระดมความคิด กาหนดวิ สยั ทัศน์ร่วมกันและจัดทารายละเอียดของแผนโดยได้ กาหนด
วิ สยั ทัศน์ คือ “ มุ่ งพัฒนาสังคมไทยที่พึงประสงค์ โดยพัฒนาสังคมให้ เข้ มแข็ง และดุลยภาพ 3 ด้ าน คือ สังคม
แห่งคุณภาพ สังคมแห่งภู มิปัญญาการเรี ยนรู้ สังคมสมานฉันท์และเอื ้ออาทร ”
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ปรัชญา : เศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อฟื น้ ฟูเศรษฐกิจให้ มีเสถียรภาพ และมี ภูมิค้ มุ กัน
2. เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้ เข้ มแข็ง ยัง่ ยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างรู้ เท่าทัน
โลก
3. เพื่อให้ การบริ หารจัดการที่ดีในสังคมทุกระดับ
4. เพือ่ แก้ ปัญหาความยากจนเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยให้ พึ่งพาตนเองได้
1.3 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด

วิสัยทัศน์
“จังหวัดยโสธร เป็ นเมื องน่าอยู่ นาเกษตรอินทรี ย์สู่สากล”

เป้ าประสงค์
1. ให้ เศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มี การเจริ ญเติบโตเฉลี่ยปี ละอย่างน้ อย 5% และประชาชนมี
รายได้ เฉลี่ยต่อคนต่อปี เพิ่มขึ ้นปี ละ 5 %
2. ประชาชนมี คุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑ์ความจาเป็ นพื ้นฐาน (จปฐ.) อย่างน้ อยร้ อยละ 90 ของ
จานวนตัวชี ้วัดทังหมด
้
และหมู่ บ้านมี การพัฒนาสูงกว่ าเกณฑ์เฉลี่ย (ข้ อมู ล กชช. 2 ค.)
(หมู่ บ้านพัฒนาอันดับ 3 / หมู่ บ้านก้ าวหน้ า ) ทุกหมู่ บ้านในปี 2550
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ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 ส่งเสริ มการผลิตและการตลาด

แนวทางการพัฒนา
1.1 ส่งเสริ มการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรี ย์
1.2 ส่งเสริ มการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรี ย์สู่สากล
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาสังคม การแก้ ไขปั ญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
2.2 ส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
2.3 รักษาความสงบเรี ยบร้ อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 บริ หารกิจการบ้ านเมื องที่ดี

แนวทางการพัฒนา
3.1 การใช้ หลักธรรมาภิ บาลและการบริ หารงานสมัยใหม่
3.2 ส่งเสริ มและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื อข่ายการเรี ยนรู้
1.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอ
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อำเภอเมืองยโสธร เป็ นเมืองน่ำอยู ่ ประชำชนมีกำรศึ กษำ มีเศรษฐกิจและสังคมคุณภำพชีวิตที่ดี
และเกษตรอินทรี ยม์ ีคุณภำพ

วิสัยทัศน์ การพัฒนาอาเภอ
1. ให้ ชุมชนมี ระบบสาธารณูปโภค ระบบการคมนาคม ครอบคลุมทุกพื ้นที่ มี น ้าบริ บูรณ์
การสื่อสารที่ดีไฟฟ้าทัว่ ถึง ประชาชนมี อาชีพและรายได้ ที่มั่นคง
2. ให้ ประชาชนมี การศึกษาอย่างต่อเนื่องเท่าเทียมกัน มี คุณธรรม มี ส่วนร่ วมในการศึกษา
มี สุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มี ส่วนร่ วม / จิตสานึกที่ดีทางการเมื อง ครอบครัวและชุมชน
เข้ มแข็งปลอดสารเสพติด และมี คุณภาพที่ดี
3. ให้ ชุมชนมี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมที่สมบูรณ์ ประชาชนมี จิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาเภอ
1. ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค พัฒนาเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบการ
สื่ อสาร ไฟฟ้า พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดิน ผิวดิน ส่งเสริ มเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการ
รวมกลุม่ ของชุมชน
2. ส่งเสริ มการศึ กษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาการศึ กษาให้มีคุณภาพ
คุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนสื บทอดประเพณี วฒั นธรรมท้องถิน่ ส่งเสริ มด้านสุ ขภาพ
อนามัย เสริ มสร้ างให้ชมุ ชนเข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและมีคุณภาพที่ดี
เป็ นภูมิคมุ ้ กันต่อต้านปัญหายาเสพติ ส่งเสริ มการปลูกผักปลอดสารพิษ ส่งเสริ มให้
ประชาชนมีจิตสานึกที่ดีในการเลือกตั้งทุกระดับ
3. ส่งเสริ มให้มีการปลูกป่ าชุมชน การป้องกันการบุกรุ กทาลายป่ า ส่งเสริ มให้มีการ
อนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่ วมของชุมชน สร้ าง
จิ ตสานึกให้ประชาชนมีจิตสาสึ กที่ดีในการอนุรักษ์ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งการกาจัดขยะมูลฝอย

16

แนวทางการพัฒนาอาเภอ
1. จัดหาและปรั บปรุ งแหล่งน้ าให้ประชาชนมีน้ าดื่มน้ าใช ้เพียงพอ ปรั บปรุ งซ่อมแซมและ
ก่อสร้ างเส้นทางคมนาคม ส่งเสริ มให้เกษตรกรใช ้ปุ๋ ยธรรมชาติ ปรั บปรุ งระบบ
สาธารณูปโภคส่งเสริ มการผลิตเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
2. จัดการเรี ยนการฝึ กอบรมให้มีการเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ ให้มีการศึ กษาอย่างต่อเนื่อง
และหลากหลาย ปรั บปรุ งการบริ การสาธารณสุ ขให้สามารถบริ การประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ส่งเสริ มให้มีอนามัยประจาหมูบ่ า้ น เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชน
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม /
ปลูกฝังจิ ตสานึกที่ดีในการเมืองการปกครอง
3. ส่งเสริ มให้มีการปลูกป่ าชุมชน ให้มีการพิทกั ษ์รักษาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ส่งเสริ มให้ประชาชนตระหนักถึงความสาคัญของทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1.5 การพัฒนาตามนโยบายริ เริ่ มของท้ องถิ่น
องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน ได้ ยกฐานะจากสภาตาบลเป็ นองค์การบริ หารส่วนตาบลเมื่ อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ วางแผนไว้ ในการพัฒนาองค์การบริ หารส่วนตาบล ตามแผนพัฒนาที่ผ่านมา
แยกเป็ นหลายด้ านดังต่อไปนี ้
1. ด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
-การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง
-การพัฒนาการสาธารณูปโภค
-การพัฒนาการผังเมื องและควบคุมอาคาร
2. ด้ านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วิต
-การพัฒนาการส่ งเสริ มอาชี พ
-การพัฒนางานสวัสดิการสังคม
-การพัฒนาการศึกษา
-การพัฒนาการสาธารณสุข
-การพัฒนาการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด

3. ด้ านการจัดระเบียบชุ มชน/สังคมและการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
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4.

5.

6.

7.

-การพัฒนาการส่ งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรี ภาพของประชาชน
และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาท้ องถิ่น
-การพัฒนาการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-การพัฒนาการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในชี วิตและทรั พย์ สิน
ด้ านการวางแผนการส่ งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรม และการท่ องเที่ยว
-การพัฒนาการส่ งเสริ มการลงทุน
-การพัฒนาการอุตสาหกรรม
-การพัฒนาการท่ องเที่ยว
-การพัฒนาการพาณิ ชยกรรม
ด้ านการบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
-การพัฒนาการอนุ รักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบารุ งรั กษาป่ า
-การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้ อมและมลพิษต่ าง ๆ
ด้ านการศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
- การพัฒนาการปกป้ อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรั กษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ
- การพัฒนาอนุ รักษ์ และส่ งเสริ มวัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ด้ านการบริ หารจัดการองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
- การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น โดยการบริ หารจัดการที่ดี

2. ปั จจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ อการพัฒนา
2.1 การวิเคราะห์ ปัญหาและความต้ องการของประชาชนในองค์ การบริ หารส่ วนตาบลขุ มเงิน
จากการประมวลข้ อมู ลด้ านต่าง ๆ และการวิ เคราะห์ปัญหาและความต้ องการ สรุ ปเป็ นศักยภาพและปั ญหา
ความต้ องการของตาบลแยกเป็ นด้ าน ๆ ได้ ดังนี ้

ปั ญหา

สภาพปั ญหา

ความต้ องการ
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1. การพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
1.1. การคมนาคมและขนส่งไม่
สะดวก

1.2. กระระบายน้ าภายในหมูบ่ า้ น
ไม่สะดวก
1.3. การบริ การสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ

1.4. การพัฒนาด้านผังเมืองและ
ควบคุมอาคารยังไม่ดีพอ

2. ด้านการพัฒนาส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
2.1. การส่งเสริ มอาชีพ

ปั ญหา

1. ถนนภายในหมูบ่ า้ นและ
ถนนเชือ่ มระหว่างหมูบ่ า้ น
ผิวจราจรขรุ ขระ
2. ถนนเป็ นดินและลูกรั ก ทา
ให้ชารุ ดเสี ยหายง่าย
3. ถนนสู ่พื้นที่การเกษตรไม่
เพียงพอ
1. เมื่อฝนตกน้ าท่วมขังภายใน
หมูบ่ า้ น
1. ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช ้
งาน
2. ขาดน้ าเพื่อการเกษตร

1.
2.
3.
4.
5.

ก่อสร้ างถนน คสล.
ก่อสร้ างถนนดิน
ก่อสร้ างถนนลูกรั ง
ปรั บปรุ งซ่อมแซมถนนที่ชารุ ด
ก่อสร้ างถนนลาดยาง

1. วางท่อระบายน้ าผ่าซีก
2. ก่อสร้ างรางระบายน้ า
1. ขยายเขตไฟฟ้า
2. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
1. ขุดลอกหนองน้ าลาห้วย
2. ขุดบ่อบาดาล
3. ขาดแคลนน้ าอุปโภค1. ก่อสร้ าง ปรั บปรุ งระบบประปา
บริ โภค
2. ขยายเขตประปา
1. ยังไม่สามารถพัฒนาด้านผัง 1. การวางผังเมืองการใช ้ประโยชน์จาก
เมืองในด้านต่าง ๆ และ
ดิน
ควบคุมอาคาร ให้เกิด
2.
การวางแผนผังการคมนาคมและ
ประโยชน์ได้อย่างเพียงพอ ขนส่ง
3. การวางแผนผังสาธารณูปโภค
4. การวางแผนผังสาธารณูปการ
5. การควบคุมอาคาร
1. ประชาชนมีรายได้ต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
ขาดความรู ้ และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ
สภาพปั ญหา
2. ขาดความรู้ ในการรวมกลุ่ม
เพื่ อทาธุรกิจชุมชน

1. ส่งเสริ มการจัดตั้งกลุม่ และพัฒนา
กลุม่ อาชีพเดิมให้เข้มแข็ง
2.
จัดหาแหล่งงานให้ประชาชนใน
ตาบล
ความต้ องการ
3.ฝึ กอบรมให้ ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพสาขาต่ าง ๆ
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3. ขาดสถานที่จาหน่ ายสินค้ า
4. ขาดความรู้ ในการทา
การเกษตรแบบแผนใหม่
5. ขาดการส่ งเสริ มการตลาด

ปั ญหา

สภาพปั ญหา

4. ฝึ กอบรมพัฒนาฝี มื อแรงงาน
5. จัดตั้ง ปรั บปรุ งร้ านค้ าชุมชน
6. ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่มีความ
เข้ มแข็ง
7. ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
8. ส่ งเสริ มตลาดสินค้ าเกษตร
อินทรี ย์
9. ส่ งเสริ มสินค้ าหัตถกรรม
พื้ นบ้ าน
10. ฝึ กอบรมการประกอบอาชีพ
เกษตรแบบทฤษฎีใหม่
11. ส่ งเสริ มการปลูกข้ าวปลอด
สารพิษและข้ าวอินทรี ย์
12. จัดหาเมล็ดพันธ์ พืชเพื่ อ
การเกษตร
13. รณรงค์ ไม่ เผาตอซังและไถกลบ
ตอซังข้ าว
14. ส่ งเสริ มไร่ นาสวนผสม
15. ส่ งเสริ มการปลูกพื ชผักปลอด
สารพิษ
16. ส่ งเสริ มการปลูกพื ชบารุ งดิน

ความต้ องการ
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2.2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม

2.3. การพัฒนาการศึกษา

2.4. การพัฒนาการสาธารณสุข

ปั ญหา

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ยังไม่ ได้ รับการช่ วยเหลื ออย่ างทั่วถึง
เนื่ องจากงบประมาณในการ
ดาเนินงานยังไม่ เพียงพอ
2. คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสยังมี
มากในตาบล
3. เกณฑ์ รายได้ ของประชาชนใน
ตาบลยังต่า

1. จัดเบี้ยยังชีพให้ แก่คนชรา ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์
2. จัดฝึ กอบรมการประกอบอาชีพให้ แก่
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
1. จัดซื้ อผ้ าห่ มกันหนาวสงเคราะห์ ผ้ ู
ยากไร้
1. จัดที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยให้ คน
ยากจน
2. จัดเก็บข้ อมูลความจาเป็ นพื้ นฐาน
(จปฐ.) เพื่ อใช้ เป็ นตัวชี้วัดในการพัฒนา
1. การจัดสรรงบประมาณในการ 1. อุดหนุนอาหารกลางวันและอาหาร
พัฒนายังไม่ เพียงพอต่ อความ
เสริ มแก่เด็กนักเรี ยน
ต้ องการ
2. ขาดวัสดุอปุ กรณ์ ในการเรี ยนการ 1. ส่ งเสริ มสนับสนุนจัดหา สื่ อวัสดุ
สอน
อุปกรณ์ ทางการศึกษา
3. ครอบครั วยากจน ขาดเงินทุนเพื่ อ 1. สนับสนุนเงินทุนในการศึกษา
การศึกษา
4. ขาดอาคารเรี ยนที่สะอาด สะดวก 1. ก่อสร้ าง ปรั บปรุ งอาคารเรี ยน
เหมาะแก่การพัฒนาการเรี ยนรู ้
5. บุคลากรทางการศึกษามีน้อยและ 1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ขาดประสบการณ์
1. การควบคุมโรคติดต่ อ
1. ป้ องกันควบคุมโรคไข้ เลื อดออก
2. ส่ งเสริ มสุขภาพ
2. ฉีดวัคซีนป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้ า
3.
ส่ งเสริ มการออกกาลังกายใน 1. อบรมแกนนาสตรี ในงานมะเร็ งปาก
ชุมชน
มดลูกและมะเร็ งเต้ านม
2. ส่ งเสริ มสุขภาพผู้สูงอายุ
3. ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน น่ าอยู่

สภาพปั ญหา

ความต้ องการ
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4.
อบรมการแพทย์ แผนไทยและ
แพทย์ ทางเลื อก
5. ส่ งเสริ มการออกกาลังกายในชุมชน
2.5. การพัฒนาการป้ องกันและแก้ไข 1. เยาวชนยังมั่วสุมและสร้ างปั ญหา 1. ส่ งเสริ มให้ ความรู้ เกีย่ วกับปั ญหายา
ปั ญหายาเสพติด
ให้ กบั สังคม การสนับสนุนและดูแล เสพติดและโรคเอดส์
เยาวชนยังไม่ ทั่วถึง
2. สนับสนุนการดาเนินการต่ อสู้เพื่ อ
เอาชนะยาเสพติด
3. ก่อสร้ างลานกีฬาชุมชน
4. ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย
5. แข่ งขันกีฬาต้ านยาเสพติด
6. สนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ กฬ
ี าให้ ทุก
หมู่บ้าน
3. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/
สังคม
และการรั กษาความสงบ
เรี ยบร้ อย
3.1.
การพัฒนาส่ งเสริ ม 1. ประชาชนยังไม่ ได้ รับข้ อมูลข่ าวสาร 1. เผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร เกีย่ วกับการ
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ จากทางราชการอย่ างเพียงพอ
เลื อกตั้งต่ าง ๆ
เสรี ภาพของประชาชน และส่ งเสริ ม 2. การจัดระเบียบสังคมต่ าง ๆ
การมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
1. ส่ งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมใน
พัฒนาท้ องถิ่น
3. ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้ าใจ การจัดระเบียบสังคมต่ าง ๆ
เกีย่ วกับประชาธิปไตย
1.
เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่ วม
4. ประชาชนยังขาดความเข้ าใจในการ 2. ตู้รับเรื่ องราวร้ องทุกข์
บริ หารงานของ อบต.
1. ส่ งเสริ มประกาศประชาสัมพันธ์ ให้
5.
หมู่บ้านยังขาดการจัดทาแผน ประชาชนเข้ าร่ วมประชุมสภา อบต.
ชุมชน เพื่ อพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 1.ฝึ กอบรมเพิ่มทักษะผู้นาในการ
จัดทาแผนชุมชน
ปั ญหา

สภาพปั ญหา

ความต้ องการ
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3.2.
การพัฒนาการป้ องกันและ 1. ยังขาดความรู้ และประสบการณ์ .ใน
บรรเทาสาธารณภัย
ด้ านการป้ องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย
2. การป้ องกันภัยและลดอุบัติเหตุทาง
ถนนและการขับขี่ปลอดภัย

1. จัดฝึ กอบรมทบทวน (อปพร.)
2. การดาเนินการป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้ ง
3. ดาเนินการด้ านการป้ องกันภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย
1. จัดหน่ วยบริ การประชาชนในช่ วง
เทศกาลต่ าง ๆ
2. จัดฝึ กอบรมขับขี่ปลอดภัยและออก
ใบอนุญาต
3.3. การพัฒนาการรั กษาความสงบ 1.
การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย 1. จัด (อปพร.) ให้ บริ การต่ าง ๆ ตาม
เรี ยบร้ อยและความปลอดภัยในชีวิต ภายในตาบลยังมีน้อย
ความเหมาะสมในการรั กษาความสงบ
และทรั พย์ สิน
เรี ยบร้ อย
2. ส่ งเสริ มให้ ประชาชนรั กษาระเบียบ
วินัยและเคารพกติกาต่ างๆ
4. การพัฒนาการวางแผนการส่ งเสริ ม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่ อง
เทียว
4.1. การพัฒนาการส่ งเสริ มการลงทุน

4.2 การพัฒนาการอุตสาหกรรม

1. การพัฒนาการส่ งเสริ มการลงทุนมี 1.
สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
น้ อย
เกษตรกร
2. ศึกษาดูงาน สินค้ า OTOP
3. โครงการเศรษฐกิจชุมชน
2. การพัฒนาการอุตสาหกรรมมีน้อย 1. ส่ งเสริ มสินค้ าต่ าง ๆ ภายในตาบล
เพื่ อพัฒนาให้ เป็ นสินค้ าอุตสาหกรรม
ในครั วเรื อน
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ปั ญหา
4.3 การพัฒนาการท่ องเที่ยว

สภาพปั ญหา
3. การพัฒนาการท่ องเที่ยวมีน้อย

4.4. การพัฒนาการพาณิชยกรรม

4. การพัฒนาการพาณิชยกรรมมีน้อย

ความต้ องการ
1. ส่ งเสริ มสถานที่ท่องเที่ยว ในตาบล
วังปลาเทโพ หมู่ 6 ตาบลขุมเงิน
2. ส่ งเสริ มสถานที่ท่องเที่ยว ในตาบล
บุ่งเหมย หมู่ 5 ตาบลขุมเงิน
3. จัดทาสวนสาธารณะประจาตาบล
1. ส่ งเสริ มสินค้ าต่ าง ๆ ภายในตาบลให้
เป็ นที่ต้องการของตลาด

5. การพัฒนาด้ านทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อม
5.1.
การพัฒนาการอนุรักษ์ 1.
การพัฒนาด้ านการอนุรักษ์ 1. ปลูกต้ นไม้ เฉลิมพระเกียรติ
ทรั พยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล ทรั พยากรธรรมชาติการคุ้มครองดู
2. ปลูกหญ้ าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
และบารุ งรั กษาป่ า
และและบารุ งรั กษาป่ ายังมีน้อย
3. ปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมภายใน
ตาบล
4. ปลูกป่ าทดแทนและฟื้ นฟูป่า
5. ส่ งเสริ มการปลูกไม้ เศรษฐกิจ
6.
ส่ งเสริ มการปลูกไม้ ป้องกันการ
แพร่ กระจายดินเค็ม
7. ฝึ กอบรมเกีย่ วกับการอนุรักษ์ หน้ า
ดิน
5.2. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้ อม 1. การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้ อม 1. จัดซื้ อถังขยะ ประจาหมู่บ้าน
และมลพิษต่ าง ๆ
และมลพิษต่ าง ๆ ยังมีน้อย
2. จัดการน้าเสี ย ขยะมูลฝอย และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวในตาบล
3. ฝึ กอบรมเยาวชนในการอนุรักษณ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
4.
ฝึ กอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้ อม
5. รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ เพื่ อ
สร้ างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
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ปั ญหา
6. การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม
จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้ องถิ่น
6.1. การพัฒนาการปกป้ อง คุ้มครอง
ควบคุม
ดูแลรั กษาโบราณสถาน
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์ สถานแห่ งชาติ
6.2. การพัฒนาอนุรักษ์ และส่ งเสริ ม
วัฒนธรรม จารี ตประเพณีและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น

สภาพปั ญหา

ความต้ องการ

1.
การส่ งเสริ มพัฒนาการศิลปะ
วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่น ยังมีน้อย
1. การส่ งเสริ มการพัฒนาอนุรักษ์ และ
ส่ งเสริ มวัฒนธรรม จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้ องถิ่น ยังมีน้อย

1. ก่อสร้ างปรั บปรุ ง ซ่ อมแซมศาสน
สถานต่ าง ๆ

7.
การพัฒนาการบริ หารจัดการ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
7.1. การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วน 1. การบริ หารงานของ อบต. ยัง
ท้ องถิ่น โดยการบริ หารจัดการที่ดี
ต้ องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน
ด้ านต่ าง ๆ เช่ น ความสะดวก รวดเร็ ว
ในการปฏิบัติงาน

1.
สนับสนุนการจัดงานอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่น
2.
อบรมเยาวชนในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
3. จัดอบรมการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
4. ส่ งเสริ มประเพณีกฬ
ี าพื้ นบ้ าน

1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการและศึกษาดูงานต่ าง ๆ
2. อบรมและให้ ความรู้ เกีย่ วกับการ
บริ หารงานของ อบต.
3. ส่ ง ผู้บริ หาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน
ส่ วนตาบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้ าที่ เข้ า
ฝึ กอบรมตามโครงการต่ าง ๆ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริ หาร
จัดการ ปรั บปรุ งภารกิจ ขั้นตอนและ
ระเบียบในการปฏิบัติงาน
5. จัดซื้ อรถยนต์ ส่วนกลาง
6. ก่อสร้ างอาคารหอประชุม อบต.
7. ปรั บปรุ ง ต่ อเติมอาคาร สนง.
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ปั ญหา

สภาพปั ญหา

ความต้ องการ
8.สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนต่ อการพัฒนา
9. จัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารประจา
ตาบล
10.โครงการ อบต. พบประชาชน
11. จัดตั้งศูนย์ บริ การร่ วม อบต.
12. ฝึ กอบรมบุคลากรของ อบต.
เกีย่ วกับความรู้ และหน้ าที่ในการ
ปฏิบัติงาน
13. ปรั บปรุ ง ซ่ อมแซม หอกระจาย
ข่ าว
14. จัดซื้ อหนังสื อพิมพื ให้ หมู่บ้าน
15.
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
เครื อข่ ายในองค์ กรและเชื่ อมต่ อ
อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง

2.2. ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อการประเมินสถานภาพการพัฒนา
จากปั ญหาและความต้ องการของประชาชนและผลการพัฒนาที่ผ่านมาขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลขุมเงิน สามารถนามาวิ เคราะห์ศกั ยภาพขององค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินด้ วยเทคนิค SWOT
Analysis ดังนี ้
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
1.) จุดแข็ ง ( Strengths )
1.1 สภาพภูมิศาสตร์ และสถานที่ต้ งั องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินมีสภาพพื้นที่สภาพดิน
เป็ นดินร่ วนปนทรายและมีดินเหนียว จึ งเป็ นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมคือ
ทานาปี ในช ่วงฤดูฝน และในฤดูแล้งทาสวน นอกจากนั้นยังเลี้ยงสัตว์ควบคูไ่ ปด้วย องค์การบริ หารส่วนตาบล
ขุมเงิน อยูห่ า่ งจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ทาให้ประชาชนในตาบลได้รับความสะดวกในการเดินทางใป
ในตัวเมืองและไปขายผลผลิตทางการเกษตร
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1.2 แหล่ งนา้ องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินมี ลาห้ วยและหนองน ้าในพื ้นที่สาคัญได้ แก่ลาชี
ลาน ้ากว้ าง ลาชีน้อย คลองอีสานเขียว ลากุดจับ ร่ องม้ า และยังมี หนองน ้าอื่นอีก ที่เป็ นแหล่งน ้าที่สาคัญต่อ
อาชีพทางเกษตรกรรมของประชนในพื ้นที่
1.3 การรวมกลุ่มอาชี พ ประชาชนในองค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน มี การรวมตัวกัน
จัดตัง้ เป็ นกลุม่ อาชีพขึ้นตามหมูบ่ า้ นต่างๆ และกลุม่ อาชีพต่างๆ พยายามที่จะทาให้กลุม่ ของตนเองเข้มแข็งขึ้น
เพื่อยกระดับฐานะของสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1.4 บุคลากรในการดาเนิ นงาน องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน มี บุคลากรในการ
ดาเนิน
งานด้านต่างๆ เพียงพอต่อการบริ หารงานโดยสานักปลัดมีบุคลากร 4 คน ส่วนการคลัง 4 คน ส่วนโยธา 1
คน ส่วนการศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คน และยังมีลูกจ้างถ่ายโอนอีก 1 คน พนักงานและลูกจ้างของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลมีการฝึ กอบรมและพัฒนาความรู ้ ตามตาแหน่งหน้าที่ของพนักงานอยูท่ ุกปี เพื่อรองรั บ
ภารกิจการถ่ายโอนอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.5 ความสามัคคีและความเอือ้ อาทรของคนในท้ องถิ่น องค์การบริ หารส่วนตาบลขุม
เงิน
ประชากรในตาบลมี ความสามัคคีและเอื ้ออาทรต่อกันเนื่องจากสังคมของตาบลขุมเงินยังยึดถือธรรมเนียม
ปฎิ บตั ิที่มีมาแต่โบราณกาล คือนับถือผู้อาวุ โส เชื่อฟั งในคาบอกสอนของผู้เฒ่ า ผู้แก่ ในท้ องถิ่น และยัง
ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันในเรื่ องต่างๆ เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้ าว
2.) จุดอ่ อน (Weaknesses)
2.1 ประชาชนยากจน ประชาชนในองค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินยังมี รายได้ ที่ต่ากว่ า
เกณฑ์ เนื่องจากหลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็ จสิ ้นประชากรจะว่ างงาน ประกอบกับราคาของผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่า แรงงานส่วนหนึ่งจึงเข้ าไปทางานในกรุ งเทพฯ และเมื่ อถึงฤดูการทานาจะกลับมาทานา
แรงงานที่อยู่ที่หมู่ บ้านจะไม่ มีงานทาเป็ นกิจลักษณะ ถ้ ามี ก็ทาไร่ และรับจ้ างทัว่ ไปทาให้ ไม่ มีรายได้ ที่แน่นอน
ทาให้ ประชาชนเป็ นหนี ้สิน เช่น กองทุนหมู่ บ้านและชุมชนเมื อง,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์,หนี ้นอก
ระบบ ฯลฯ
2.2 งบประมาณในการบริ หารจัดการ แม้ องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินจะมี รายได้
จากการเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ในการบริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบลยังตอบสนองต่อ
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ความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่ไม่ เพียงพอ เนื่องจากความต้ องการของประชาชนในพื ้นที่มีมาก ทาให้
งบประมาณในการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่วนตาบลไม่ เพียงพอ
2.3 แหล่ งนา้ ถึงแม้ ว่าองค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน จะมี ลาห้ วยและหนองน ้าในเขต
องค์การบริ หารส่วนตาบล แต่ประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการน ้ายังไม่ ดีพอ ทาให้ แหล่งน ้าที่มีอยู่ตื ้นเขินและ
ไม่ เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน
2.4 การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่ าวสาร การประชาสัมพันธ์ ข้อมู ลข่าวสารของหน่ วยงาน
ทางราชการ และการรับรู้ ข่าวสารของประชาชนยังไม่ เอื ้ออานวยต่อกัน ทาให้ การรับรู้ ข่าวสารของประชาชนไม่
เพียงพอต่อการตัดสินใจ ในการมี ส่วนร่ วมต่อการพัฒนาและการขาดระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิ ภาพ
1.5 การสนั บสนุ นจากหน่ วยงานภาครั ฐ จากการพัฒนาที่ผ่านมาองค์การบริ หารส่วน
ตาบลขุมเงินได้ พฒ
ั นาตามแนวทางและนโยบายของรัฐมาตลอด แต่ในการติดต่อประสานงานและการ
สนับสนุนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องยังล่าช้ า ทาให้ ประชาชนในพื ้นที่ขาดความมั่นใจต่อการบริ หารจัดการของ
ภาครัฐ ทาให้ ไม่ ให้ ความร่ วมมื อในการพัฒนาและให้ ข้อมู ลข่าวสาร
2.6 การเมืองท้ องถิ่นและกลุ่มผลประโยชน์ จากการที่รัฐบาลได้ กระจายอานาจ ให้ สู่
ท้ องถิ่นทาให้ มีนกั การเมื องและกลุ่มผลประโยชน์
ที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้ องโดยอาศัยข้ อ
ระเบียบและข้ อกฎหมายของทางราชการเอื ้อประโยชน์ต่อพวกพ้ องของตนเองทาให้ การพัฒนากระจุกตัวอยู่ใน
บางพื ้นที่
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
1. โอกาส (Opportunities)
1.1 นโยบายของรั ฐบาล จากการดาเนินนโยบายของรัฐบาลชุดปั จจุบนั ได้ มีนโยบายที่จะ
แก้ ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ โดยได้ ริเริ่ มนโยบายต่างๆ ที่ผ่านมาทาให้ ประชาชนในระดับ
ท้ องถิ่นสามารถเข้ าถึงแหล่งเงินทุนได้ ง่าย และรัฐบาลยังสนับสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนในระดับ
ต่าง ๆ ได้ หาตลาดในการขายสินค้ าให้ โดยการจัดงาน “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ” ขึ ้นทุกจังหวัด ทาให้
ประชาชนในตาบลสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขึ ้นขายในระดับจังหวัดและระดับประเทศได้
1.2 กระแสการปฎิรูประบบราชการและการถ่ ายโอนอานาจให้ แก่องค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น
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จากนโยบายของรั ฐบาลที่จะปฎิรูประบบราชการและจะถ่ายโอนภารกิจต่างๆที่อยูต่ ามกระทรวง ทบวง กรม
ให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสที่จะบริ หารจัดการงบประมาณ และถ่ายโอนงานต่างๆให้แก่
ท้องถิ่นได้เป็ นผู ก้ าหนดและวางแนวทางการพัฒนาตามความต้องการของท้องถิ่นเอง
1.3 กระแสเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากวิ กฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทาให้ แรงงานภายในตัว
เมื องได้ กลับมาอยู่ในหมู่ บ้านและชุมชนเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ แรงงานที่อยู่ในตัวเมื องได้ กลับมาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ หากมี การส่งเสริ มและให้ ความรู้ จะทา
ให้ แรงงานในกลุ่มนี ้มี ความเข้ มแข็งและสามารถจะทาให้ ชุมชนเข้ มแข็งได้ ในอนาคต
1.4 ภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว จากภาวะเศรษฐกิจที่ฟืน้ ตัวทาให้ ประชาชนมี การใช้ จ่ายในการ
บริ โภคมากขึ ้น ทาให้ ราคาของผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มขึ ้น หากสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในจุดนี ้ต่อไปจะทาให้
เกษตรกรมี กาลังใจในการประกอบอาชีพ และการหาแหล่งเงินมาลงทุนพัฒนาผลผลิตการเกษตรให้ ดียิ่งขึ ้น
2.) อุปสรรค (Threats)
2.1 ภัยธรรมชาติ ได้ แก่ ภัยแล้ ง น ้าท่วม จึงเป็ นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรมของประชาชนในพื ้นที่
2.2 การแข่ งขั นทางผลิตภัณฑ์ ประชาชนในองค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงินได้
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมื อนกับประชาชนในพื ้นที่อื่นๆ แต่เมื่ อผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดทาให้
เกิดการแข่งขันและถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากพ่อค้ าคนกลาง ทาให้ ผลผลิตตกต่าและรายได้ ของประชาชนไม่ อยู่
จุดคุ้มทุน กลุ่มอาชีพที่จดั ตังในเขตต
้
าบลเมื่ อนาสินค้ าที่ผลิตออกจาหน่ายจะเหมื อนกับกลุ่มอื่นที่ผลิ ตอยู่ทาให้
เกิดการแข่งขันในด้ านราคา และตลาด
2.3 การเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน ถึงแม้ ว่าประชาชนในเขตองค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน
จะมี กลุ่มอาชีพ และมี แหล่งเงินทุนในการดาเนินงานได้ ง่ายแต่การเข้ าถึงแหล่งเงิ นทุ นลาบากและเมื่ อนาทุ นมา
ดาเนินการแล้ วก็ทาให้ ขาดทุน เพราะประชาชนยังขาดข้ อมู ลในการวางแผนงาน ต่อการตัดสินใจ เมื่ อลงทุน
แล้ วจึงประสบภาวะขาดทุน ทาให้ ประชาชนในพื ้นที่เป็ นหนี ้สิ น
2.4 ผลกระทบจากการค้ าเสรี ถึงแม้ ว่าการเปิ ดตลาดในระบบเสรี จะทาให้ การค้ าขายได้
สะดวก แต่ในทางกลับกันเกษตรกรผู ผ้ ลิตสิ นค้าทางการเกษตรได้รับผลกระทบอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการ
เปิ ดตลาดเสรี ทาให้เกิดการแข่ง ขันทางการผลิต และเกษตรกรในท้องถิ่นยังคงทาการผลิตแบบวิธีเก่าอยูท่ าให้ผล
ผลิตที่ออกมาไม่สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ และต้นทุนในการผลิตสู ง ทาให้เกษตรกรขาดทุน
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4.3 จุดมุ่ งหมายการพัฒนาท้ องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่ อ การพัฒนาท้ อ งถิ่ น
(Goals)
1. เพิ่มการบริ หารจัดการขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลให้เ ป็ นไปด้วยความมี
ประสิทธิภาพ

2.ประชาชนในพื้นทีม่ ีการประกอบอาชีพ
ทีห่ ลากหลาย มีรายได้เ พิ่มขึ้ น และ
สามารถพึ่งพาตนเองได้

3.ประชาชนได้รบั ความสะดวก สบาย
ในการใช้สาธารณูปโภค

ตัวชี้ วัด(KPIs)
1) จานวนปัญหาความต้องการของประชาชน
และการบริ หารจัดการของ อบต.
2)จานวนความพึงพอใจต่อผูใ้ ช้บริ การ
3)จานวนประชาชนทีม่ ีส่วนร่ วมในการพัฒนา

ข้ อ มูล พื้ นฐาน
(Baseline Data)
1)สัดส่วนระหว่างปัญหาและการแก้ปัญหา
ร้อยละ 95
2)ความพึงพอใจต่อการบริ การร้อยละ 95
3)ประชาชนมีส่วนร่ วมร้อยละ 95

1)จานวนประชาชนมีอาชีพเสริ มหลังจากทานา 1)ประชากรมีอาชีพเสริ มร้อยละ 80
2)จานวนอาชีพทีป่ ระชาชนทา
2)ประชาชนร้อยละ 80 ทานา
3)จานวนครัวเรื อนทีม่ ีรายได้เ พิ่มขึ้ น
3)ครัวเรื อนทีม่ ีรายได้มากกว่ารายจ่าย
ร้อยละ 70 ของครัวเรื อนทั้งหมด
(สรุ ปจากข้อมูล จปฐ.)
1)จานวนความต้องการของราษฎรทีเ่ สนอมา
1) ปัญหาต่างๆ ทีป่ ระชาชนเสนอมา
และบริ หารจัดการของ อบต.
ได้รบั การแก้ปัญหา ร้อยละ 75
2)จานวนสาธารณูปโภคทีก่ อ่ สร้าง ปรับปรุ ง
2) จานวนสาธารณูปโภค ประชาชน
และแก้ไข
เสนอปัญหาไม่ได้รบั การแก้ไขร้อยละ 75
3)จานวนความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การ
3)ประชาชนพอใจของในบริ การ ร้อยละ 90

เป้าหมาย (Targets)
ปี 51
ปี 52
65%
75%

ปี 50-54
95%

ปี 50
55%

ปี 53
85%

ปี 54
95%

95%
95%

60%
60%

70%
70%

80%
80%

90%
90%

95%
95%

80%
80%
70%

25%
55%
40%

40%
60%
50%

55% 65%
65% 70%
55% 60%

80%
80%
70%

75%

55%

60%

65%

70%

75%

75%

55%

50%

65%

70%

75%

90%

70%

75%

80%

85%

90%

ปี 2548
70%

เป้าหมาย
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552
75%
80% 85%
90%

70%

75%

80%

85%

90%

70%
70%

75%
75%

80%
80%

85%
85%

90%
90%
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จุดมุ่งหมายเพื่ อ การพัฒนาท้ อ งถิ่ น
(Goals)
4. ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการรวมกลุม่
และหาแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเอง

ตัวชี้ วัด(KPIs)
1) จานวนกลุม่ ต่างๆทีช่ มุ ชนจัดตั้งขึ้ น
2)จานวนประชาชนทีม่ ีความสามัคคีและให้
ความร่ วมมือกันในเรื่ องต่างๆ
3)จานวนปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึ้ น
4)จานวนชุมชนทีเ่ กิดความเข้มแข็ง

ข้ อ มูล พื้ นฐาน
(Baseline Data)
ปี 2548 - 2552
1)กลุม่ อาชีพจัดตั้ง 3 กลุม่
90%
กลุม่ ทีเ่ ข้มแข็ง 1 กลุม่
2)ประชาชนมีความสามัคคีและให้ความร่ วม
90%
มือกันในเรื่ องต่าง ๆ ร้อยละ 90
3)จานวนปัญหาสังคมทีเ่ กิดขึ้ นร้อยละ 90
90%
4)จานวนชุมชนทีเ่ กิดความเข้มแข็งร้อยละ 90
90%
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วิสัยทัศน์องค์การบริ หารส่วนตาบลขุมเงิน
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(Vision)
“องค์ การบริ หารส่ วนตาบลขุมเงิน เป็ นเมื องน่ าอยู่ มีการบริ หารจัดการที่ดี
มี เศรษฐกิจที่มนั่ คง กำรคมนำคมสะดวก สังคมเข้มแข็ง และเป็ นแหล่งทำกำรเกษตร
อินทรี ย”์

พันธกิจ

(Mission)
1. การเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการขององค์ การบริ หารส่ วนตาบล
2. ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ให้ สามารถพึง่ พาตนเองได้
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
4. การเพิม่ ศักยภาพของชุมชนให้ มีความเข้ มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยื น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่ มการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่วนตาบลให้เป็ นไปด้วยความมี ประสิ ทธิ ภาพ
สามารถตรวจสอบได้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมต่อการพัฒนา และมี ความโปร่ งใสในการ
บริ หารจัดการ
2. ประชาชนในพื้นที่มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้ เพิม่ ขึ้น และสามารถพึง่ พา
ตนเองได้
3. ประชาชนได้ รับความสะดวก สบายในการใช้ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรั พย์ สิน
4. ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่ม และหาแนวทางพัฒนาชุมชนของตนเองให้
เข้ มแข็ง

