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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเปน็มาและความส าคญัของการจดัท าแผนยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา 
องคก์ารบรหิารสว่นต  าบลขมุเงนิ 
 
  ในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานด าเนินการในการด าเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่
หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา 
แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ าซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้งศักยภาพในพ้ืนที่ ประชาชนขาด
การมีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจ้าของในการพัฒนา 
 
  ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญของ
แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถ่ินได้มีการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2543 ซ่ึงได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
  การพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะเป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถ่ินดี
ย่ิงข้ึน หากได้มีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้สอดคล้องสนับสนุนการพัฒนาซ่ึงกันและกนั 
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะแก่ประชนชนภายในท้องถ่ิน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาประสานการพัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าที่  ทั้งนี้เพ่ือความสอดคล้องสนับสนุนแนว
ทางการด าเนินงานจังหวัดแบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยโสธร และเพ่ือก าหนดเป็นแนวทางการ
พัฒนาท้องถ่ินตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชากรภายในท้องถ่ิน 
1.2  วัตถปุระสงคข์องการจดัท  าแผนยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันา  
 
  1)  เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปญัหา  ความต้องการของประชาชน ภายใต้
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 
  2)  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามป ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน   
  3)  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินกบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินกบัส่วนราชการ  
  4)  เพ่ือเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  5)  เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับสว่นกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
 
1.3   กลยทุธแ์ละเทคนคิในการจดัท  าแผนยทุธศาสตร  ์
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  ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน มุ่งหวังที่จะจัดท าแผนการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหาของท้องถ่ินและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง  จึงได้ด าเนินการจัดท า
แผนโดยใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธีดังนี้ 
  1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน   ทั้งข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
  2)  รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผนแต่ละส่วน 
  3)  รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถ่ินเพ่ือก าหนดแนวนโยบาย 
  4)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีส่วนร่วม 
 
1.4  กระบวนการและขัน้ตอนการจดัท  าแผนยทุธศาสตร  ์
 
  ข้ันตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ข้ันตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูลและพัฒนาท้องถ่ิน 
  ข้ันตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาของท้องถ่ินในปัจจุบัน                                                
  ข้ันตอนที่ 4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ข้ันตอนที่ 5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  ข้ันตอนที่ 6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 
  ข้ันตอนที่ 7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  ข้ันตอนที่ 8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ข้ันตอนที่ 9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
1.5 ประโยชนข์องแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินให้มุง่
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าเทียมกันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
 

………………………………………………….. 
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บทท ี่  2 
สภาพท ั่วไป และข้อม ูลพื้นฐานขององค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลขุมเง ิน  

2.1  สภาพท ั่วไป  
1. ล ักษณะท ี่ต ั้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอ าเภอเมืองยโสธรตามทางหลวงแผ่นดิน  
หมายเลข 23 เป็นระยะทาง 2  ก.ม.  และห่างจากอ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร  เป็นระยะทาง  12 ก.ม.   
 

2.  เน ื้อท ี่ 

องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน  มีพื้นท่ีท้ังหมด  24   ตารางกิโลเมตร หรือ14,980  ไร่ 

  -พ้ืนที่ท าการเกษตร  จ านวน  13,173   ไร่ 
  -พ้ืนที่อยู่อาศัย   จ านวน       980 ไร่ 
  -พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ จ านวน       827 ไร่ 
 

3 .  อาณาเขต 
ทิศตะวันออก จดต าบลย่อ  อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
ทิศเหนือ  จดต าบลตาดทอง อ าเภอเมืองยโสธร 
ทิศตะวันตก  จดต าบลเข่ืองค า  อ าเภอเมืองยโสธร 
ทิศใต้  จดล าน้ าชี  อ าเภอพนมไพร  จ.ร้อยเอ็ด 
 

4.  ล ักษณะภ ูม ิประเทศ  
องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน  มีสภาพพ้ืนที่ราบลุ่มทิศเหนือสภาพดินเป็นดนิร่วนปนทราย  ทิศใต้ดินเหนียว

น้ าท่วมถึง 
 

5.  ภ ูม ิอากาศ 
ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี 3 ฤดู  คือ 
-  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่  มีนาคม   -  เมษายน 
-  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่  พฤษภาคม   -  กันยายน 
-  ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่  ตุลาคม   -  กุมภาพันธ์ 
 

6.  การปกครอง  
มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  8  หมู่บ้าน 
-บ้านขุมเงิน   หมู่ที่ 1   
-บ้านสะแนน  หมู่ที่ 2 
-บ้านเหลื่อม  หมู่ที่ 3 
-บ้านหนองบัว      หมู่ที่ 4 
-บ้านคุยตับเต่า   หมู่ที่ 5 
-บ้านท่าค้อ  หมู่ที่ 6 
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-บ้านขุมเงิน  หมู่ที่ 7 
-บ้านสะแนน  หมู่ที่ 8 

 
6.1 ประชากร 

มีประชากร  ท้ังส้ิน   5,393  คน  แยกเป็นชาย   2,753  คน  หญิง   2,640 คน  มีจ านวน  1,216  ครัวเรือน 

 
ข้อม ูลจ  านวนคร ัวเร ือนและประชากรองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลขุมเง ิน  

ล  าด ับ 
ที่ 

หม ู่ 
ที่ 

บ ้าน จ านวน 
คร ัวเร ือน  

 
ประชากร 

 
รวม 

ชาย หญ ิง 
1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 
 

1 
2 
3  
4 
5 
6 
7 
8 

ขุมเงนิ 
สะแนน 
เหล ื่อม 
หนองบวั 
ค ุยต ับเตา่ 
ท่าค ้อ 
ขุมเงนิ 
สะแนน 

264 
247 
95 
161 
129 
71 
108 
141 

590 
520 
225 
399 
337 
156 
216 
310 

558 
519 
222 
365 
312 
144 
203  
317 

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

รวม 1,216 2,753  2,640 5,393  
 
 
 
7. สภาพทางเศรษฐกจิ 

7.1 อาชพี 

ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  โดยมีอาชีพหลัก คือท านา  อาชีพรอง  คือ รับจ้าง  

7.2 หน ่วยธรุกจิในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต  าบล 

  โรงงานอุตสาหกรรม จ านวน   1    แห่ง 

  โรงแรม   จ านวน   1    แห่ง 
 

  โรงท าขนม   จ านวน  5    แห่ง 

   ปั๊มน้ ามันหลอด  จ านวน  6 แห่ง 

  โรงสีใหญ่   จ านวน  1 แห่ง 

  โรงสีเล็ก   จ านวน  39 แห่ง 

   ร้านค้าส่ง   จ านวน  3 แห่ง 

   ร้านค้าปลีก   จ านวน  28 แห่ง 

   ร้านซ่อมจักรยานยนต์ จ านวน  2 แห่ง 

   ร้านซ่อมโทรทัศน์  จ านวน  1 แห่ง 
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7.3  การปศสุตัว์ 
ข้อม ูลจ  านวนส ัตว์เล ี้ยง 

ส ัตว์เล ี้ยง จ านวน   (ต ัว) 

โค 

กระบือ 
สุกร 

เป็ด-ไก่ 
ห่าน 
สุนัข 
แมว 

1,124 
356 
1,025 
8,310 
105 
1,079 
528 

 
7.4 การอตุสาหกรรม 

ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตด าเนินการ และประกอบการในเขต  องค์การบริหารส่วน 
ต าบลขุมเงิน 

7.5 การทอ่งเท ีย่ว 
มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ  ได้แก่ 
-    ที่ก่อเจดีย์ทรายประจ าปี     ตั้งอยู่ที่สาธารณประโยชน์ดงหัวชี หมู่ที่ 1    บ้านขุมเงิน 
-    สวนสาธารณะประจ าต าบล ตั้งอยู่ที่ข้าง อ.บ.ต. ขุมเงิน หมู่ที่ 2 บ้านสะแนน 
-    วังปลาเทโพ  (ปลาบึ่ง) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านท่าค้อ  

8. สภาพทางสงัคม 
8.1 การศกึษา 

ข้อมูลทางด้านการศึกษา 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน  2  แห่ง 

     โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน  4  แห่ง 

     โรงเรียนมัธยมศึกษา    จ านวน  -  แห่ง 

   โรงเรียนอาชีวศึกษา    จ านวน  -  แห่ง 

   โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง   จ านวน  -  แห่ง 
 

8.2   ศาสนา และวฒันธรรม 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประมาณ  99.06  %   ศาสนาอ่ืน  ๆ    0.04  %  สถาบัน และ
องค์การทางศาสนา 

*  วัด     จ านวน   6   แห่ง 
  *  ส านักสงฆ์    จ านวน   3  แห่ง 
  *  โบสถ์คริสต์    จ านวน   1   แห่ง 
  *  มัสยิด    จ านวน   -  แห่ง 
  *  ศาลเจ้า    จ านวน   - แห่ง 



 10 

8.3 สาธารณสขุ 
-  โรงพยาบาลของรัฐขนาด – เตียง จ านวน   -  แห่ง 
-  สถานีอนามัยประจ าต าบล / หมู่บ้าน จ านวน   2  แห่ง 

  -  สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน   -  แห่ง 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จ านวน   - แห่ง 
  - อัตราการมี และใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100  % 

8.4 ความปลอดภยัในชวีติ  และทรพัยส์นิ 
-  สถานีต ารวจ    จ านวน   -  แห่ง 
-  สถานีดับเพลิง    จ านวน   -  แห่ง 

9. การบรกิารพืน้ฐาน 
9.1 การคมนาคม 

มีเส้นทางหลวงหมายเลข   23  ผ่าน จากจังหวัดยโสธร  ถึง อุบลราชธานี  องค์การบริหาร
ส่วน 

ต าบลขุมเงิน   ตั้งอยู่ห่างจากอ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   12  ก.ม.  ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านส่วนใหญ่ยังเป็นถนน
ลูกรัง  สภาพช ารุด  มีถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านเกือบเต็มทั่วหมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1,6,7  นอกเหนือจากนั้น  
บางส่วนยังเป็นถนนลูกรังสภาพไม่ค่อยดีเท่าที่ควร 

9.2 การโทรคมนาคมการตดิตอ่ส ือ่สาร 
-   มีที่ท าการไปรษณีย์   จ านวน   -    แห่ง 
-  มีสถานีโทรคมนาคมอ่ืน   จ านวน   -    แห่ง 
-  มีการให้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จ านวน   69 คู่สาย 

9.3 การไฟฟา้ 
-  ประชาชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือน 

9.4 แหล ่งน ้ าธรรมชาต ิ
-  ล าน้ า , ล าห้วย    จ านวน    6  สาย 
-  บึง  ,หนองน้ า และอ่ืน ๆ     จ านวน   15 แห่ง  

9.5 แหล ่งน ้ าท ีส่รา้งขึน้ 
-  ฝาย     จ านวน          2    แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น     จ านวน       132   แห่ง 
-  บ่อโยก     จ านวน         78   แห่ง 
-  สระน้ าสาธารณะ    จ านวน         14   แห่ง 

9.6 การประปา 
-  ระบบประปาภายในหมู่บ้าน   จ านวน          6    แห่ง 

10. ข้อม ูลอืน่  ๆ 
10.1  ทรพัยากรธรรมชาต ิ  ในพืน้ท ี ่
-  พ้ืนที่ป่าไม้     จ านวน   750  ไร่ 
10.2 มวลชนจดัต ัง้ 

-  ลูกเสือชาวบ้าน        จ านวน           137  คน 
-  ไทยอาสาป้องกันชาติ     -  รุ่น  จ านวน           -       
คน 
-  กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ  - รุ่น จ านวน    32  คน 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  100  คน 

10.3 ศักยภาพในต  าบล 
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ล าดับที่ บุคลากร จ านวน/คน 
1 คณะผู้บริหาร อบต.ขุมเงิน 4 
2 ส.อบต. 16 
3 พนักงานส่วนต าบล 14 
4 พนักงานจ้างตามภารกิจ 12 

รวม 46 
      

   10.3.1  รายชื่อคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
ท ี่ ช ื่อ-สก ุล  ต  าแหน ่ง 
1. สมปอง  อยู่คง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน . 
2. นายประยงค์  เวชกามา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
3. นายสมพล   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 
4. นายค าภู  พงษ์พีระ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมน 

   
10.3.2  รายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างตามภารกิจ 

ส  าน ัก /ส ่วน  ท ี่ ช ื่อ / สก ุล  ต  าแหน ่ง ระดบัการศกึษา 
ส  าน ักปล ัด  1 นางสุนาพร  ศรีสันธา ปลัด อบต.ทุ่งมน ปริญญาโท 

 2 นายพีรวิชญ์  ดิษย์เทวาทรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปริญญาตรี 
 3 นางวันทนา  โคตรชุม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 ปริญญาตรี 
 4 จ่าสิบโท สมศักดิ์  เศิกศิริ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปริญญาตรี 
 5 นางเพ็ญพรรณ  ชาลีวรรณ บุคลากร ปริญญาตรี 
 6 นางชฎารัตน์  พัฒนกุล เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 

 7 นายอนันต์  ขีนทัพไทย พนักงานสูบน้ า - 
 8 นางสาวปิ่นไทย  แสนสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี 
 9 นายอดิศักดิ์  กายชาติ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร ปวส. 

 10 นายประมวล  บุญเต็ม พนักงานขับรถยนต์ ม.3 
 11 นายประจักษ์  มุ่งผล นักการภารโรง ม3 
ส ่วนการคล ัง 12 นางจันทร์เพ็ญ  ไชยนา หัวหน้าส่วนการคลัง ปริญญาโท 

 13 นางรักชนก  ค าภักดี นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
 14 นางมิ่งขวัญ  โชติแสง นักวิชาการจัดเก็บรายได้   ปริญญาตรี 
 15 - เจ้าพนักงานพัสดุ ว่าง 
ส ่วนการศกึษาฯ 16 นางครองสุข  วาจาดี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
 17 นางสุวรรณ  แสนสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ปวท. 
 18 - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ว่าง 
 19 นายครองศักดิ์  กุลบุตรดี นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี 
 20 นางรัชนี  บางโพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 

 21 นางบุญเย่ียม  ล้วนศรี ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านสะแนน ปริญญาตรี 
 22 นางพรทิพย์  แสนสุข ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัยบ้านสะแนน ปริญญาตรี 
 23 นางรุ่งตะวัน  ชื่นบาน ครูพ่ีเลี้ยงบ้านขุมเงิน ปริญญาตรี 

ส ่วนโยธา 24 นายเสก  บรรจุทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา ปริญญาตรี 
 25 นายอรรคเดช  เวชกามา นายช่างโยธา ปวส. 

26 - ผู้ช่วยช่างโยธา ว่าง 
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   10.3.3 รายช ื่อสมาช ิกสภาองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลขุม เง ิน  

ท ี่ ช ื่อ-สก ุล  
สมาช ิก  
หม ู่ท ี่ 

อายุ 
(ป ี) 

ว ุฒิการศ ึกษา 
ว/ด/ป  

ท ี่ด  ารงต  าแหน ่ง 
ว/ด/ป  

ท ี่ค รบวาระ 
ต  าแหน ่ง 

1. นายสวัสดิ์  ราศรีบุตร 1  ม.3 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
2. นายสมศักดิ์  ผลสุข 1  ม.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
3. นายวาสิทธิ์  เสงี่ยมประเสริฐ 2  ป.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
4. นายสมพิศ  แสนสุข 2  ม.4 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
5.  นายวีรชัย  แล้ล้อม 3  ม.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
6. นางสาวดารารัตน์  ก้องเสียง 3  ม.3 17  เมษายน  2554 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
7. นายประมวล  ภูตั้น 4  ม.3 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
8. นายจ านง  ชื่นบาน 4  ม.3 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
9. นายบุญเพ็ง  เคาวลึก 5  ม.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 

10. นายสุพรรณ  สุพสอน 5  ม.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
11. นายมมูญ  ศรีทาน้อย 6  ป.6 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
12. นายสมพงษ์  บุญพรม 6  ป.4 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
13. นายสีสมุทร  พิมพ์ชาติ 7  ป.4 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
14. นายพรชัย  สดศรี 7  ม.3 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
15. นายสวนทอง  โคสาสุ 8  ป.7 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
16. นายแสนคม  นักร้อง 8  ม.3 6  กันยายน  2552 5  กันยายน  2556 สมาชิกสภา อบต. 
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ศักยภาพขององคก์ารบรหิารสว่นต  าบลขมุเงนิ 

(1)   จ านวนบุคลากร     จ านวน       25  คน 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน    7   คน  แยกเป็น 
-   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน    1   คน 
-  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  จ านวน    1   คน 
-  บุคลากร     จ านวน    1   คน 
-  เจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน    1   คน 
-  ลูกจ้างประจ าพนักงานสูบน้ าด้วยไฟฟ้า  จ านวน    1   คน 
-  ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ    จ านวน    1   คน 
-   ผช.จนท. พัฒนาชุมชน    จ านวน    1   คน 
 
ต าแหน่งในส่วนการคลัง        จ านวน      7  คน  แยกเป็น 
-  หัวหน้าส่วนการคลัง    จ านวน     1  คน 
-  นักวิชาการเงินและบัญชี   จ านวน     1  คน 
-  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   จ านวน     1  คน 
-  เจ้าพนักงานพัสด ุ    จ านวน     1  คน 
-  ผช.จนท. จัดเก็บรายได้    จ านวน     1  คน 
-  ผช. จนท. การเงินและบัญชี   จ านวน     1  คน 
- ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ    จ านวน     1  คน 
 
ต าแหน่งในส่วนโยธา    จ านวน     3  คน  แยกเป็น 
-   หัวหน้าส่วนโยธา    จ านวน     1  คน 
-  นายช่างโยธา     จ านวน     1  คน 
-  ผู้ช่วยช่างโยธา     จ านวน     1  คน 
 
ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน     5  คน  แยกเป็น 
 -   นักวิชาการศึกษา    จ านวน     1  คน 
 -   ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   จ านวน     4  คน 
 
ต าแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร   จ านวน    1   คน  แยกเป็น 
-  ผช.เจ้าหน้าที่เกษตร    จ านวน    1   คน 

 
(2) ระด ับการศกึษาของบคุลากร 

-  ประถมศึกษา    จ านวน     1  คน 
-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา   จ านวน     7  คน 
-  ปริญญาตรี    จ านวน     9  คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี    จ านวน     -  คน 

(3) รายไดข้ององคก์ารบรหิารสว่นต  าบล 
  

  ประจ  าปงีบประมาณ   พ.ศ .  2553      จ านวน 8,509,428.85 บาท   แยกเปน็ 
  -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน     139,496.59 บาท 
  -  รายได้ส่วนราชการต่าง ๆ  จัดเก็บให้  จ านวน  4,459,566.51 บาท 
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  -  รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทั่วไป)  จ านวน  2,245,842.00 บาท 
  -  รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) จ านวน  1,664,523.75 บาท 

ประจ  าปงีบประมาณ   พ.ศ .  2554      จ านวน            11,478,215.85 บาท   แยกเปน็ 
  -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน       97,605.24 บาท 
  -  รายได้ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  จ านวน  6,729,913.41 บาท 
  -  รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (ทั่วไป)  จ านวน  2,547,654.00 บาท 
  -  รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เฉพาะกิจ) จ านวน  2,103,043.20 บาท 

ก. ศักยภาพของชมุชน และพืน้ท ี ่
(1) การรวมกลุ่มประชาชน 

จ านวนกลุ่มทุกประเภท   จ านวน               39  กลุ่ม  แยกเป็น 
  -  กลุ่มอาชีพ     จ านวน               24  กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย์    จ านวน                7  กลุ่ม 
  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน    จ านวน                8  กลุ่ม 
  -  กลุ่ม อ่ืน ๆ     จ านวน                 -  กลุ่ม
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ข้อม ูลถนนภายในหม ู่บ ้านองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลขุมเง ิน  

ล  าด ับท ี่ หม ู่ท ี่ บ ้าน 
ถนนลาดยาง 

( เมตร) 
ถนน คสล . 
( เมตร) 

ถนนล ูกร ัง 
( เมตร) 

ถนนด ิน 
( เมตร) 

รวม 
( เมตร) หมายเหต ุ 

 
1 1 ขุมเงิน - 2,850 4,500 420 7,770  
2 2 สะแนน - 1,100 1,340 660 3 ,100  
3 3 เหลื่อม 800 250 3,860 500 5,410  
4 4 หนองบัว 1,000 260 4,700 1,000 6,960  
5 5 คุยตับเต่า - 3,660 500 2,000 6,160  
6 6 ท่าค้อ 900 320 2,100 700 4,020  
7 7 ขุมเงิน 2,500 340 1,500 2,600 6,940  
8 8 สะแนน 1,400 310 1,200 400 3 ,310  
         
         

รวม 6,600 9,090 19,700 8,280 43 ,670  
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ข้อม ูลถนนเช ื่อมระหว่างหม ู่บ ้านองค ์การบร ิหารส ่วนต  าบลขุมเง ิน  
สาย บ ้าน ถนนลาดยาง 

( เมตร) 
ถนนคสล . 
( เมตร) 

ถนนล ูกร ัง 
( เมตร) 

ถนนด ิน 
( เมตร) 

รวม 
( เมตร) 

หมายเหต ุ 

1 บ.ขุมเงิน ม.1 – บ.สะแนน ม.2 - 700 480 - 1,180  
2 บ.เหลื่อม ม.3 – บ.สะแนน ม.8        - - 430 - 430  
3 บ.เหลื่อม ม.3 -  บ.ขุมเงิน  ม.7    460 - - - 460  
4 บ.เหลื่อม ม.3 – บ.หนองบัว ม.4    550  - 1,400 - 1,950  
5 บ.หนองบัว ม.4 – บ.ท่าค้อ ม.6  530 - - - 530  

6 บ.คุยตับเต่า ม.5 – บ.สะแนน ม.8 1,410 3,500 1,000 - 5,910  
7 บ.สะแนน ม.2 – บ.ค าม่วง ม.5 - - 2,000 - 2,000  
8 บ.เหลื่อม ม.3 – บ.เข่ืองค า ม.5 - - 2,000 - 2,000  
9 บ.ท่าค้อ ม.6 – บ.เข่ืองค า ม.10 1,500 - - - 1,500  
10 บ.คุยตับเต่า ม.5 -บ.ดอนแก้ว ม.8 - - 2,850 - 2,850  
11 บ.คุยตับเต่า ม.5 – บ.ดอนขะยอม - - 2,500 - 2,500  
12 บ.ขุมเงิน ม.1 – บ.ย่อ - - 2,900 - 2,900  
 รวม 10,360 4,200 15,560 - 24,210  
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                        ข้อมลูหนองน ้ าในเขตอบต.ขมุเงนิ 

ล  าด ับ ช ื่อหนองน ้ า บ ้าน หม ู่ท ี่ 
กว้าง

( เมตร) 
ยาว

( เมตร) 
ล ึก

( เมตร) หมายเหต ุ 

1 หนองน้ ากิน ขุมเงิน 1 16 28 1.00  
2 หนองแข้ ขุมเงิน 1 20 25 0.80  
3 หนองอ่ึง สะแนน 2 40 48 0.80  
4 หนองบัว สะแนน 2 35 45 1.00  
5 หนองสิม สะแนน 2 15 25 0.50  
6 หนองสิม เหลื่อม 3 30 45 0.80  
7 หนองปู่ตา เหลื่อม 3 48 55 1.00  
8 หนองเทา เหลื่อม 3 68 113 0.80  
9 หนองตาบุญ หนองบัว 4 20 30 1.00  
10 หนองหอยน้อย หนองบัว 4 40 50 0.80  
11 หนองหอยใหญ่ หนองบัว 4 60 80 1.00  
12 หนองบัว หนองบัว 4 80 120 0.80  
13 หนองน้ ากิน คุยตับเต่า 5 50 160 1.50  
14 หนองอ้อ คุยตับเต่า 5 930 1,230 1.00  
15 หนองกะทิง คุยตับเต่า 5 20 160 1.00  
16 หนองแทบ คุยตับเต่า 5 110 160 0.80  
17 หนองน้ ากิน ขุมเงิน 7 30 60 0.80  
18 หนองน้ าสาธารณะ สะแนน 8 40 60 0.70  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อม ูลล  าห้วยในเขตอบต .ขุมเง ิน 

ล  าด ับ ช ื่อหนองน ้ า บ ้าน หม ู่ท ี่ 
กว้าง

( เมตร) 
ยาว

( เมตร) 
ล ึก

( เมตร) หมายเหต ุ 

1 ล าห้วยสะแนน สะแนน 2 4 2,000 1.00  
2 ล าห้วยขุมดิน หนองบัว 4 10 1,400 3.00  
3 ล าห้วยเปือย หนองบัว 4 6 1,100 0.80  
4 ล าห้วยกะทิง คุยตับเต่า 5 10 800 1.00  
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ตารางรายชือ่ 

ผู้ใหญบ่า้นในเขตพ ืน้ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นต าบลขมุเงนิ ที่ด  ารงต าแหนง่ปจัจบุนั 

 

ล  าดบัท ี ่ ช ื่อ  - สก ุล ต  าแหน ่ง หมายเหต ุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
 

นายวิรุณ   ขุมทอง 
นายทักษิณ  สุขแสง 
นายสง่า  ก้องเสียง 
นายจ านง  ชื่นบาน 
นายล้วน  รากจันทร์ 
นายส าราญ  อาจหาญ 
นายทองอินทร์  ค าสุข 
นายบุญเหลือ  ราชวัฒน์ 
 

ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   1 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   2 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   3 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   4 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   5 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   6 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   7 
ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่   8 

 

 

 
 
 
 
 
2.3  สรปุผลการพฒันาทอ้งถิน่ในระยะท ีผ่า่นมา  

จากการด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงนิ ได้ใช้แผนพัฒนาฉบับต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล โดยได้ใช้แผนงานในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และถ้าแผนในด้านใดที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วน
ต าบลที่จะด าเนินการได้ ก็ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มาช่วยเหลือในเรื่องงบประมาณและการด าเนินการ ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินได้พัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบล แยกเป็นด้านดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
1.1 สนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
1.2 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ 
1.3 สนับสนุนโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการจัดท าปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
1.4 โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต าบล 
1.5 ส่งเสริมการท านาปรัง 
1.6 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการ หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

2. การด าเนินงานด้านสังคม 
2.1 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
2.2 จัดสรรเงินช่วยเหลือคนชรา  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2.3  จัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกฬีาเพ่ือให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด 
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2.5 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม,อัคคีภัย และวาตภัย 
2.6 จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
2.7 อุดหนุน สภอ.เมืองยโสธร ตามโครงการฝึกอบรมสมาชิกแจ้งข่าวอาญชากรรม 
2.8 จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน 

2.9 โครงการสร้างบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้จดทะเบียนความยากจนด้านที่อยู่อาศัย 

3. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.1 ซ่อมแซมถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

3.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน 

3.3 ก่อสร้างถนนลูกรัง 

3.4 ก่อสร้างถนนลาดยางชั้นเดียว 

3.5 วางท่อระบายน้ าผ่าซีกภายในหมู่บ้าน 

3.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน 

3.7 ก่อสร้างถนน คสม. ภายในหมู่บ้าน   

3.8 ก่อสร้างถนนดิน 

3.9 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 

3.10 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน คสม. 

3.11 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมคลองส่งน้ าสถานีสูบน้ า บ้านคุยตับเต่าหมู่ที่ 5 

3.12 ขยายเขตไฟฟ้า 

3.13 ปรับปรุงถนนดิน 

3.14 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 

4. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า  
4.1 ขุดลอกคลองหนองน้ า  
4.2 โครงการกักเก็บน้ าด้วยกระสอบทราย 
4.3 โครงการซ่อมซมคลองส่งน้ าดาดคอนกรีต ณ สถานีสูบน้ า บ้านคุยตับเต่าหมู่ 5 
4.4  ก่อสร้างถังเก็บน้ า คสล. 

5. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
5.1โครงการศึกษาอบรมเกี่ยวกับเอดส์ 
5.2โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
5.3โครงการประกวดชมรมออกก าลังกาย 
5.4โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ 
5.5โครงการอาหารปลอดภัย 
5.6โครงการประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ 
5.7โครงการร่วมใจป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

6. การด าเนินงานด้านการเมืองการปกครอง 
6.1โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและทัศนศึกษาดูงาน 
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6.2 ด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาและผู้บริหาร อบต.ขุมเงิน 
6.3 โครงการจัดเวทีประชาคมเพ่ือท าแผนพัฒนาสามปี 
6.4 โครงการส ารวจจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐานและบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ 
6.5 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมทักษะผู้น าในการจัดท าแผนพัฒนาชมุชน 
6.6 โครงการ อบต. พบประชาชน 
6.7 จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดระดับต าบลในชว่งเทศกาลต่าง ๆ  
6.8 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล 
6.9 ด าเนินการตามโครงการอินเตอร์เนต็ต าบล 
6.10 ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 

6.11 บ ารุงรักษาแลซ่อมแซมทรัพย์สินส านักงาน 

6.12 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมหอกระจายข่าว 

7. การด าเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1 จัดงานประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
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. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            8.1 ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยววังปลาเทโพ (ปลาปึ่ง) 

8.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

8.3 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติตามพระราชเสาวนีย์พระบรมราชินนีาถ 

8.4 โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพ่ือประชาชนไทย 

8.5 โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ 
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บทท่ี  3 

การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน 
1.  หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนา 

1.1   การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล 
 รัฐบาลภายใต้การบริหารงานของ ฯพณฯ พ.ต.ท. ทกัษิณ    ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี มีนโยบายท่ีจะ
พฒันาประชาชนในระดบัรากหญ้าให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้    พร้อมทัง้
แนวนโยบายท่ีจะกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจดัการทรัพยากร  
ธรรมชาติท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากท่ีสุด  ดงัจะเห็นได้จาก
นโยบายต่างๆ ดงันี ้

              1. พกัช าระหนีใ้ห้แก่เกษตรกรรายย่อย   3   ปี 
              2. จดัตัง้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  แห่งละ  1  ล้านบาท 

              3. จดัตัง้ธนาคารประชาชน 
              4. จดัตัง้ธนาคารรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

              5. สร้างหลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า  ( 30  บาทรักษาทุกโรค ) 

        6. ปราบปรามยาเสพติด 
             7. การบริหารงานแบบ  CEO 
        8. แปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
                 จากนโยบายดงักล่าวถือว่ารัฐบาลได้มีนโยบายท่ีจะสนบัสนุนให้ประชาชนในระดบัรากหญ้า
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและจะสามารถพฒันาศกัยภาพต่างๆให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในอนาคต  

 
 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  9 ( 2545  -  2549 ) 
               แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 ได้จดัท าขึน้จากกระบวนการ การมีส่วนร่วมจาก
คนไทยในทุกภูมิภาค  ได้ระดมความคิด  ก าหนดวิสยัทศัน์ร่วมกนัและจดัท ารายละเอียดของแผนโดยได้ก าหนด
วิสยัทศัน์ คือ “ มุ่งพฒันาสงัคมไทยท่ีพึงประสงค์ โดยพฒันาสงัคมให้เข้มแข็ง และดุลยภาพ  3  ด้าน คือ สงัคม

แห่งคุณภาพ  สงัคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้  สงัคมสมานฉนัท์และเอือ้อาทร ” 
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ปรัชญา : เศรษฐกิจพอเพียง 

          วัตถุประสงค์ : 

1. เพ่ือฟืน้ฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และมีภูมิคุ้มกนั 
2. เพ่ือวางรากฐานการพฒันาประเทศให้เข้มแข็ง ยัง่ยืน สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างรู้เท่าทนั

โลก 

 
3. เพ่ือให้การบริหารจดัการท่ีดีในสงัคมทุกระดบั 

4. เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนเพ่ิมศกัยภาพและโอกาสของคนไทยให้พ่ึงพาตนเองได้  

 
1.3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัด 

วสัิยทัศน์ 
 “จงัหวัดยโสธร    เป็นเมืองน่าอยู่   น าเกษตรอินทรีย์สู่สากล” 

 

เป้าประสงค์ 
1. ให้เศรษฐกิจของจงัหวัด  (GPP)  มีการเจริญเติบโตเฉลี่ยปีละอย่างน้อย  5%  และประชาชนมี

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมขึน้ปีละ  5 % 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตามเกณฑ์ความจ าเป็นพืน้ฐาน  (จปฐ.)  อย่างน้อยร้อยละ  90  ของ
จ านวนตวัชีว้ัดทัง้หมด   และหมู่บ้านมีการพฒันาสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย  (ข้อมูล  กชช. 2 ค.)  

(หมู่บ้านพฒันาอนัดบั 3 / หมู่บ้านก้าวหน้า)  ทุกหมู่บ้านในปี  2550 
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ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   1   ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 

แนวทางการพฒันา 
1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์  

1.2 ส่งเสริมการตลาดเกษตรปลอดสารพิษและเกษตรอินทรีย์สู่สากล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   2     พฒันาสงัคมและยกระดบัคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพฒันา 
 2.1   พฒันาสงัคม   การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดบัคุณภาพชีวิต 

 2.2   ส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 

2.3  รักษาความสงบเรียบร้อย   ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่   3   บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพฒันา 
3.1 การใช้หลกัธรรมาภิบาลและการบริหารงานสมัยใหม่  

3.2 ส่งเสริมและพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการเรียนรู้ 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
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 อ ำเภอเมืองยโสธร   เป็นเมืองนำ่อยู ่  ประชำชนมีกำรศึกษำ    มีเศรษฐกิจและสังคมคุณภำพชวีิตที่ดี  
           และเกษตรอินทรียมี์คุณภำพ 

 วสัิยทัศน์การพฒันาอ าเภอ 
1. ให้ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค  ระบบการคมนาคม  ครอบคลุมทุกพืน้ท่ี  มีน า้บริบูรณ์  
        การสื่อสารท่ีดีไฟฟ้าทัว่ถึง  ประชาชนมีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง 

2. ให้ประชาชนมีการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเท่าเทียมกนั   มีคุณธรรม  มีส่วนร่วมในการศึกษา  

มีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์  มีส่วนร่วม / จิตส านึกท่ีดีทางการเมือง  ครอบครัวและชุมชน
เข้มแข็งปลอดสารเสพติด  และมีคุณภาพท่ีดี 

3. ให้ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์   ประชาชนมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

1. ส่งเสริมใหมี้การพฒันาระบบสาธารณูปโภค  พฒันาเส้นทางคมนาคม  พฒันาระบบการ
ส่ือสาร  ไฟฟ้า พฒันาแหลง่น ้าใตด้ิน ผิวดิน ส่งเสริมเศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเองและการ
รวมกลุม่ของชมุชน 

2. ส่งเสริมการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาชมุชน  พฒันาการศึกษาใหมี้คุณภาพ  
คุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสืบทอดประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ่น   ส่งเสริมดา้นสุขภาพ
อนามยั  เสริมสร้างใหช้มุชนเขม้แข็ง   เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจสังคมและมีคุณภาพที่ดี   
เป็นภูมิคุม้กนัตอ่ตา้นปัญหายาเสพติ   ส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ   ส่งเสริมให้
ประชาชนมีจิตส านึกที่ดีในการเลือกตั้งทุกระดบั 

3. ส่งเสริมใหมี้การปลูกป่าชมุชน   การป้องกนัการบุกรุกท าลายป่า   ส่งเสริมใหมี้การ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน   สร้าง
จิตส านึกใหป้ระชาชนมีจิตส าสึกที่ดีในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
รวมทั้งการก  าจัดขยะมูลฝอย 
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 แนวทางการพัฒนาอ าเภอ 
1. จัดหาและปรับปรุงแหลง่น ้าใหป้ระชาชนมีน ้าดื่มน ้าใชเ้พียงพอ   ปรับปรุงซอ่มแซมและ

กอ่สร้างเส้นทางคมนาคม   ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใชปุ้๋ ยธรรมชาติ   ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชมุชนพ่ึงตนเอง  

2. จัดการเรียนการฝึกอบรมใหมี้การเรียนรู้จากประสบการณ์  ใหมี้การศึกษาอยา่งตอ่เน่ือง
และหลากหลาย   ปรับปรุงการบริการสาธารณสุขใหส้ามารถบริการประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ   ส่งเสริมใหมี้อนามยัประจ าหมูบ่า้น   เสริมสร้างความเขม้แข็งใหก้บัชมุชน  
เพ่ือสนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วม / 
ปลูกฝังจิตส านึกที่ดีในการเมืองการปกครอง 

3. ส่งเสริมใหมี้การปลูกป่าชมุชน   ใหมี้การพิทกัษรั์กษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม   
ส่งเสริมใหป้ระชาชนตระหนกัถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
  1.5  การพัฒนาตามนโยบายริเร่ิมของท้องถิ่น 

             องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน    ได้ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเม่ือ

วันท่ี  23  กุมภาพันธ์  2540   ได้วางแผนไว้ในการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามแผนพฒันาท่ีผ่านมา 
แยกเป็นหลายด้านดงัต่อไปนี ้

 
1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน   

-การพฒันาการคมนาคมและขนส่ง 
-การพฒันาการสาธารณูปโภค 
-การพฒันาการผงัเมืองและควบคุมอาคาร 

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
-การพัฒนาการส่งเสริมอาชีพ 
-การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
-การพัฒนาการศึกษา 
-การพัฒนาการสาธารณสุข 
-การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
 
 
 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
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-การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
-การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว 
-การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
-การพัฒนาการอุตสาหกรรม 
-การพัฒนาการท่องเที่ยว 
-การพัฒนาการพาณิชยกรรม 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
-การพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่า  
-การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ 

6. ด้านการศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

- การพัฒนาการปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

- การพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
-  

7. ด้านการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารจัดการที่ดี 

 
  

2. ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
         2.1  การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน             

จากการประมวลข้อมูลด้านต่าง ๆ  และการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ สรุปเป็นศกัยภาพและปัญหา
ความต้องการของต าบลแยกเป็นด้าน ๆ ได้ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
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1. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     1.1.  การคมนาคมและขนส่งไม่
สะดวก 
 
 
 
 
 

1.2. กระระบายน ้าภายในหมูบ่า้น
ไมส่ะดวก 

1.3. การบริการสาธารณูปโภคไม่
เพียงพอ 

 
 
 
 

1.4. การพฒันาดา้นผงัเมืองและ
ควบคุมอาคารยงัไมด่ีพอ 

 
 
 
 
 
2. ดา้นการพฒันาส่งเสริมคุณภาพชวีิต 
   2.1. การส่งเสริมอาชพี 

 
1. ถนนภายในหมูบ่า้นและ

ถนนเช ือ่มระหวา่งหมูบ่า้น
ผิวจราจรขรุขระ 

2. ถนนเป็นดินและลูกรัก ท า
ใหช้  ารุดเสียหายงา่ย 

3. ถนนสู่พ้ืนที่การเกษตรไม่
เพียงพอ 

1. เม่ือฝนตกน ้าทว่มขงัภายใน
หมูบ่า้น 

1. ไฟฟ้าไมเ่พียงพอตอ่การใช ้
งาน 

2. ขาดน ้าเพ่ือการเกษตร 
 
3. ขาดแคลนน ้าอุปโภค-

บริโภค 
1. ยงัไมส่ามารถพฒันาดา้นผงั 
      เมืองในดา้นตา่ง ๆ และ 
     ควบคุมอาคาร ใหเ้กิด 
     ประโยชนไ์ดอ้ยา่งเพียงพอ 

 
 
 
 
1. ประชาชนมีรายไดต้  ่ากวา่

เกณฑ์มาตรฐาน 
ขาดความรู้และทกัษะในการ
ประกอบอาชพี 

 
1. กอ่สร้างถนน คสล. 
2. กอ่สร้างถนนดิน 
3. กอ่สร้างถนนลูกรัง 
4. ปรับปรุงซอ่มแซมถนนที่ช  ารุด 

      5.     กอ่สร้างถนนลาดยาง 
 
 
1.  วางทอ่ระบายน ้าผา่ซีก 
2.  กอ่สร้างรางระบายน ้า 
1. ขยายเขตไฟฟ้า 
2. ติดต ั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง 
1. ขดุลอกหนองน ้าล  าหว้ย 
2. ขุดบอ่บาดาล 
1. กอ่สร้าง ปรับปรุงระบบประปา 
2. ขยายเขตประปา 
1. การวางผงัเมืองการใชป้ระโยชนจ์าก
ดิน 
2. การวางแผนผงัการคมนาคมและ
ขนส่ง 
3. การวางแผนผงัสาธารณูปโภค 
4. การวางแผนผงัสาธารณูปการ 
5. การควบคุมอาคาร 
 
1. ส่งเสริมการจัดต ั้งกลุม่และพฒันา
กลุม่อาชพีเดิมใหเ้ขม้แข็ง 
2. จัดหาแหลง่งานใหป้ระชาชนใน
ต าบล 

 
ปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 

 2. ขาดความรู้ในการรวมกลุ่ม
เพ่ือท าธุรกจิชุมชน 

3.ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ 
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3. ขาดสถานที่จ าหน่ายสินค้า 
4. ขาดความรู้ในการท า

การเกษตรแบบแผนใหม่ 
5. ขาดการส่งเสริมการตลาด 

4. ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
5. จดัต้ัง ปรับปรุงร้านค้าชุมชน 
6. ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่มีความ

เข้มแข็ง 
7. ฝึกอบรมเกีย่วกบัการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ 
8. ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตร

อนิทรีย์ 
9. ส่งเสริมสินค้าหัตถกรรม

พ้ืนบ้าน 
10. ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

เกษตรแบบทฤษฎีใหม่ 

11. ส่งเสริมการปลูกข้าวปลอด
สารพิษและข้าวอนิทรีย์ 

12. จดัหาเมล็ดพันธ์พืชเพ่ือ
การเกษตร 

13. รณรงค์ไม่เผาตอซังและไถกลบ

ตอซังข้าว  
14. ส่งเสริมไร่นาสวนผสม 
15. ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอด

สารพิษ 
16. ส่งเสริมการปลูกพืชบ ารุงดิน 
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2.2. การพัฒนางานสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. การพัฒนาการศึกษา 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
2.4. การพัฒนาการสาธารณสุข 

 
 

1. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 
เน่ืองจากงบประมาณในการ
ด าเนินงานยังไม่เพียงพอ 
2. คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสยังมี
มากในต าบล 
3. เกณฑ์รายได้ของประชาชนใน
ต าบลยังต ่า 
 
 
1. การจดัสรรงบประมาณในการ
พัฒนายังไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการ 
2. ขาดวัสดุอปุกรณ์ในการเรียนการ
สอน 
3. ครอบครัวยากจน ขาดเงินทุนเพ่ือ
การศึกษา 

4. ขาดอาคารเรียนที่สะอาด สะดวก 
เหมาะแกก่ารพฒันาการเรียนรู้ 
5. บุคลากรทางการศึกษามีน้อยและ
ขาดประสบการณ์ 
1. การควบคุมโรคติดต่อ 

2. ส่งเสริมสุขภาพ 
3. ส่งเสริมการออกก าลังกายใน
ชุมชน 

 

1. จดัเบี้ยยังชีพให้แก่คนชรา ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์ 
2. จดัฝึกอบรมการประกอบอาชีพให้แก่
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
1. จดัซ้ือผ้าห่มกนัหนาวสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ 
1. จดัที่ดินท ากนิและที่อยู่อาศัยให้คน
ยากจน 
2. จดัเกบ็ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
(จปฐ.) เพ่ือใช้เป็นตัวชี้วัดในการพัฒนา 
1. อดุหนุนอาหารกลางวันและอาหาร
เสริมแก่เด็กนักเรียน 

 
1. ส่งเสริมสนับสนุนจดัหา ส่ือวัสดุ 
อปุกรณ์ ทางการศึกษา  
1. สนับสนุนเงินทุนในการศึกษา 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียน 
 
1. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 
1. ป้องกนัควบคุมโรคไข้เลือดออก 

2. ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคพิษสุนัขบ้า 
1. อบรมแกนน าสตรีในงานมะเร็งปาก
มดลูกและมะเร็งเต้านม 

2. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 
3. ประกวดหมู่บ้าน/ชุมชน น่าอยู่ 
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2.5. การพัฒนาการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

 
3. การพัฒนาการจดัระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
   3.1. การพัฒนาส่งเสริม

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพของประชาชน และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
1. เยาวชนยังมั่วสุมและสร้างปัญหา
ให้กบัสังคม การสนับสนุนและดูแล
เยาวชนยังไม่ทั่วถึง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. ประชาชนยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากทางราชการอย่างเพียงพอ 
2. การจดัระเบียบสังคมต่าง ๆ 
 
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกบัประชาธิปไตย 

 
4. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในการ
บริหารงานของ อบต. 

5. หมู่บ้านยังขาดการจดัท าแผน
ชุมชน เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านของตนเอง 

4. อบรมการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก 
5. ส่งเสริมการออกก าลังกายในชุมชน 
 
1. ส่งเสริมให้ความรู้เกีย่วกบัปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ 
2. สนับสนุนการด าเนินการต่อสู้เพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด 
3. ก่อสร้างลานกฬีาชุมชน 
4. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
5. แข่งขันกฬีาต้านยาเสพติด 
6. สนับสนุนวัสดุอปุกรณ์กฬีาให้ทุก

หมู่บ้าน 
 
 
 
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกีย่วกบัการ

เลือกต้ังต่าง ๆ 
 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจดัระเบียบสังคมต่าง ๆ 
1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกีย่วกบัประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  
2. ตู้รับเร่ืองราวร้องทุกข์ 
1. ส่งเสริมประกาศประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนเข้าร่วมประชุมสภา อบต. 
1.ฝึกอบรมเพิ่มทักษะผู้น าในการ
จดัท าแผนชุมชน 
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3.2. การพัฒนาการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. การพัฒนาการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 
 
4. การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่อง
เทียว 

 
4.1. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 

4.2 การพัฒนาการอตุสาหกรรม 
 

1. ยังขาดความรู้และประสบการณ์.ใน
ด้านการป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
2. การป้องกนัภัยและลดอบุัติเหตุทาง
ถนนและการขับข่ีปลอดภัย 
 
 
 
 
1. การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในต าบลยังมีน้อย 
 

 
 
 
 
 

 
1. การพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนมี
น้อย 
 
 

2. การพัฒนาการอตุสาหกรรมมีน้อย 
 
 

 
 

1. จดัฝึกอบรมทบทวน (อปพร.) 
2. การด าเนินการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาอทุกภัยและภัยแล้ง 
3. ด าเนินการด้านการป้องกนัภัยและ
บรรเทาสาธารณภัย 
1. จดัหน่วยบริการประชาชนในช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 
2. จดัฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยและออก
ใบอนุญาต 
1. จดั (อปพร.) ให้บริการต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสมในการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนรักษาระเบียบ
วินัยและเคารพกติกาต่างๆ 
 
 
 

 
1. สนับสนุนการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร 
2. ศึกษาดูงาน สินค้า OTOP 
3. โครงการเศรษฐกจิชุมชน 

1. ส่งเสริมสินค้าต่าง ๆ ภายในต าบล
เพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้าอตุสาหกรรม
ในครัวเรือน 
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4.3 การพัฒนาการท่องเที่ยว 
 
 

 
 
4.4. การพัฒนาการพาณิชยกรรม 
 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
5.1. การพัฒนาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษาป่า 
 
 
 
 

 
 
 

5.2. การพัฒนาการจดัการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษต่าง ๆ 

3. การพัฒนาการท่องเที่ยวมีน้อย 
 
 

 
 
4. การพัฒนาการพาณิชยกรรมมีน้อย 
 
 
 
1. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการคุ้มครองดู
และและบ ารุงรักษาป่ายังมีน้อย 
 
 
 
 

 
 
 

1. การพัฒนาการจดัการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษต่าง ๆ ยังมีน้อย 

1. ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ในต าบล  
วังปลาเทโพ หมู่  6 ต าบลขุมเงิน 
2. ส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว ในต าบล  

บุ่งเหมย หมู่  5 ต าบลขุมเงิน 
3. จดัท าสวนสาธารณะประจ าต าบล 
1. ส่งเสริมสินค้าต่าง ๆ ภายในต าบลให้
เป็นที่ต้องการของตลาด 
 
 
1. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกยีรติ 
2. ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกยีรติ 
3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน
ต าบล 
4. ปลูกป่าทดแทนและฟ้ืนฟูป่า 
5. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกจิ 
6. ส่งเสริมการปลูกไม้ป้องกนัการ

แพร่กระจายดินเค็ม 
7. ฝึกอบรมเกีย่วกบัการอนุรักษ์หน้า
ดิน 

1. จดัซ้ือถังขยะ ประจ าหมู่บ้าน 
2. จดัการน ้าเสีย ขยะมูลฝอย และเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวในต าบล 
3. ฝึกอบรมเยาวชนในการอนุรักษณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. ฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์
ส่ิงแวดล้อม 
5. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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6. การพัฒนาการศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.1. การพัฒนาการปกป้อง คุ้มครอง 

ควบคุม ดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
6.2. การพัฒนาอนุรักษ์และส่งเสริม
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
7. การพัฒนาการบริหารจดัการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.1. การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยการบริหารจดัการที่ดี 

 
 
1. การส่งเสริมพัฒนาการศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ยังมีน้อย 
1. การส่งเสริมการพัฒนาอนุรักษ์และ
ส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยังมีน้อย 
 
 
 
 
 
 
1. การบริหารงานของ อบต.  ยัง
ต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพใน

ด้านต่าง ๆ เช่น ความสะดวก รวดเร็ว 
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
1. ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมศาสน

สถานต่าง ๆ 
 
1. สนับสนุนการจดังานอนุรักษ์
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. อบรมเยาวชนในการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม 
3. จดัอบรมการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรม 
4. ส่งเสริมประเพณีกฬีาพ้ืนบ้าน 
 
 
1. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการและศึกษาดูงานต่าง ๆ 

2. อบรมและให้ความรู้เกีย่วกบัการ
บริหารงานของ อบต. 
3. ส่ง ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน

ส่วนต าบล พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่ เข้า
ฝึกอบรมตามโครงการต่าง ๆ 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการ ปรับปรุงภารกจิ ข้ันตอนและ
ระเบียบในการปฏิบัติงาน 
5. จดัซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 
6. ก่อสร้างอาคารหอประชุม อบต. 
7. ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร สนง. 
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  8.สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการพัฒนา 
9. จดัต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ า

ต าบล 
10.โครงการ อบต. พบประชาชน 
11. จดัต้ังศูนย์บริการร่วม อบต. 
12. ฝึกอบรมบุคลากรของ อบต. 
เกีย่วกบัความรู้และหน้าที่ในการ
ปฏิบัติงาน 
13. ปรับปรุง ซ่อมแซม หอกระจาย
ข่าว 
14. จดัซ้ือหนังสือพิมพืให้หมู่บ้าน 
15. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
เครือข่ายในองค์กรและเช่ือมต่อ
อนิเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

 
2.2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือการประเมินสถานภาพการพัฒนา  

          จากปัญหาและความต้องการของประชาชนและผลการพฒันาท่ีผ่านมาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลขุมเงิน สามารถน ามาวิเคราะห์ศกัยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินด้วยเทคนิค     SWOT  

Analysis    ดงันี ้

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน    

1.) จุดแข็ง  ( Strengths ) 
1.1  สภาพภูมิศาสตร์และสถานที่ต้ัง    องคก์ารบริหารส่วนต าบลขุมเงินมีสภาพพ้ืนที่สภาพดิน

เป็นดินร่วนปนทรายและมีดินเหนียว จึงเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนใหป้ระชาชนในพ้ืนที่มีอาชพีทางเกษตรกรรมคือ
ท านาปี ในชว่งฤดูฝน และในฤดูแลง้ท าสวน นอกจากนั้นยงัเลี้ยงสัตวค์วบคูไ่ปดว้ย  องคก์ารบริหารส่วนต าบล
ขุมเงิน  อยูห่า่งจากตวัเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ท าใหป้ระชาชนในต าบลไดรั้บความสะดวกในการเดินทางใป
ในตวัเมืองและไปขายผลผลิตทางการเกษตร   
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                      1.2  แหล่งน า้ องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินมีล าห้วยและหนองน า้ในพืน้ท่ีส าคญัได้แก่ล าชี   
ล าน า้กว้าง   ล าชีน้อย  คลองอีสานเขียว  ล ากุดจบั ร่องม้า   และยงัมีหนองน า้อื่นอีก ท่ีเป็นแหล่งน า้ท่ีส าคญัต่อ
อาชีพทางเกษตรกรรมของประชนในพืน้ท่ี 

 
1.3  การรวมกลุ่มอาชีพ    ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน   มีการรวมตวักนั 

จัดต ั้งเป็นกลุม่อาชพีขึ้นตามหมูบ่า้นตา่งๆ  และกลุม่อาชพีตา่งๆ พยายามที่จะท าใหก้ลุม่ของตนเองเขม้แข็งขึ้น
เพ่ือยกระดบัฐานะของสมาชกิใหมี้รายไดเ้พ่ิมขึ้น 
 

1.4  บุคลากรในการด าเนินงาน      องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน มีบุคลากรในการ
ด าเนิน 

งานดา้นตา่งๆ  เพียงพอตอ่การบริหารงานโดยส านกัปลดัมีบุคลากร  4 คน  ส่วนการคล ัง  4 คน ส่วนโยธา  1   
คน ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 3 คน   และยงัมีลูกจ้างถา่ยโอนอีก  1 คน  พนกังานและลูกจ้างของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ตามต าแหนง่หนา้ที่ของพนกังานอยูทุ่กปี เพ่ือรองรับ
ภารกิจการถา่ยโอนอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.5  ความสามัคคีและความเอือ้อาทรของคนในท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลขุม
เงิน 

ประชากรในต าบลมีความสามัคคีและเอือ้อาทรต่อกนัเน่ืองจากสงัคมของต าบลขุมเงินยงัยึดถือธรรมเนียม  
ปฎิบติัท่ีมีมาแต่โบราณกาล คือนบัถือผู้อาวุโส เช่ือฟังในค าบอกสอนของผู้เฒ่า ผู้แก่ ในท้องถิ่น  และยงั
ช่วยเหลือเกือ้กูลกนัในเร่ืองต่างๆ เช่น ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว 

 
2.) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

2.1 ประชาชนยากจน     ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินยงัมีรายได้ท่ีต ่ากว่า  
เกณฑ์ เน่ืองจากหลงัจากฤดูการเก็บเกี่ยวเสร็จสิน้ประชากรจะว่างงาน ประกอบกบัราคาของผลผลิตทาง
การเกษตรตกต ่า    แรงงานส่วนหน่ึงจึงเข้าไปท างานในกรุงเทพฯ และเม่ือถึงฤดูการท านาจะกลบัมาท านา   
แรงงานท่ีอยู่ท่ีหมู่บ้านจะไม่มีงานท าเป็นกิจลกัษณะ ถ้ามีก็ท าไร่ และรับจ้างทัว่ไปท าให้ไม่มีรายได้ท่ีแน่นอน 
ท าให้ประชาชนเป็นหนีส้ิน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์,หนีน้อก
ระบบ  ฯลฯ 

 
                             2.2  งบประมาณในการบริหารจัดการ      แม้องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินจะมีรายได้
จากการเก็บภาษีและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล แต่ในการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลยงัตอบสนองต่อ
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ความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีไม่เพียงพอ  เน่ืองจากความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ีมีมาก  ท าให้
งบประมาณในการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่เพียงพอ  

 
                            2.3  แหล่งน า้  ถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน จะมีล าห้วยและหนองน า้ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล แต่ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการน า้ยงัไม่ดีพอ  ท าให้แหล่งน า้ท่ีมีอยู่ตืน้เขินและ
ไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชน 

 
                            2.4   การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร    การประชาสมัพนัธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
ทางราชการ และการรับรู้ข่าวสารของประชาชนยงัไม่เอือ้อ านวยต่อกนั ท าให้การรับรู้ข่าวสารของประชาชนไม่
เพียงพอต่อการตดัสินใจ ในการมีส่วนร่วมต่อการพฒันาและการขาดระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ  

 
1.5 การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ     จากการพฒันาท่ีผ่านมาองค์การบริหารส่วน 

ต าบลขุมเงินได้พฒันาตามแนวทางและนโยบายของรัฐมาตลอด แต่ในการติดต่อประสานงานและการ
สนบัสนุนของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องยงัล่าช้า  ท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีขาดความมั่นใจต่อการบริหารจดัการของ
ภาครัฐ  ท าให้ไม่ให้ความร่วมมือในการพฒันาและให้ข้อมูลข่าวสาร  

 
                           2.6   การเมืองท้องถิ่นและกลุ่มผลประโยชน์   จากการท่ีรัฐบาลได้กระจายอ านาจ    ให้สู่
ท้องถิ่นท าให้มีนกัการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์          ท่ีแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องโดยอาศยัข้อ
ระเบียบและข้อกฎหมายของทางราชการเอือ้ประโยชน์ต่อพวกพ้องของตนเองท า ให้การพฒันากระจุกตวัอยู่ใน
บางพืน้ท่ี 

 
การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก 

1. โอกาส  (Opportunities) 
1.1 นโยบายของรัฐบาล   จากการด าเนินนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบนัได้มีนโยบายท่ีจะ  

แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศ โดยได้ริเร่ิมนโยบายต่างๆ ท่ีผ่านมาท าให้ประชาชนในระดบั
ท้องถิ่นสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย และรัฐบาลยงัสนบัสนุนการประกอบอาชีพของชุมชนในระดบั  

ต่าง ๆ ได้หาตลาดในการขายสินค้าให้โดยการจดังาน “หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ ” ขึน้ทุกจงัหวัด  ท าให้
ประชาชนในต าบลสามารถท่ีจะพฒันาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพขึน้ขายในระดบัจงัหวัดและระดบัประเทศได้ 

          1.2   กระแสการปฎิรูประบบราชการและการถ่ายโอนอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
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จากนโยบายของรัฐบาลที่จะปฎิรูประบบราชการและจะถา่ยโอนภารกิจตา่งๆที่อยูต่ามกระทรวง  ทบวง กรม 
ใหแ้กอ่งคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดมี้โอกาสที่จะบริหารจัดการงบประมาณ  และถา่ยโอนงานตา่งๆใหแ้ก ่
ทอ้งถิ่นไดเ้ป็นผูก้  าหนดและวางแนวทางการพฒันาตามความตอ้งการของทอ้งถิ่นเอง 
                        1.3   กระแสเศรษฐกิจพอเพียง  หลงัจากวิกฤติเศรษฐกิจปี   2540  ท าให้แรงงานภายในตวั
เมืองได้กลบัมาอยู่ในหมู่บ้านและชุมชนเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ  แรงงานท่ีอยู่ในตวัเมืองได้กลบัมาประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ   หากมีการส่งเสริมและให้ความรู้จะท า
ให้แรงงานในกลุ่มนีมี้ความเข้มแข็งและสามารถจะท าให้ชุมชนเข้มแข็งได้ในอนาคต  

 
           1.4   ภาวะเศรษฐกิจที่ ฟ้ืนตัว   จากภาวะเศรษฐกิจท่ีฟืน้ตวัท าให้ประชาชนมีการใช้จ่ายในการ  

บริโภคมากขึน้ ท าให้ราคาของผลิตผลทางการเกษตรเพ่ิมขึน้ หากสภาวะเศรษฐกิจอยู่ในจุดนีต่้อไปจะท าให้
เกษตรกรมีก าลงัใจในการประกอบอาชีพ และการหาแหล่งเงินมาลงทุนพฒันาผลผลิตการเกษตรให้ดียิ่งขึน้ 

2.)  อุปสรรค (Threats) 
2.1 ภัยธรรมชาติ   ได้แก่  ภัยแล้ง  น า้ท่วม  จึงเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพทาง 

เกษตรกรรมของประชาชนในพืน้ท่ี  

 
2.2 การแข่งขันทางผลิตภัณฑ์    ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงินได้ 

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเหมือนกบัประชาชนในพืน้ท่ีอื่นๆ แต่เม่ือผลิตผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดท าให้
เกิดการแข่งขนัและถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง  ท าให้ผลผลิตตกต ่าและรายได้ของประชาชนไม่อยู่
จุดคุ้มทุน  กลุ่มอาชีพท่ีจดัตัง้ในเขตต าบลเม่ือน าสินค้าท่ีผลิตออกจ าหน่ายจะเหมือนกบักลุ่มอื่นท่ีผลิตอยู่ท าให้
เกิดการแข่งขนัในด้านราคา และตลาด 

 
2.3 การเข้าถึงแหล่งเงินทุน    ถึงแม้ว่าประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน 

จะมีกลุ่มอาชีพ และมีแหล่งเงินทุนในการด าเนินงานได้ง่ายแต่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนล าบากและเม่ือน าทุนมา
ด าเนินการแล้วก็ท าให้ขาดทุน เพราะประชาชนยงัขาดข้อมูลในการวางแผนงาน  ต่อการตดัสินใจ เม่ือลงทุน
แล้วจึงประสบภาวะขาดทุน ท าให้ประชาชนในพืน้ท่ีเป็นหนีส้ิน 

 
2.4  ผลกระทบจากการค้าเสรี    ถึงแม้ว่าการเปิดตลาดในระบบเสรีจะท าให้การค้าขายได้ 

สะดวก แตใ่นทางกลบักนัเกษตรกรผูผ้ลิตสินคา้ทางการเกษตรไดรั้บผลกระทบอยูอ่ยา่งตอ่เน่ือง  เน่ืองจากการ
เปิดตลาดเสรีท าใหเ้กิดการแขง่ขนัทางการผลิต และเกษตรกรในทอ้งถิ่นยงัคงท าการผลิตแบบวิธีเกา่อยูท่  าใหผ้ล
ผลิตที่ออกมาไมส่ามารถแขง่ขนักบัตลาดภายนอกได้ และตน้ทุนในการผลิตสูง ท าใหเ้กษตรกรขาดทุน 
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4.3  จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัด(KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน

(Goals) (Baseline    Data) ปี 50-54 ปี 50 ปี 51 ปี 52 ปี 53 ปี 54

1. เพ่ิมการบริหารจดัการขององคก์าร 1) จ านวนปัญหาความตอ้งการของประชาชน 1)สดัส่วนระหวา่งปัญหาและการแกปั้ญหา 95% 55% 65% 75% 85% 95%
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปดว้ยความมี และการบริหารจดัการของ อบต. ร้อยละ  95
ประสิทธิภาพ  2)จ านวนความพึงพอใจต่อผูใ้ชบ้ริการ 2)ความพึงพอใจต่อการบริการร้อยละ 95 95% 60% 70% 80% 90% 95%

3)จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันา 3)ประชาชนมีส่วนร่วมร้อยละ 95 95% 60% 70% 80% 90% 95%

2.ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพ 1)จ านวนประชาชนมีอาชีพเสริมหลงัจากท านา 1)ประชากรมีอาชีพเสริมร้อยละ  80 80% 25% 40% 55% 65% 80%
ท่ีหลากหลาย มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และ 2)จ านวนอาชีพท่ีประชาชนท า 2)ประชาชนร้อยละ 80  ท านา 80% 55% 60% 65% 70% 80%
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 3)จ านวนครัวเรือนท่ีมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 3)ครัวเรือนท่ีมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย 70% 40% 50% 55% 60% 70%

 ร้อยละ   70 ของครัวเรือนทั้งหมด
(สรุปจากขอ้มูล จปฐ.)

3.ประชาชนไดรั้บความสะดวก สบาย 1)จ านวนความตอ้งการของราษฎรท่ีเสนอมา 1) ปัญหาต่างๆ ท่ีประชาชนเสนอมา 75% 55% 60% 65% 70% 75%
ในการใชส้าธารณูปโภค และบริหารจดัการของ อบต. ไดรั้บการแกปั้ญหา ร้อยละ  75  

2)จ านวนสาธารณูปโภคท่ีก่อสร้าง ปรับปรุง 2) จ านวนสาธารณูปโภค ประชาชน 75% 55% 50% 65% 70% 75%
และแกไ้ข เสนอปัญหาไม่ไดรั้บการแกไ้ขร้อยละ 75
3)จ านวนความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 3)ประชาชนพอใจของในบริการ ร้อยละ 90 90% 70% 75% 80% 85% 90%

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ตัวช้ีวัด(KPIs) ข้อมูลพื้นฐาน

(Goals) (Baseline    Data) ปี 2548 - 2552 ปี2548 ปี2549 ปี2550 ปี2551 ปี2552

4. ชุมชนมีความสามคัคี เกิดการรวมกลุ่ม 1) จ านวนกลุ่มต่างๆท่ีชุมชนจดัตั้งข้ึน 1)กลุ่มอาชีพจดัตั้ง  3  กลุ่ม 90% 70% 75% 80% 85% 90%
และหาแนวทางพฒันาชุมชนของตนเอง กลุ่มท่ีเขม้แข็ง  1  กลุ่ม

2)จ านวนประชาชนท่ีมีความสามคัคีและให้ 2)ประชาชนมีความสามคัคีและให้ความร่วม 90% 70% 75% 80% 85% 90%
ความร่วมมือกนัในเร่ืองต่างๆ มือกนัในเร่ืองต่าง ๆ ร้อยละ 90
3)จ านวนปัญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึน 3)จ านวนปัญหาสงัคมท่ีเกิดข้ึนร้อยละ 90 90% 70% 75% 80% 85% 90%
4)จ านวนชุมชนท่ีเกิดความเขม้แข็ง 4)จ านวนชุมชนท่ีเกิดความเขม้แข็งร้อยละ  90 90% 70% 75% 80% 85% 90%

เป้าหมาย (Targets)

เป้าหมาย

37

38
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(Vision) 
“องค์การบริหารส่วนต าบลขมุเงิน   เป็นเมืองน่าอยู่   มีการบริหารจัดการท่ีดี   

มีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง   กำรคมนำคมสะดวก  สังคมเขม้แขง็  และเป็นแหลง่ท ำกำรเกษตร
อินทรีย”์ 

 

 

 

(Mission) 
1.  การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

2. ส่งเสริมและพฒันาศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีให้สามารถพึง่พาตนเองได้ 

3. พฒันาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการให้เพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 

4. การเพิม่ศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และการพฒันาท่ีย่ังยืน 

 

 

 

 
1. เพ่ิมการบริหารจัดการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปดว้ยความมีประสิทธิภาพ  

สามารถตรวจสอบได ้ ประชาชนมีส่วนร่วมตอ่การพัฒนา และมีความโปร่งใสในการ
บริหารจัดการ 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย มีรายได้เพิม่ข้ึน และสามารถพึง่พา
ตนเองได้ 

3. ประชาชนได้รับความสะดวก สบายในการใช้สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4. ชุมชนมีความสามัคคี เกิดการรวมกลุ่ม และหาแนวทางพฒันาชุมชนของตนเองให้
เข้มแข็ง 

พันธกิจ 
 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 


