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บทที่ ๑ : บทน า                ๑  

- ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                               ๑ 
- วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                               ๑ 
- ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                ๑ 
- ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                                   ๒ 

บทที่ ๒ : สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         ๓ 
- สภาพทั่วไป                                                                                                 ๓ 
- ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล                                                                 ๘ 
 

บทที่ ๓ : กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น          ๑๐ 
- กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ๑๓  
- ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา                                         ๒๑ 

              - โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู            ๓๐ 

           - แผนที่ยุทธศาสตร์                                                                                                  ๓๑ 

 

บทที่ ๔ : รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                  ๓๒ 
- ยุทธศาตร์และแนวทางการพัฒาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู                                   ๓๒ 
 

บทที่ ๕ : ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น            ๓๖ 
          - หน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู   ๓๖ 
           - วิธีการติดตามและประเมินผล                                                                                                              ๓๗ 
         - การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                                           ๓๘ 
         - การน าเสนอข้อมลู                                                                                                            ๓๘ 
 
 
 
 



 
ค าน า 

  การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีด าเนินการเพื่อให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  
จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น  ความต้องการของประชาชนเป็น
ส าคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่านการน าเสนอ
โครงการ   ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความร่วมมือ
ของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ประชาคมท้องถิ่น
เป็นอย่างดี  องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพูจึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  
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บทที ่1 
 

 

บทนํา 
 
  องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  2540  บทบาท  อํานาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระพอสมควร  ความสําคัญใน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดกรอบ

ความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายท่ีจะดําเนินในการบริหารดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาท่ีของตนเอง  ประกอบ

กับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  โดย

ถายโอนภาระกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปน  และรายไดท่ีรัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

การดําเนินการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ  ดาน   ใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบ

ไดทุกข้ันตอน  การวางแผนในการดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกท่ีสําคัญ ท่ีทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมี

ทิศทาง  การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถ

ดําเนินการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  แกปญหาไดถูกจุด     อันเกิดประโยชนแกสวนรวม    และทําให

บรรลุตามความมุงหมาย 

 1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีได

กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ และจุดมุงหมายท่ีจะ

ดําเนินการพัฒนาในอนาคต    โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนกระบวนการกําหนดทิศทางการ

พัฒนาในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  สอดคลองกับศักยภาพ  ปญหา

และความตองการของชุมชน  เพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ  บรรลุตามเปาหมาย  โดยสามารถแกไข

ปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดาน  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  จึง

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาข้ึน 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  ได

กําหนดข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังนี้ 

      1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  การผัง
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เมือง  ปญหาของทองถ่ินและใหคําปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการจัดประชุมประชาคมเพ่ือระดม

ปญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา 

            2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนาเพ่ือพิจารณาตอไป 

  3. สภาองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินหลังจาก

คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว 

           4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น  เปนองคกรท่ีทําหนาท่ีในการประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของทองถ่ิน กับ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

    1.4   ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

   1. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

   2. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   3. ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม  และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

   4.แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  และมีชุมชน

มีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา   

  5. สามารถกํากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู   เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5  

ป  (พ.ศ.  2559 – 2563 )  ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม  เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา  ท่ีทําใหการ

ดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัยความ

รวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการท่ีจะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ 
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สวนที่  2 

 
    สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สภาพสภาพท่ัวไปท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพูขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  
11. . สภาพท่ัวไปสภาพท่ัวไป  

11..11  ท่ีตั้งของท่ีตั้งของตําบลสีชมพูตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอซ่ึงอยูหางจากตัวอําเภอสีชมพู  ประมาณ  ตําบลสีชมพูตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอซ่ึงอยูหางจากตัวอําเภอสีชมพู  ประมาณ    

66    กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดตอดังตอไปนี้  

--  ทิศทิศเหนือ  จด   ตําบลนากอก  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภูเหนือ  จด   ตําบลนากอก  อําเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลําภู  

--  ทิศใต  จด  ตําบลวังเพ่ิม  ทิศใต  จด  ตําบลวังเพ่ิม    อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกนอําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  

--  ทิศตะวันออก  จด  ตําทิศตะวันออก  จด  ตําบลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  บลวังเพ่ิม  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน    

--  ทิศตะวันตก  จด    ตําบลบริบูรณ  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกนทิศตะวันตก  จด    ตําบลบริบูรณ  อําเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแกน  

เนื้อท่ีของตําบลท้ังมีประมาณ  เนื้อท่ีของตําบลท้ังมีประมาณ  5522..8811    ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  2244,,226600    ไรไร  

                                1.21.2  ภูมิประเทศตําบลสีชมพู  มีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบลุม  ดินรวนภูมิประเทศตําบลสีชมพู  มีสภาพทางกายภาพเปนท่ีราบลุม  ดินรวนปนทราย  ปนทราย    

                                    1.3 1.3 จํานวนหมูบานจํานวน  จํานวนหมูบานจํานวน  1133    หมูบานหมูบาน  

--  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  ท้ังหมด  จํานวนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  ท้ังหมด  1133    หมูบาน  ไดแกหมูบาน  ไดแก  

หมูท่ีหมูท่ี  ชื่อหมูบานชื่อหมูบาน  จํานวนจํานวน

ประชากรประชากร  

ชายชาย  หญิงหญิง  จํานวนจํานวน

ครัวเรือนครัวเรือน  

11  

22  

33  

44  

55  

66  

77  

88  

99  

1100  

1111  

1122  

1133  

บานโคกปากุงบานโคกปากุง  

บานวังมนบานวังมน  

บบานโนนสวรรคานโนนสวรรค  

บานสีชมพูบานสีชมพู  

บานหนองตาไกบานหนองตาไก  

บานหวยสายหนังบานหวยสายหนัง  

บานโนนทองหลางบานโนนทองหลาง  

บานปานบานปาน  

บานโคกสูงบานโคกสูง  

บานจอมบึงบานจอมบึง  

บานชมพูทองบานชมพูทอง  

บานโนนไผงามบานโนนไผงาม  

บานโคกกลางบานโคกกลาง  

772299  

551122  

990022  

884433  

883355  

666688  

662266  

663399  

772277  

992222  

551155  

557744  

551155  

336633  

226644  

442222  

440077  

441133  

332299  

331122  

332299  

335555  

447755  

223388  

228833  

225500  

336666  

224488  

448800  

443366  

442222  

333399  

331144  

331100  

337722  

        444477  

        277277  

229911  

226655  

224433  

118866  

227722  

221199  

222299  

117755  

118844  

116622  

220088  

221199  

113355  

112255  

112299  

รวมรวม                        1133  99,007,007  44,,444400  44,,556677  22,,448866  
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                  ขอมูล ณ วันท่ี ขอมูล ณ วันท่ี 1166    เดือน เดือน มีนาคมมีนาคม    22555588  

22. . สภาพทางเศรษฐกิจสภาพทางเศรษฐกิจ  

  ประชากรสวนใหญมีอาชีพทํานา  โดยมีอาชีพเสริมหลังประชากรสวนใหญมีอาชีพทํานา  โดยมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก่ียว  คือ  เลี้ยงสัตว  เลี้ยงไหม  คาขาย  ฤดูเก่ียว  คือ  เลี้ยงสัตว  เลี้ยงไหม  คาขาย  

หัตถกรรมพ้ืนบาน  และปลูกผักสวนครัวหัตถกรรมพ้ืนบาน  และปลูกผักสวนครัว    ธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

--    โรงสีขาวขนาดกลาง                                  โรงสีขาวขนาดกลาง                                              2233            แหงแหง  

--    รานคาเบ็ดเตล็ด                             รานคาเบ็ดเตล็ด                                           8877            แหงแหง  

--    ปมน้ํามันปมน้ํามันหยอดเหรียญหยอดเหรียญ                                                                                                                      22            แหงแหง  

--    ปมน้ํามันขนาดกลางปมน้ํามันขนาดกลาง                      22  แหงแหง  

--    รานรับซอมจักรยานยนต / ซอมเครื่องจักรกลการเกษตร                           รานรับซอมจักรยานยนต / ซอมเครื่องจักรกลการเกษตร                               1144            แหงแหง  

--    รานขายวัสดุกอสรานขายวัสดุกอสรางราง                      44  แหงแหง  
  

33..    สภาพทางสังคมสภาพทางสังคม  

33..11  ดานการศึกษา ดานการศึกษา   

ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีจํานวน  ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีจํานวน  77    โรงเรียน     โรงเรียน       

โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  จํานวน  66    โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนบานโคกปากุง  โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนบานโคกปากุง  ,,    โรงเรียนอนุบาลสีชมพู  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู  ,,    

โรงเรียนหนองตาไกโรงเรียนหนองตาไกพิทยา  พิทยา  ,,    โรงเรียนบานหวยสายหนัง  โรงเรียนบานหวยสายหนัง  ,,    โรงเรียนโนนทองหลางประชาสรรค  โรงเรียนโนนทองหลางประชาสรรค  ,,    โรงเรียนบานโรงเรียนบาน

ปาน  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  ปาน  และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  จํานวน  11    โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนหนองตาไกศึกษาโรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนหนองตาไกศึกษา  

ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรและจํานวนนักเรียน  ดังนี้ซ่ึงมีจํานวนบุคลากรและจํานวนนักเรียน  ดังนี้  
  

โรงเรียนหนองตาไกศึกษา  มีจํานวนนักเรียนและบุโรงเรียนหนองตาไกศึกษา  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้คลากรครู  ดังนี้  

ชั้น ชั้น //  ปป  มัธยมมัธยม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  224455  224455  

บุคลากรครู  จํานวน  บุคลากรครู  จํานวน  1144  คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

  --    ชาย          ชาย          77    คนคน  

  --    หญิง         หญิง         77    คนคน  

โดยมี  โดยมี  นายสันติ  พรมขันธนายสันติ  พรมขันธ  เปนผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูอํานวยการโรงเรียน  

  

โรงเรียนบานโคกปากุง  มีจํานวนนักเรียนและบุคโรงเรียนบานโคกปากุง  มีจํานวนนักเรียนและบุคลาครู  ดังนี้ลาครู  ดังนี้    

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  4422  113355  117777  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารย   จํานวน  อาจารย   จํานวน  1122    คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

    --    ชาย         ชาย         22    คนคน  

    --    หญิง        หญิง        1100    คนคน  

โดยมี  นายอยุทธ  คํายัง  เปนผูอํานวยการโรงเรียนโดยมี  นายอยุทธ  คํายัง  เปนผูอํานวยการโรงเรียน  
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โรงเรียนอนุบาลสีชมพู  มีจําโรงเรียนอนุบาลสีชมพู  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้นวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้  

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  3388  115555  119933  

  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารย  จํานวน  อาจารย  จํานวน  1144    คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

  --    ชาย       ชาย       66    คนคน  

  --    หญิง       หญิง       88    คนคน  

โดยมี  นายประเวช  สุวรรโดยมี  นายประเวช  สุวรรณณา  เปนผูอํานวยการโรงเรียนา  เปนผูอํานวยการโรงเรียน  

  

โรงเรียนหนโรงเรียนหนองตาไกพิทยา  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้องตาไกพิทยา  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้  

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  5500  113322  118822  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารย  จํานวน  อาจารย  จํานวน  1144    คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้ หญิง  ดังนี้   

  --    ชาย         ชาย         66    คนคน  

  --      หญิง       หญิง       88    คนคน  

โดยมี  โดยมี  นายภิรมย  คําบุญเกิดนายภิรมย  คําบุญเกิด    เปนผูอํานวยเปนผูอํานวยการโรงเรียนการโรงเรียน  

  

โรงเรียนบานหวยสายหนัง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้โรงเรียนบานหวยสายหนัง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้      

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  1111                        3377  4488  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารย  จํานวน  อาจารย  จํานวน  66    คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

  --    ชาย         ชาย         33    คนคน  

  --    หญิง        หญิง        33    คน คน   

  โดยมี  โดยมี  ดร.ดร.ชินวัตร  บุปผาวัลยชินวัตร  บุปผาวัลย            เปนผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยสายหนังเปนผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยสายหนัง  

  

โรงเรียนโนนทองหลางประชาสรรค  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้โรงเรียนโนนทองหลางประชาสรรค  มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้  

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  2299  5588  8877  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารย  จํานวน  อาจารย  จํานวน  77    คคน  แยกเปน  ชาย น  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

  --    ชาย         ชาย         66    คนคน  

  --  หญิง         หญิง         11    คนคน  

โดยมี  โดยมี  นายประวิทย  จันทรทองนายประวิทย  จันทรทอง    เปนผูอํานวยการโรงเรียนเปนผูอํานวยการโรงเรียน  
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โรงเรียนบานปานโรงเรียนบานปาน    มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้มีจํานวนนักเรียนและบุคลากรครู  ดังนี้  

ชั้น ชั้น //  ปป  อนุบาลอนุบาล  ประถมประถม  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  1144  4444  5588  

บุคลากรครู บุคลากรครู //  อาจารยอาจารย    จํานวน  จํานวน  44    คน  แยกเปน  ชาย คน  แยกเปน  ชาย ––  หญิง  ดังนี้หญิง  ดังนี้  

  --    ชาย        ชาย        22        คนคน  

  --    หญิง       หญิง       33        คนคน  

โดยมี  โดยมี  นางสาวญารินทร  สีคัญทรนางสาวญารินทร  สีคัญทร      เปนผูเปนผูรักษาราชการแทนผูรักษาราชการแทนผู อํานวยการโรงเรียน อํานวยการโรงเรียน   

  

                                                                              ศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  1  แหง  ไดแก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  อบต.สีชมพู     ซ่ึงมีจํานวนบุคลากร  ดังนี้  
  

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต. สีชมพู/ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวรรค 

ลําดับท่ีลําดับท่ี  ชายชาย  หญิงหญิง  รวมรวม  

จํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียน  7777  7755  115522  

ครูผูดูแลเด็ก จํานวน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน   6  คน  6  คน    

ชาย  ชาย  --    คน    คน      

หญิง  หญิง  66    คนคน  
  

33..22    สถาบันสถาบันและองคกรทางศาสนาและองคกรทางศาสนา  

--    วัด                    วัด                    55                      แหงแหง  

--    สํานักสงฆ           สํานักสงฆ           66                      แหงแหง  

33..33    การสาธารณะสุขการสาธารณะสุข  

  --    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล                            11                    แหงแหง  

  --    อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา          รอยละ   รอยละ   110000      

                    --      อสม.      อสม.            117755          คนคน          
  

33..44    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

  --    ปอมยามตํารวจชุมชน        ปอมยามตํารวจชุมชน        11                        แหงแหง  

                    --      สมาชิก อปพร. สมาชิก อปพร.           จํานวนจํานวน      5533    คนคน  

                                      ประชาชนในตําบลสีชมพูประชาชนในตําบลสีชมพู  ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสิน    เนื่องเนื่องจากจากมีเจาหนาท่ีตํารวจมีเจาหนาท่ีตํารวจ

ตรวตรวจตราประจําตําบลทุกวันในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  จตราประจําตําบลทุกวันในเขตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  และและประสานกับผูนําชุมชนทุกหมูบานประสานกับผูนําชุมชนทุกหมูบาน  
  

44..    การบริการพ้ืนฐานการบริการพ้ืนฐาน  

  44..11    การคมนาคมการคมนาคม  

มีมีถนนสายถนนสายหลัก  หลัก  11    สาย  สาย  คือคือสายอุดร สายอุดร ––  ชุมแพ  มีรถโดยสารประจําหมูบานถึงตัวอําเภอชุมแพ  มีรถโดยสารประจําหมูบานถึงตัวอําเภอ    สสภาพภาพ  
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การคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  เปนถนนการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  เปนถนนลาดยางและถนนลูกรังในชวงฤดูฝนถนนจะเปนหลุมเปนลาดยางและถนนลูกรังในชวงฤดูฝนถนนจะเปนหลุมเปน

บอ  มีน้ําทวมขังหนาแหงมีฝุนกระจาย  ทําใหการคมนาคมไมสะดวกบอ  มีน้ําทวมขังหนาแหงมีฝุนกระจาย  ทําใหการคมนาคมไมสะดวก  
  

                      4.2 4.2 การโทรคมนาคมการโทรคมนาคม  

--  โทรศัพทสาธารณะ  โทรศัพทสาธารณะ    2266    แหงแหง      

  การไฟฟาการไฟฟา  

--  ทุกหมูบานมีไฟฟาใช  ยกเวนครัวเรือนท่ีขยายเขตออกไปใหมยังไมท่ัวถึงทุกหมูบานมีไฟฟาใช  ยกเวนครัวเรือนท่ีขยายเขตออกไปใหมยังไมท่ัวถึง  

4.3 4.3 แหลงแหลงน้ําธรรมชาติน้ําธรรมชาติ  

--  ลําหวย  ลําหวย  55    แหงแหง  

--  บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ  บึง  หนอง  และอ่ืน ๆ  44  แหงแหง  

                  ปจจุบันแหลงน้ํามีปญหาตื้นเขิน  เก็บกักน้ําไดนอย  ทําใหปจจุบันแหลงน้ํามีปญหาตื้นเขิน  เก็บกักน้ําไดนอย  ทําใหมีมีน้ําใชเพ่ือการบริโภคอุปโภคไมเพียงพอน้ําใชเพ่ือการบริโภคอุปโภคไมเพียงพอ  

11..22  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนแหลงน้ําท่ีสรางข้ึน  

--  ลําหวย  ลําหวย  55  สายสาย  

--  ฝายกักเก็บน้ํา  ฝายกักเก็บน้ํา  2255    แหงแหง  

--  บอบาดาล    บอบาดาล    4477      แหงแหง  

--  ประปาหมูบานประปาหมูบาน    1155      แหงแหง  

22..  ขอมูลอ่ืนขอมูลอ่ืน  

--  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ปาไม  ประมาณ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ปาไม  ประมาณ  11,,000000    ไรไร  

--  ลูกเสือชาวบาน  ลูกเสือชาวบาน  33  รุน  จํานวน  รุน  จํานวน  551100    คนคน  

--  ไทยอาสาปองกันชาติ   ไทยอาสาปองกันชาติ   11    รุน  จํานวน  รุน  จํานวน  332200    คนคน    

--  ท่ีอานหนังสือท่ีอานหนังสือพิมพพิมพประจําหมูบาน  จํานวนประจําหมูบาน  จํานวน  1133    หมูบานหมูบาน  

33..  ศักยภาพในตําบลศักยภาพในตําบล  

ศักยภาพขององคการบริหารสวนศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพูตําบลสีชมพู  

66..11    จํานวนบุคลากรจํานวนบุคลากรในสังกัดในสังกัด    3333    คนคน  

--  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหาร  ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหาร      1100        คนคน  

--  ตําแหนงในสวนคลัง    ตําแหนงในสวนคลัง    44          คนคน  

--  ตําแหนงในสวนโยธา  ตําแหนงในสวนโยธา      44        คนคน  

--  ตําแหนงสวนการศึกษา  ตําแหนงสวนการศึกษา  1155    คนคน  

66..22  ระดับการศึกษาของบุคลากรระดับการศึกษาของบุคลากร  

--          ปริญญาเอกปริญญาเอก      11  คนคน  

--          ปริญญาโทปริญญาโท      33  คนคน  

--          ปริญญาตรีปริญญาตรี                  2200            คนคน  

--          ป.บัณฑิตป.บัณฑิต      11  คนคน  

--          ปวส                ปวส                    44            คนคน  
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                                          --          มัธยมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนปลาย                  11              คนคน  

                                          --          มัธยมศึกษาตอนตนมัธยมศึกษาตอนตน    33  คนคน  

ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

  ตําบลสีชมพู ยกฐานะจากสภาตําบลสีชมพู เปนองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูตามท่ีกระทรวงมหาดไทย   

ไดมีประกาศลงวันท่ี  19  มกราคม  2539   

 1 . โครงสรางและกระบวนการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 

  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู มีฐานะเปนนิติบุคคล และเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน องคประกอบ

แบงได  2  สวน  คือ 

  1)  สภาองคการบริหารสวนตําบล  ทําหนาท่ีนิติบัญญัติ  และควบคุมฝายบริหาร  ประกอบดวย  สมาชิก

สภาองคการบริหารสวนตําบล  ท่ีมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมูบาน  จํานวน  26  คน  (หมูบานละ 2  

คน) อยูในตําแหนงคราวละ  4  ป  สภาองคการบริหารสวนตําบล  มีประธานสภา  1  คน  รองประธานสภา  1  

คน  ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ตามมติของสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

ลําดับ ช่ือ - สกุล ตําแหนง  

1 

   2 

   3 

นายสวรรค  เพ่ิมศักดิ์ 

นายบุญโฮม  โคตรมงคล 

นายสังวาลย  ขวาแซน 

ประธานสภาฯ  

รองประธานสภาฯ  

เลขานุการสภา 

 

   4 นางสาวเพชรอุมา  จิตพิทักษ สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1  
5 นางสาวสุภาพร  แสนศิลป สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  1  
6 นายสําลี  สมภูเวียง สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  2  
7 นางทองพิศ  สมภาร สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  3  
8 นายบุญโฮม  คําลอดแกว สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  3  
9 นายชุมพร  จันดาเวียง สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  4  
10 นายวีระ  สิงขิตร สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  4  
11 นายจารุเดช  ราชวงศ สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  5  
12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

นายทองดวง  พาพุทธ 

นายสมพาร  วรรณไกร 

นายเหลาทอง  พระวิพันธ 

นายจันทร ทองคําภา 

นางเทวี  ขวานทอง 

นายอภิสิทธิ์  วรรณชัย 

นายนิพนธ  หม่ืนหนา 

นายอรัญ  จิตพิทักษ 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  5 

สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  6 

สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  7 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  7 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  8 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  8 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  9 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  9 
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ลําดับ ช่ือ - สกุล                        ตําแหนง  

20 

21 

22 

23 

24 

นายสุบิน  กําไรเพชร 

นายวสันต  โพธิ์คานิตย 

นายสมาน  ศรีวงศรักษ 

นายกันยา  บัวผาย 

นายแหล  โมทอง 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  10 

สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  11 

สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี  11 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  12 

สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  12 

 

25 นายปวิช  บุญกุล สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  13  
26 นายอดุลย  คงชาตรี สมาชิกสภา  อบต.  หมูท่ี  13  
    

            2) คณะผูบริหาร ทําหนาท่ีบริหารกิจการขององคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมาย ประกอบดวย นายก

องคการบริหารสวนตําบล 1  คน  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2  คน  และเลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบล  จํานวน  1  คน  ซ่ึงนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูแตงตั้ง 

บัญชีรายช่ือคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

ลําดับ ช่ือ - สกุล                          ตําแหนง  

1 นายทํานอง  จันวัน นายกองคการบริหารสวนตําบล                              

2 นายบรรจง  เพ็งวงษษา รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
3 นายพิชิต  บุดดี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  
4 นางลัดดาวัลย  ศิริอามาตย เลขานุการนายกองคการบริหาร

สวนตําบล                                 

 

  การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา   

ของพนักงาน และเจาหนาท่ีรับผิดชอบงานประจําท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล โดยแบงสวนการบริหารงาน     

ออกเปน   4   สวน   โดยมีหัวหนาสวนราชการ   เรียกวา   หัวหนาสวน   เปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการ

ภายใน  มีลักษณะโครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ดังนี้ 
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โครงสรางการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    2 . อัตรากําลังของเจาหนาท่ี  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

สํานัก/ฝาย พนักงานสวน

ตําบล 

พนักงานจาง พนกังานครู

ผูดูแลเด็ก 

พนักงาน

จาง ผูดูแล

เด็ก 

พนักงาน

ครู ร.ร.

บาน

หวยสาย

หนัง 

 

พนักงาน

จางร.ร.

บาน

หวยสาย

หนัง 

รวม 

สํานักปลัด  8 6     14 

สวนการคลัง 1 3     4 

สวนโยธา 1 3     4 

สวนการศึกษา 

ศาสนา  และ 1 1 

 

4 

 

3 

 

5 

 

3 17 

วัฒนธรรม     

        

รวม 11 13 4 3 5 3 39 

      สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

  พนักงานสวนตําบล 

  - นายปราชญา ทรัพยแยม ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 8 

  - นายทวี  ภูครองตา ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6 

            - นางสาวนรารัตน  มีชิน             ตําแหนง หัวหนาสํานักงานปลัด ระดับ  6 

            -นางสาวณริศรา  พลซา              ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ  5 

  - นางวลัยรัตน  สีหะวงษ             ตําแหนง นักพัฒนาชุมชน ระดับ  5 

ผูบ้ริหาร 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

สาํนกัปลดั ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา  และ

วฒันธรรม 

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 
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            - นายทันสมัย  โพธิ์ชัย                ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ ระดับ  5 

            - นางสาวพลัฏฐ  พระรัตนออน      ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน ระดับ  3 

            - นางสาวรัศมิมาน  ดอนเส           ตําแหนง นิติกร ระดับ  3 
 

  พนักงานจาง 

  -  นางสาวภาวิณี  แสงทอง ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ  (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นายสมบัติ  สมใจ                   ตําแหนง คนงานตกแตงสวน (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นายยอดชาย  บริจันทร ตําแหนง นักการภารโรง (พนักงานจางท่ัวไป) 

            - นายอรรถพล  สินทอน             ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป 

            - นายสมัย  สัมพันธ                  ตําแหนง เวรยาม (พนักงานจางเหมา) 

  - นางสุชาดา  พลบุญ                ตําแหนง แมบาน (พนักงานจางเหมา) 

 

 สวนการคลัง 

  พนักงานสวนตําบล 

   - นางลัลนลพัชร  ถาเอ็นยวน   ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี  ระดับ 5 

  พนักงานจาง 

  -  นางถาวร  เนียดพลกรัง ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  (พนักงานจางตาม

ภารกิจ) 

            - นางสาวประภาพร  เยาวะโคตร    ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีจัดเก็บรายได  (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นางสาวดวงจันทร  ชาโสรส        ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
 

 สวนโยธา 

  พนักงานสวนตําบล 

  -  นายขจิตศักด  อัปมาเต ตําแหนง หัวหนาสวนโยธา  ระดับ 6  
 

  พนักงานจาง  

  - นางสาวนิตยา  ชมพูวิเศษ         ตําแหนง ผูชวยเจาหนาท่ีพัสดุ  (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นายทองยศ  กําไรเพชร            ตําแหนง พนักงานขับรถยนต (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นายวัฒนาชัย  สัมพันธ ตําแหนง พนักงานจางท่ัวไป 
 

   สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  พนักงานสวนตําบล 

  -  นางสาวทองลักษณ  ทัดทา        ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 
   

      พนักงานจาง 

  - นางประไพร  เครือเนตร ตําแหนง ผูดูแลเด็ก  (พนักงานจางตามภารกิจ) 
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          พนักงานครูผูดูแลเด็ก 

  -  นางผุสดี  ชัยจีน                    ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ระดับ คศ.๑ 

  - นางพรทิพย  ไพเขต                 ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ระดับ คศ.๑ 

  - นางบุญมี  เวียงสกล                 ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ระดับ ครูผูชวย   

            - นางสาวณิชกุล  พงษาเวียง         ตําแหนง ครูผูดูแลเด็ก ระดับ ครูผูชวย   
 

         พนักงานจางผูดูแลเดก็ 

  -  นางสาววาสนา  นามสม           ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางตามภารกิจ) 

  - นางสาวกาญจนา  แซงบุญเรือง    ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางท่ัวไป) 

  - นางสาววรรณภา  พลเสนา          ตําแหนง ผูดูแลเด็ก (พนักงานจางเหมา) 
 

          พนักงานครู รร. บานหวยสายหนัง 

  - นายชินวัตร  บุปผาวลัย             ตําแหนง ผอ.โรงเรียนบานหวยสายหนัง ระดับ คศ.๒ 

  - นางสาวกนกพร  แสงพรหมศรี     ตําแหนง ครู ระดับ คศ.๑ 

  - นายธีระพงษ  ผิวศิริ                 ตําแหนง ครู ระดับ คศ.๑ 

            - นางสาวสุพรรณี  ศรีแกวเท่ียง      ตําแหนง ครู ระดับ คศ.๑ 

  - นายสมัย  มิตรมาตร                 ตําแหนง ครู ระดับ คศ.๑ 
 

          พนักงานจาง รร. บานหวยสายหนัง 

  - นางสาววิตรี  จันทรชฎา             ตําแหนง พนักงานจางเหมา 

  - นายศราวุฒิ  สมใจ                   ตําแหนง พนักงานจางเหมา 

  - นายสุริยา  อุทุม                      ตําแหนง นักการภารโรง (จางเหมา) 

 

 ขอมูลดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

รายการ 
รายได (บาท) 

ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 

รายไดจัดเก็บเอง 802,493.86 648,543.97 700,346.81 1,016,520.93 

รายไดท่ีรัฐจัดสรรให 13,602,376.54 14,313,080.08 20,059,452.43 14,132,569.65 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 10,155,553.00 12,451,078.00 14,409,681.00 17,666,265.78 

รายไดรวม 24,560,423.40 27,412,702.05 35,169,480.24 32,815,356.36 
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สวนที่  3 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพูยึดหลักการพัฒนาท่ีสนองตอนโยบายรัฐบาล และ

สอดคลองเชื่อมโยงกับ นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 

(พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดรอยเอ็ด –ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ หรือกลุม “รอยแกนสารสินธุ” ยุทธศาสตร

การพัฒนาจังหวัดขอนแกน  นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เปนตน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

ขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบลตามอํานาจหนาท่ีท่ี

กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

และแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549   โดยมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถ่ินและจังหวัด 

รวมถึงตอบสนองความตองการและปญหาของประชาชน ในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู สําหรับแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ

องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู มีดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 

 1.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  มุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจก  ครอบครัว  และชุมชน  

เพ่ือใหสังคมมีคุณภาพ  สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ให

ทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงการบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  ไดรับความคุมครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมี

คุณภาพเทาเทียมกัน  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพ้ืนฐานในการสรางอาชีพและรายไดท่ีม่ันคง  ไดรับการ

คุมครองสิทธิผลประโยชนและความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียม  และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยาง

มีศักดิ์ศรี  ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปรงใส  ยึดประโยชนสวนรวม  และเปดโอกาสการมีสวนรวมของ

ประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  มุงเตรียมคนใหพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลง  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพ่ือเขาสูสังคมแหงการเรียนรู

ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมิติใหมีความพรอมท้ังดานรางกายท่ี

สมบูรณแข็งแรง  มีสติปญญาท่ีรอบรู  และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเพียร  และรูคุณคาความเปน

ไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต  สงเสริมการพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็งและสามารถสรางภูมิคุมกันใหคน

ในชุมชน  และเปนพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 3.  ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตรใหเขมแข็งและสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน  เพ่ือให

เปนฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีม่ันคง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรท่ีเหมาะสมและ
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เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  อาหารและพลังงาน  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน

และความรูสรางสรรค  การสรางความม่ันคงในอาชีพ 

และรายไดใหแกเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.  ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจ  โดยใชวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิดสรางสรรค  ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินเปน

พ้ืนฐานสําคัญในการขับเคลื่อนสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน  ปรับโครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดท้ังภายในและตางประเทศ  สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพบนพ้ืนฐานของ

นวัตกรรมและความคิดสรางสรรค  พัฒนาธุรกิจสรางสรรคและเมืองสรางสรรค  เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร  และสราง

มูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสูอุตสาหกรรม

ฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  สรางความม่ันคง

ดานพลังงาน 

 5.  ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให

ความสําคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต  รวมท้ังเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  พัฒนาความรวมมือแบบหุนสวนการพัฒนาท่ียั่งยืนบนพ้ืนฐาน

ของผลประโยชนรวมกันท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสรางปฏิสัมพันธในความรวมมือระหวางประเทศอยาง

สรางสรรค  เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหความสําคัญกับการพัฒนากําลังคนในทุกภาค

สวนใหมีทักษะท่ีทันตอการเปลี่ยนแปลง  ควบคูไปกับการพัฒนาความเชื่อมโยงดานขนสงและระบบโลจิสติกสภายใต

กรอบ 

 6.  ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  ใหความสําคัญกับการอนุรักษ  ฟนฟู 

และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ

ไปสูการเปนเศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและ

ปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ควบคุมและลดมลพิษ  และพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ  สราง

ภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตภาวะโลกรอน  และเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคม

โลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 
 

ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทาง มีท้ังหมด 9 ดานดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 

 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 

 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 

 4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาและยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

 7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหเกิด 

 ประโยชนตอประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง 
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 8. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงอยางยั่งยืน 

ในอนาคตใหทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก 

 9. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางยิ่งยืน 
 

นโยบายของรัฐบาล  มีท้ังส้ิน 11 ดาน ดังนี้  

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมากษัตริย 

2.การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ 

3.การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 

4.การศึกษาและเรียนรู  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

7.การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 

8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและ พัฒนา และนวัตกรรม 

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ กับ การใชประโยชนอยางยั่งยืน 

10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม การทุจริต และประพฤติชอบใน

ภาครัฐ 

11.การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ( รอยเอ็ด –ขอนแกน-มหาสารคาม-

กาฬสินธุ หรือกลุม “รอยแกนสารสินธุ”)   

1. วิสัยทัศน 

        “เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ขาว ออย มันสําปะหลัง) อุตสาหกรรม การคา การบริการ การทองเท่ียว 

และการลงทุนสูสากล” 

2. เปาประสงค 

       เพ่ือกาวไปสูวิสัยทัศนและการพัฒนากลุมจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ป จึงไดกําหนดเปาหมาย

หลักในการพัฒนากลุมจังหวัดไวดังนี้ 

       1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักใหไดมาตรฐาน 

       2) เพ่ิมมูลคาการคา การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ 

       3) การพัฒนาการทองเท่ียวกลุมจังหวัดสูการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

       4) เตรียมความพรอมกลุมจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ตัวช้ีวัดรวม 

      1) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

      2) รอยละของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 

      3) รอยละมูลคาภาคการคาการลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึน 

      4) รอยละรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน    
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ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 

       กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรเปาประสงค  ตัวชี้วัด  และ

กลยุทธการพัฒนาเพ่ือบรรลุวิสัยทัศนของการพัฒนารายไดประเด็นยุทธศาสตร รวม  4 ประเด็นยุทธศาสตร  ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต การคา การแปรรูปพืชเศรษฐกิจใหมี ความเขมแข็ง  

1. เปาประสงค 

1.1) เพ่ิมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมีคุณภาพท่ีดี  

1.2)  พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑแปรรูปและเพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตร 

และผลิตภัณฑแปรรูปจากสินคาเกษตร  

                         2. ตัวช้ีวัด 

                           2.1) รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนแปลงท่ีไดรับการรับรอง GAP 

                           2.2) รอยละผลผลิตเฉลี่ยตอไรท่ีเพ่ิมข้ึน 

         3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวยกลยุทธ 3 กลยุทธ  ดังนี้ 

                                     3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  

                                     3.2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก  

                                     3.3) พัฒนาการคา การลงทุนและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลัก  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  การสงเสริมการคา การบริการ ลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

1. เปาประสงค 

1.1) เพ่ิมมูลคาการคาการลงทุนและรายไดกลุมจังหวัด 

1.2) มีความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน 

1.3) เพ่ิมผลผลิตภาพแรงงานในกลุมจังหวัด 

                         2. ตัวช้ีวัด 

                           2.1) รอยละท่ีเพ่ิมมูลคาการคาของกลุมจังหวัด 

                           2.2) รอยละท่ีเพ่ิมมูลคาการลงทุนในกลุมจังหวัด 

        2.3) รอยละความสําเร็จในการพัฒนาโครงขายคมนาคมกลุมจังหวัด 

         3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา   

                                   3.1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการลงทุน                                      

                                   3.2) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการเพ่ือรองรับการเจริญดานอุตสาหกรรรม  

                                   3.3) สงเสริมการวิจัยนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 

                                   3.4) จัดหาชองทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปเกษตร 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 

1. เปาประสงค 

1.1) รายไดจากการทองเท่ียวและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวเนื่องเพ่ิมข้ึน 

1.2) เชื่อมโยงการบริหารจัดการทองเท่ียวกลุมจังหวัดอยางเปนระบบ 
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                         2. ตัวช้ีวัด 

                           2.1) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพดานการทองเท่ียว 

                           2.2) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหม       

                           2.3) รายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

         3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ ดังนี้   

                                   3.1) พัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว                                      

                                   3.2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 

                                   3.3) สงเสริมการกิจกรรมและชองทางการตลาดดานการทองเท่ียว 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  การกาวสูประ-ชาคมอาเซียน 

1. เปาประสงค 

1.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน 

1.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน                  

                         2. ตัวช้ีวัด 

                           2.1) จํานวนคนท่ีไดรับการพัฒนาองคความรูเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

                           2.2) รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการจากสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด      

                          3. กลยุทธและแนวทางการพัฒนา  มี 3 กลยุทธ ดังนี้   

                                   3.1) พัฒนาบุคลากรกลุมจังหวัดรองรับประชาคมอาเซียน                                      

  3.2) พัฒนาปจจัยการบริหารงานกลุมจังหวัด 

                                   3.3) พัฒนาระบบการบริหารการวางแผน     
              

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน  ป  ๒๕๕๗-๒๕๖๐  (ฉบับปรับปรุง) 

  วิสัยทัศน 

“ขอนแกนเมืองนาอยู  ศูนยกลางเช่ือมโยงการคา  การลงทุน  และการบริการของกลุมประเทศ 

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

 พันธกิจ 

 ๑.  เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็ง  พลเมืองมีความสุข 

 ๒.  พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและเปนตนแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ๓.  พัฒนาใหเปนศูนยกลางของภูมิภาคลุมน้ําโขง  (GMS)  ท้ังดานเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย  

เพ่ือมุงสูการเปนมหานครแหงอาเซียน 

 ยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตร  และเปาประสงคในการพัฒนา   

ประกอบดวย  ๖  ยุทธศาสตร  และ  ๑๒  เปาประสงคในการพัฒนา  ดังนี้ 
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ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแขงขัน  ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๑.๑  การผลิตภาคการเกษตรมีความเขมแข็งและยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๑.๒  ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนและอุตสาหกรรมพ้ืนฐานใหสามารถรองรับการแขงขัน 

๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพดานการคา  การลงทุนและการบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๒.๑  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหอยูดี  มีสุข 

๒.๒  สงเสริมการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

๒.๓  พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพ่ิมความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน  ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๓.๑  บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การเสริมสรางความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๔.๑  เสริมสรางความม่ันคง  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๔.๒  เพ่ิมศักยภาพการปองกัน  แกไขฟนฟูและเยียวยาจากภัยธรรมชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๕  การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเช่ือมโยงโอกาสจากกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน  

ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๕.๑  ขยายโครงขายการคมนาคมขนสงในการเชื่อมโยงกับประเทศ  อนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและอาเซียน 

๕.๒  ยกระดับการบริการ  การคา  การทองเท่ียวใหมีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือเขาสู  GMS/นานาชาติ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๖  การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ  ดังนี้ 

-  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

๖.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น  

แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  วันท่ี ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕  

๑. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  

๑.๑ ปรับปรุง พัฒนา สนับสนนุและบูรณะระบบสาธารณูปการข้ันพ้ืนฐาน เชน ถนน ทอระบายน้ํา ทางเทา ไฟฟา

สาธารณะ ไฟฟาสูแหลงการเกษตร ไฟฟาครัวเรือน ใหครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีขอชุมชน และเขาถึงความตองการของระชาชน  

๑.๒ สงเสริมพัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของชุมชน  

๑.๓ ปรับปรุงภูมิทัศนของชุมชนใหนาอยูอาศัย เชนปรับปรงุไหลทางถนนใหสะอาด และปลอดภัย พัฒนาสถานท่ีพักผอน

หยอนใจ และสถานท่ีออกกําลังกายสําหรับประชาชนในชุมชน เชน ลานกีฬาตานยา-เสพติด  
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๑.๔ ปรับปรุง บํารุงเสนทางคมนาคม กอสรางถนนในหมูบาน และถนนสูแหลงการเกษตร  

๑.๕ ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหสะอาด สะดวก งายตอการปฏิบัติงาน และงายตอการบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว

และท่ัวถึง  

๒. นโยบายดานเศรษฐกิจ  

๒.๑ สนับสนุนสงเสริมเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือก และเกษตรอินทร รวมท้ังกระบวน  

การเรียนรูแกประชาชน  

๒.๓ สงเสริมกลุมอาชีพ และฝมือแรงงาน เพ่ิมรายไดใหกับชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. นโยบายดานทัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

๓.๑ สงเสริมและรณรงคการมีสวนรวมของประชาชน ใหมีการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๓.๒ สนับสนุนใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน เพ่ือใหถูกสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตท่ีดีของระชาชน จัดหารถ

เก็บขยะเพ่ือใหดําเนินการตามความตองการของชุมชน  

๓.๓ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหมีการปลูกปาชุมชนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติในหลวง  

๔. นโยบายดานสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาธารณสุข ประเพณี และกีฬา  

๔.๑ สนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ใหมีมาตรฐาน  

๔.๒ โครงการตอยอดการศึกษา  

๔.๓ สนับสนุนประเพณีอันดีงามและสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง  

๔.๔ สงเสริมสนับสนุนปลูกฝงคานิยมตอการศึกษาและกีฬา รวมท้ังสนับสนุนวัสดุ อุปกรณกีฬาใหชุมชน เพ่ือเลนกีฬาออก

กําลังกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัย รางกายอันท่ีจะสงผลใหคุณภาพชีวิตท่ีดินข้ึน  

๕. นโยบายดานพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน  

๕.๑ สนับสนุนและศักยภาพงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เชน จัดหารรถกูชีพไวคอยชวย  

เหลือพ่ีนองประชาชน ใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน เพ่ือดูแลเก่ียวกับความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน  

๕.๒ สงเสริมการศึกษา ใหกับบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลทุกภาคสวนโดยใหการศึกษาเพ่ิมเติม พรอมจัด

ฝกอบรมตามสายงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการในการทํางานมากข้ึน  

๕.๓ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกผูยากไร คนพิการ คนชรา คนดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสามารถ

ชวยเหลือและพ่ึงพาตนเองได รวมท้ังพัฒนาเด็กและเยาวชน องคกรสตรีเขามามีสวนรวมในการพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล  

๕.๔ สนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี ปรองดองกันใหสุขภาพจิตและสุขภาพใจและรางการท่ี

แข็งแรง  

๖. นโยบายดานการเมือง การบริหารและการบริการ  

๖.๑ สงเสริมดานการเมืองการปกครอง ตามระบอบประชาธิปไตยโดยมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรม

ตางๆ ขององคกาบริการสวนตําบลสีชมพู  

๖.๒ สงเสริมและสรางขวัญกําลังใจ ความสามัคคีใหเกิดข้ึนกับบุคลากรในองคกรโดยบริหารงานบนพ้ืนฐานความถูกตอง 

ยุติธรรมและความโปรงใส โดยยึดหลักคุณธรรม รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ใหมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี 

และการบริการประชาชน อยางมีประสิทธิ รวดเร็วถูกตอง ตามระเบียบข้ันตอนของกฎหมาย เชน การติดตอประสานงาน 

ขาวสารขอมูล ระวางองคกรกับประชาชนตองท่ัวถึง และรวดเร็ว  
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๖.๓ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นจากทุภาคสวน ท้ังหนวยงานรัฐ ภาคเอกขน ภาค

ประชาชน ในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงใหองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู พัฒนาไปสูสิ่งท่ีดียิ่งข้ึนตอไป  
 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  2542 

 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  

มาตรา  16  ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล  และการปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษมีอํานาจและ

หนาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตนเอง  ดังนี้ 

 มาตรา  16  ใหเทศบาล  เมืองพัทยา  และองคการบริหารสวนตําบลหนองแดงมีอํานาจและหนาท่ีในการ

จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเองดังนี้ 

 (1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

 (2)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 

(3)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืนๆ 

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การสงเสริม  การฝก  และการประกอบอาชีพ 

(7)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

(8)  การสงเสริมการทองเท่ียว 

(9)  การจัดการศึกษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

(11)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

(12)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

(13)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(14)  การสงเสริมกีฬา 

(15)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 

            (17)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(18)  การกําจัดขยะมูลฝอย 

(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

(20)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(22)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และสาธารณสถาน

อ่ืนๆ 

(24)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(25)  การผังเมือง 
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(26)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน  และรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

(31)  กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 

               ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

        การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

1) ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  ดานคมนาคม 

                                         1.1.1  การเดินทางถนนถนนบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง ถนนดิน   

1.1.2  งบประมาณไมเพียงพอ 

1.2 ดานสาธารณูปโภค 

1.2.3  ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

1.2.4  ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง 

1.2.7  ราษฎรขาดระบบชลประทานท่ีดี 

1.2.10  งบประมาณไมเพียงพอ 

2)  ปญหาดานเศรษฐกิจ 

   2.1 การประกอบอาชีพ 

2.1.2  ไมมีระบบประกันราคาสินคา 

2.1.4  ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

     2.1.5  ราษฎรไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง  

2.2  แหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

2.2.1  ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 

2.2.2  แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน 

2.2.3  แหลงน้ํามีไมเพียงพอ 

3) ปญหาดานสังคม 

   3.1  ดานครอบครัวและชุมชน 

    3.1.1  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 

    3.1.2  ปญหาการเลนพนัน 

    3.1.3  ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร 

   3.3  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

              ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 
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   3.4  ดานยาเสพติด 

    3.4.1  ยาเสพติดแพรระบาดในชุมชน 

    3.4.2  การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเก่ียวกับปญหายาเสพติดไมท่ัวถึง 

3.5  ปญหาดานสาธารณสุข 

        3.5.1. การแพรระบาดของโรค 

3.5.2 ขาดอุปกรณทางการแพทยท่ีทันสมัย 

3.6.  ปญหาดานการศึกษา   

3.6.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 

3.6.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 

3.7  ดานกีฬาและนันทนาการ 

    3.7.1  เด็ก  เยาวชน  ประชาชนใหความสําคัญกับการกีฬานอย 

    3.7.2  ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไมตอเนื่อง 

3.7.3  ชุมชนมีสถานท่ีออกกําลังกายและท่ีพักผอนไมเพียงพอ 

       3.8  ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

    3.8.1 ประชาชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรม 

3.8.2  ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษณวัฒนธรรมประเพณี 

3.8.3   เยาวชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมของหมูบาน และดานศาสนาวัฒนธรรม 

3.9  ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

         3.9.1 ดานการเมือง  การปกครอง 

       3.9.1.1 ประชาชนขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 

        3.9.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ีถูกตอง 

    3.9.2  ดานการเมือง - การบริหาร 

         บุคลากรในบางสวนมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ         

4) ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.1 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามริมถนน ริมแมน้ําลําคลอง ตลอดจนการดูแล 

      สถานท่ีสาธารณะ 

4.2   ขาดงบประมาณในการพัฒนา 

 

ปจจัยและสถานการณเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 1. วิเคราะหการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องท่ีสงผลกระทบตอองคการ

บริหารสวนตําบล 

 ตามท่ีกลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ไดรวมตัวจัดต้ังสมาคม

ประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ซ่ึงเปนองคกรระหวาง

ประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 สมาคมอาเซียนใหความสําคัญดาน
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การเมือง และความม่ันคง มุงสงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิก

สมาคมอาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของกลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรี

อาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา (AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนท่ี

เรียบรอยเม่ือป 2551 ซ่ึงไดสงผลใหปจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศ

ของกลุมประเทศในอาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เชน 

สหภาพยุโรป อีกท้ังไดเกิดปญหาความทาทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด 

การคามนุษย  สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนจําเปนตองปรับตัว  เพ่ือใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม ระหวางประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนป 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศ

ฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซ่ึง

เปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 

1. เพ่ือใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ไดอยางเสรี 

2. เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและสมาชิกใหม 

4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) กับ

ประเทศนอกภูมิภาค 

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป 2558 ในกรณีของ

ประเทศไทย สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของชุมชนทองถ่ิน ในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

เพราะวาถาหากชุมชนทองถ่ิน ไมมีมาตรการหรือแผนรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบ

ทางดานการแขงขัน การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทย

มาอยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคม

อาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะให

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน 

ดวยการสรางความรู ความเขาใจ ใหกับประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน 

ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

จะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ท่ีมีตอองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 7 ดาน ดังนี้ 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการรวมตัวของ

เศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึนนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขา

มาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการเคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการ

ขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง 

จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
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2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนสงผลให

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี โดยอาจจะตองมีนโยบายใน

การสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการ

ผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอมของ

ประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองดูแล

ทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน 

เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความหวงแหนใน 

ทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุม

มาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจ

ตองทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการบูรณาการการ

ทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคมและสาธารณสุขท่ี

อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ  และ

อาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหได

มาตรฐานท่ีกําหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และ

กลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแล

สุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการเฝาระวังปญหาอาชญากรรมเพ่ิม

มากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจน

รวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมี

ความม่ันคง 

6. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ 

เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดและสงเสริมการศึกษาใหแกประชาชน

และชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดาน

การศึกษา” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการสื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการ

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิด

การเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปน

ตอแรงงานตางชาติ เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีต

ประเพณีนั้น นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน

ในอาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพ้ืนท่ีองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงมักจะมีวัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกัน การ

จัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 
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7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจตองมีการจัดตั้งหนวยงานดานวิเทศสัมพันธ 

โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และ

เพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได 
  

         2. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

  2.1 กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน (พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชนและความเปนอิสระในการ

กําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง

โดยเฉพาะ 

 นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  

2542  ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  คือ  

คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

การใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 

 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิเพียงจะมีหนาท่ี

ในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไปรวมถึงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ 

พ่ึงพาตนเองไดดวย  และยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

  2.2 หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 

 การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน  4  ประการดวยกัน  คือ 

 1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร  (Contribution  to  Purpose  and  

Objectives)  ในการวางแผน  ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้น

จะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล  หลักการนี้เกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหจุดประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือ

ประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ  (Primary  of  Planning)  ซ่ึง 

กระบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองคการ (Organizing)  การบริหารงานบุคคล  

(Staffing)  การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน  ท้ังนี้  เพราะการ

วางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน  ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

 3.   การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารงานทุกคน  (Pervasivess of  Planning)  การวางแผนงานของผูบริหาร

ทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะการบริหารในระดับท่ีตางกันตางก็มีความ

รับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง 
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 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนซ่ึงประหยัดและคุมคา  เชน  

การใชเวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกในองคการหลักการพ้ืนฐาน  4  

ประการ  นี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนใหองคการประสบความเจริญกาวหนา 
 

 ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

  1.  การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนดจุดมุงหมาย

และกิจการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน  แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจากแหลงท่ีเชื่อถือไมได  จะ

ทําใหการวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด  ฉะนั้น  ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง 

 2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา  ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานในเชิงรับมากกวาเชิงรุก  เขา

จะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย  ฉะนั้น  ผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปนคนท่ีมีความ

กระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนท่ีวางไวอยางเหมาะสมและเขาใจการดําเนินงาน

ตามแผนอยางถูกตอง 

 3.  การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย  การวางแผนอาจจะทําใหการปฏิบัติการ

บางกรณีลาชาไปได  แตก็เปนความจริงวา  ถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว  แผนท่ีกําหนดข้ึนอาจจะ

เปนแผนท่ีใชไมได  จึงกลาวไดวา  การวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ 

รวบรวมการวิเคราะห  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น  ถาการเสียเวลาสิ้นเปลืองแลว  ผลของแผนท่ี

จะออกมาดีนั้น  ยอมเปนไปไมได 

 4. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิดริเริ่มและ

แนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ  ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการดําเนินการในบางกรณีบาง  ซ่ึงจะนํา

ผลดีมาสูองคการ 

 5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผน  บางครั้งเหตุการณตาง ๆ ท่ี

เกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  

ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได  อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุมคนงานและทัศนคติ

เชนนี้จะสงผลตอ กระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัยภายนอก

บางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติตาง ๆ  ซ่ึงสิ่ง

เหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหายุงยากได 
  

   การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบล ดวยเทคนิค SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

       การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส 

และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ ขององคการบริหารสวนตําบล 

รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมิน

สถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา   “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับ
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ใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัย

ภายใน ไดแกจุดแข็ง  (Strength – S)  จุดออน (Weak – W)  และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunity – O) 

และอุปสรรค ( Threat – T) เปนเครื่องมือ 

ปจจัยภายใน  

 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง

สามารถนํามาจัดการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ และจุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 จุดออน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาดหรือขอดอยในทองถ่ินซ่ึงมีผลทําใหไมบรรลุตามแนวทางการ

พัฒนาท่ีวางไว  
 

ปจจัยภายนอก  

 โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีลักษณะเก้ือกูลหรือสนับสนุนตอ

แนวทางการพัฒนา  

 อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกทองถ่ินท่ีมีลักษณะสงผลใหเกิดความเสียหาย 

หรือมีผลดานลบตอการพัฒนา 
 

ผลการวิเคราะหศักยภาพการพัฒนา    

เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

โดยใชเทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 
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จุดแข็ง จุดออน 

1.  ระบบการบริหาร 

     –  มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับภารกิจ 

    –  ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน      

    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล 

    –  มีการแบงงาน / มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

 

 

 

 

2.  ระบบขอมูล 

    –  มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ 

 

3.  อัตรากําลัง  (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง) 

    –  บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

    –  ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

– มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

    –  การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ     

 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

    –  มีกลุมตาง ๆ ในหมูบาน  เชนกลุมออมทรัพย  

กลุมอาชีพ 

 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    – มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชน 

ในการเกษตร 

  

1.  ระบบการบริหาร 

    –  บุคลากรบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ ใน

กฎระเบียบ  และขอปฏิบัติตางๆ 

    –  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก  ไมสามารถบริการการ

พัฒนาไดท่ัวถึง 

    -  ในบางสวนปริมาณงานมีมาก   บุคลากรมีนอย  

มีผลทําใหผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เทาท่ีควร 

    -  ประชาชนบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

 

2.  ระบบขอมูล 

    –ไมมีความรูความชํานาญในการจัดเก็บขอมูล 

 

3.  อัตรากําลัง  (พนักงาน/ลูกจาง) 

    –  มีบุคลากรไมเพียงพอ 

    –  บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 

    

 

 

4.  การเงิน/งบประมาณ 

     –  งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการ

ขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

 

5.  ศักยภาพของชุมชน 

 –สถานท่ีและอาคารท่ีทําการคับแคบไมเพียงพอ 

-  มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย 

 

6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

    –  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของทองถ่ินไมวาจะเปนการพัฒนา

ดานเศรษฐกิจทองถ่ินระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 - พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.

2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี  ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ

ประชาชนในทองถ่ิน โดยท่ีหนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการกระจายอํานาจการบริหารใหทองถ่ินดําเนินการเอง ตามท่ีกฎหมาย

และระเบียบกําหนด    

            –  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร อุตสหกรรม  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรตําบล 

    –  การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

    –  การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด 

                 - สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

                 - สภาวะการทางการเมืองสงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน 

                 - ชุมชนและประชาชนขาดการรวมมือในการพัฒนาทองถ่ิน 

                  - ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ  ทําใหประชาชนในทองถ่ินลืมรากฐาน 

ทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

 –  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 

 –  ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอน 
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       ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู พ.ศ. 2559 -2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันา

เศรษฐกิจใหมีความม่ันคงและมี

ความสามารถทางการแขงขัน   

ยุทธศาสตรที่   2  การพัฒนา

คณุภาพคนและสังคมที่มี

คณุภาพ   

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางความม่ันคง  

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

ยุทธศาสตรที่ 6 การ

พฒันาการบริหารงาน

ภาครัฐ   

ยุทธศาสตร

การพัฒนาของ 

อปท.ในเขต

 

ยุทธศาสตรที่ 7 

การสรางเสริมทุน

ทางสังคมให

เขมแข็ง  และ

พฒันาเศรษฐกจิ

ชุมชนเพื่อการ

แขงขันแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 : การ

พฒันาการศกึษาและ

ศักยภาพพลเมือง  

ยุทธศาสตรที่ 5 :  การพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหดํารงความสมบูรณและย่ังยืน 

 

ั  ึ

 

ยุทธศาสตรที่ 4 :   

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ

สังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็น

เปนสุข 

ยุทธศาสตรที่ 2 :การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน 

ยุทธศาสตรที 8 การพฒันาการ

บริหารภาครัฐ  ภายใตหลกัธรรม

มาภิบาล 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อบต.

สีชมพู 

ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การแกไข

ปญหาความยากจน 

ยุทธศาสตรที ่3 การพฒันา

เมืองและชุมชนนาอยู 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการจัดการ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

แนวทางการ

พัฒนา ของ 

อบต.สีชมพู 

 

สงเสริมสนับสนุน

พัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษา 

 

1. สงเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน 

สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

2. สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินและปองกันปญหายาเสพติด 

3. พัฒนาศึกษาอบรมและฝกอาชีพเพื่อสรางเสริม

ความเขมแข็งของชุมชน 

4 .สงเสริมการทะนุบํารุงศาสนาและจริยธรรม 

5. สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬาและนันทนาการ 

6. สงเสริมการดูแลสุขภาพอนามัยและชวยเหลือ

ผูปวยในชุมชน 

 

 

 

1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

2.เพิ่มประสิทธิภาพระบบปองกันและ

และบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน 

3. สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชน

ใหปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และ

ปลอดอบายมุข 

4. สรางและพัฒนาระบบการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน  

5. การจัดทําผังเมืองและการใช

ประโยชนท่ีดิน 

1 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการ

จัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

2 พัฒนาดูแลรักษาและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1. พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากร 

2. พัฒนาระบบขอมุลสารสนเทศและวัตกรรมในการทํางาน 

3.พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหบริการท่ีทันสมัย อยางครบ

วงจร 

4. สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนราวมของประชาชน 

 

 

แนวทางการ

พัฒนาทองถิ่น 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอมเพือ่การพฒันาอยาง

ยั่งยืน   

 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 : การ

พฒันาคุณภาพคนและ

สังคม  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเพิ่ม

ศักยภาพของเมืองเพื่อ

เช่ือมโยงโอกาสจากกลุม

ประเทศอนุภาคลุมน้ําโขง 

ยุทธศาสตรที่  

6 การ

เสริมสรางสุข

ภาวะ 
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วิสัยทัศน " สงเสริมการศึกษา สรางความเขมแข็ง รวมแรงขจัดความ

ยากจน มวลชนสามัคคี "  

 

1.สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน

สรางกระบวนการกิจกรรมที่เอ้ือตอการสรางชุมชนเขมแข็ง 

2. สงเสริมสนับสนุนการลด

อบายมุขในชุมชน 

3. จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

และเพ่ือการเกษตร 

4. สงเสริมการศึกษา 
พันธกิจ 

5. สงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมแก

ประชาชนตามหลักศาสนา 

6. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

7. บํารุงสงเสริมการประกอบ

อาชีพของประชาชน 

8. ปองกัน ระงับโรคติดตอ 

การสงเสริมอนามัย

 

9. กําจัดขยะมูลฝอย  

สิ่งปฏิกูล และน้ํา

 

 

10. ยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี ในการ

บริหารงานองคการบริหารสวนตําบล 

11. จัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก  

ทางระบายน้ํา และจัดการดานการจราจร 

ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาและ

สังคมท่ีมีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนา

ดานคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที ่3 การพฒันาเมืองและ

ชุมชนนาอยู 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การ

พัฒนาดานการจัดการ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบ

บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 

แนวทางการพัฒนา

ทองถ่ิน 
ของ อบต สีชมพ ู

1.เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3. จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และเพ่ือ

การเกษตร 

4. เพ่ือสงเสริมคุณภาพการศึกษา เพ่ิมชอง

ทางการรับรูขอมูลขาวสาร 

5. เพ่ือสงเสริม ปลูกฝงคุณธรรมแก

ประชาชนตามหลักศาสนา 

6. เพ่ือบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญา

ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน 

7. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมการ

ประกอบอาชีพของประชาชน 

8. เพ่ือปองกัน ระงับโรคติดตอ 

และการสงเสริมอนามัยครอบครัว 

9. เพ่ือลดปญหาขยะมูลฝอย 

สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

 

10. เพ่ือใหการบริหารงานเปนไป

ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 

11. เพ่ือจัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทาง

ระบายน้ํา และจัดการดานการจราจร 
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สวนที่  4 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูในชวงสามป  

  ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 

๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) เปนการกําหนดวาในอนาคตองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู จะเปนไปในทิศทางใด และเปนเครื่องมือ

กําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคการ

พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพูเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู  

  องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู ไดกําหนดวิสัยทัศน เพ่ือเปนสภาพการณในอุดมคติซ่ึงเปนจุดหมายและปรารถนา 

คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู เปนองคการบริหารสวนตําบล

ขนาดกลาง ท่ีมีประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีกลุมอาชีพหลังฤดูเก็บเก่ียว และคาดวาในอนาคตตอง

เปนชุมชนท่ีสงบนาอยูอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดลอมท่ีดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศนคาดหวังท่ีจะใหเกิดในอนาคต ดังนี้  

" สงเสริมการศึกษา สรางความเขมแข็ง รวมแรงขจัดความยากจน มวลชนสามัคคี "  

 ยุทธศาสตรการพัฒนา  
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสังคมท่ีมีคุณภาพ  

๑. เปาหมายการพัฒนา  

๑.๑ ประชากรไดรับความรูใหม ๆ เพ่ือนําไปปรับกับการใชชีวิตประจําวัน  

๑.๒ เด็ก ๆ ในพ้ืนท่ีมีแหลงการเรียนรูเพ่ิมเติมมากข้ึน  

๑.๓ กลุมประชากรดอยโอกาส ไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง  

๑.๔ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของทองถ่ิน  

๑.๕ ประชากรมีสุขภาพท่ีดี สามารถใชกิจกรรมตาง ๆ ไปพัฒนารางกายและจิตใจ  

๑.๖ มีการพ่ึงพากันและกันระหวางสถาบันตาง ๆ ของชุมชน  

 ๒. แนวทางการดําเนินงาน  

๒.๑ สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ ท้ังในและนอก ระบบ  

ครอบคลุมทุกชวงวัย โดยพัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม สูสังคมแหงการ เรียนรู  

๒.๒ สรางสภาพแวดลอมแหลงการเรียนรู การศึกษาวิจัย และนวัตกรรมใหมท่ีเอ้ือ ตอการ 

เรียนรูแบบ บูรณาการท้ังในและนอกระบบการศึกษา  

๒.๓ สรางแหลงบริการองคความรูท่ีสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของแตละทองถ่ิน  

๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมสรางเด็กเพ่ือใหเกิดกระบวนการเรียนรู และใหความสําคัญแก การสราง  

สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม  

๒.๕ สรางโอกาสและกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถ่ิน โดยการ 
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พัฒนาใหมีความรูคูคุณธรรม ดวยระบบและวิธีการท่ีหลากหลายครบ ทุกชวงวัย อยางตอเนื่อง  

๒.๖ สงเสริม และพัฒนาคนใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัย ท้ังดานสติปญญา อารมณ  

จิตใจ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 

๒.๗ สงเคราะห ชวยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผูดอยโอกาส  

๒.๘ เสริมสรางความแข็งแกรงแกประชาชนท้ังสุขภาพกาย สุขภาพใจควบคูไปกับ การพัฒนา 

ทางสาธารณสุข ใหมีคุณภาพและบริการอยางท่ัวถึง  

๒.๙ การพัฒนาทุนวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

(๑) อนุรักษ ฟนฟู บูรณะ และพัฒนาแหลงวัฒนธรรม โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน เปนหลัก และ 

นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชเปนการรักษาศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิม  

(๒) อนุรักษ ฟนฟู และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงามและ พัฒนาภูมิปญญา 

ทองถ่ินใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

๒.๑๐ สงเสริมการกีฬาเพ่ือสรางโอกาสใหเยาวชนพัฒนาทักษะดานกีฬาสูความเปน เลิศ สราง 

นิสัยรักการกีฬา และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

๒.๑๑ เสริมสรางความเขมแข็งใหบาน วัด โรงเรียน และชุมชน ใหเปนสถาบันท่ีมี บทบาทหลัก 

ในการพัฒนาทองถ่ินและเพ่ิมทุนทางสังคมในชุมชน  
 

๒. ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน  

๑. เปาหมายการพัฒนา  

๑.๑ ลดอัตราการวางงาน สามารถพ่ึงพาตนเองได  

๑.๒ เกษตรกรสามารถพัฒนาการผลิตสินคาเกษตร  

๑.๓ เกษตรกรมีแหลงน้ําเพียงพอ ในการอุปโภคบริโภค  

๑.๔ ประชากรมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดํารงชีวิต  

๒. แนวทางการดําเนินงาน  

๒.๑ เสริมสรางขีดความสามารถของชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน โดยการสงเสริมการ 

จัดทําแผนชุมชนพ่ึงตนเอง  

๒.๒ พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตรในระดับชุมชน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 

การผลิตสินคาเกษตร  

๒.๓ สงเสริมกระบวนการเรียนรู การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสรางความ 

ม่ันคงทางดานอาหารและการดํารงชีวิตในระดับครัวเรือน  

๒.๔ พัฒนาและจัดหาแหลงกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร และแหลงน้ําในไรนา 
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๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองและชุมชนนาอยู  

๑. เปาหมายการพัฒนา  

๑.๑ มีระบบคมนาคมพ้ืนฐานอยางเพียงพอ และรองรับการพัฒนาในดานตาง ๆ  

๑.๒ ประชากรสามารถรับการชวยเหลือและบรรเทาสาธารณะภัยอยางรวดเร็วและ  

ท่ัวถึง  

๑.๓ ลดปญหาเก่ียวกับยาเสพติด  

๑.๔ ลดความขัดแยงและอาชญากรรมตาง ๆ  

๑.๕ ประชากรไดรับประโยชนจากการจัดทําผังเมือง และใชสิทธิในท่ีดินของตน  

อยางเต็มท่ี  

 ๒. แนวทางการดําเนินงาน  

๒.๑ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการใหได มาตรฐาน 

ครอบคลุม และท่ัวถึง อยางมีประสิทธิภาพ  

๒.๒ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน  

๒.๓ สรางสภาพแวดลอมเมืองและชุมชนใหปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอด อบายมุข  

๒.๔ สรางและพัฒนาระบบการรักษาความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน โดยชุมชนมี สวนรวม  

๒.๕ การจัดทําผังเมืองและการใชประโยชนท่ีดิน  
 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

๑. เปาหมายการพัฒนา  

                              สงเสริมชุมชนใหความสําคัญกับการอนุรักษอยางยั่งยืน  

๒. แนวทางการดําเนินงาน  

๒.๑ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

๒.๒ การจัดการสิ่งแวดลอมในดานขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

๒.๓ อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ดิน น้ํา ปาไม) ใหอุดม สมบูรณ  
. 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

๑. เปาหมายการพัฒนา  

๑.๑ บุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือรองรับการใหบริการแกประชาชน  

๑.๒ มีอุปกรณรองรับการใหบริการอยางมีประสิทธิภาพและทันสมัย  

๑.๓ การประสานงานตาง ๆ ท่ีคลองตัวเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือสามารถรับมือกับปญหาได อยาง 

ทันทวงที  

๑.๔ ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาตาง ๆ อยางเต็มท่ี  

๑.๕ ประชาชนสามารถตรวจสอบการทํางานไดทุกข้ันตอน  
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๒. แนวทางการดําเนินงาน  

๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากรใหเกิดกระบวนการเรียนรูและ พัฒนา 

อยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาบุคลากร ภูมิปญญาการจัดการความรู องคการแหงการเรียนรู การเรียนรูผานระบบ 

อิเล็กทรอนิกส การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน คานิยม และวัฒนธรรม ในการทํางาน  

๒.๒ พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางาน โดยใชเทคโนโลยีท่ี ทันสมัย  

๒.๓ พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาขององคการปกครองสวน ทองถ่ิน  

๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และงบประมาณ  

๒.๕ พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการท่ีทันสมัย อยางครบวงจร  

๒.๖ สรางเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ในองคการ ปกครอง 

สวนทองถ่ินทุกระดับ  

๒.๗ สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน 
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                                                                     บทท่ี  5                                                               

                      

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

5.1 หนวยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

     กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแลของปลัดองคการบริหาร

สวนตําบล  และคณะผูบริหาร  ดังนี้ 

                1.  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 2.  สวนการคลัง 

 3.  สวนโยธา 

 4.  สวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  

หมวด  6  ขอ  28  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  

ประกอบดวย 

 (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 

 (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 (3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 (4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

 (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคนทํา

หนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตามขอ  28  ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2548  

หมวด  6  ขอ  29  กําหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  มีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

 (1)  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน  

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศ

โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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5.2   วิธีการติดตามและประเมินผล 

 1.  รูปแบบการติดตามและประเมินผล  เครื่องมือ  และกลุมตัวอยาง 

 1.1  รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 รูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  ประกอบไปดวยองคประกอบ  3  สวนหลัก  คือ  

สวนของปจจัยนําเขา (Input)  สวนของกระบวนการติดตาม (Process)  และสวนของการประเมินผลลัพธ (Output,Goal) 

ซ่ึงสามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้ 

   1.1.1  สวนปจจัยนําเขา (Input)  คือ  ปจจัยท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมี  เพ่ือนําเขาสูระบบติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อันไดแก  แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนพัฒนาสามป  แผนการ

ดําเนินการ  ผูประเมิน  ผูถูกประเมิน  และเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  ฯลฯ   

   1.1.2  สวนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ  ชวงการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตําบล  ซ่ึงไดกําหนดการติดตามรายไตรมาส  คือ  ไตรมาสท่ี  1 (ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม 

– มีนาคม)  ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน – มิถุนายน)  และไตรมาสท่ี  4 (กรกฎาคม – กันยายน)  ในแตละป  โดยมีเครื่องมือท่ี

ใชในการติดตามผลการดําเนินงานไดแก  แบบรายงานแบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบไปดวยการติดตามการดําเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  การติดตามการใชจาย

งบประมาณ  การติดตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 

   1.1.3  สวนประกอบของการประเมินผลลัพธ (Output , Goal)  เปนการติดตามผลชวงสุดทายหรืออาจถูก

เรียกวา “การประเมินแผนยุทธศาสตร” ซ่ึงจะไดแสดงใหเห็นวาเม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมาใน

แตละป  เปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  เพ่ือเปนประโยชนสําหรับ  บุคลากร  หนวยงาน  และองคกรท่ี

เก่ียวของ  และเปนฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินในแผนตอไปในอนาคต  โดยเครื่องมือท่ีใชในการ

ประเมินผลลัพธ  ไดแก  แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง  แบบรายงานแบบท่ี  

3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีเนื้อหาสําคัญในการประเมินไดแก  การประเมินตนเองของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใช

แผนยุทธศาสตรแลว  ความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม (ผล

จากแบบประเมินแบบท่ี  3/2)  และความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของตอการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร (ผลจากแบบ

ประเมินแบบท่ี  3/3) 

 1.2  เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเก่ียวกับการติดตามและการประเมินแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวน

ตําบลสีชมพู มีดังนี้ 

 1.  แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถ่ินโดยตนเอง 

 2.  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3.  แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 4.  แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
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 5.  แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม  

ในแตละยุทธศาสตร 

 1.3  กลุมตัวอยางในการติดตามและประเมินผล 

 1.  แบบท่ี  3/1  ประชากรในตําบลสีชมพู  จํานวน  100  คน 

 2.  แบบท่ี  3/2  ประชากรในตําบลสีชมพู  จํานวน  100  คน 

 3.  แบบท่ี  3/3  ประชากรในตําบลสีชมพู  จํานวน  100  คน 

 2.  วิธีการเก็บขอมูลในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

 1.  แบบท่ี  1  ทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรหรือมีการเปลี่ยนแปลง

แผนยุทธศาสตร 

 2. แบบท่ี  2  เก็บขอมูลรายไตรมาสจากทะเบียนการเบิกจายงบประมาณ   

 3. แบบท่ี  3/1  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง โดยรวบรวมขอมูลจากแบบประเมิน  แบบท่ี  3/2  และ แบบท่ี  3/3 

 4. แบบท่ี  3/2  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในตําบลสีชมพู  จํานวน  100  คน  

 5. แบบท่ี  3/3  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในตําบลสีชมพู  จํานวน  100  คน  

 3.  การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลจะเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจะใชสถิติเชิงบรรยายเปน

คาสถิติในการวิเคราะหขอมูล  โดยคาสถิติท่ีนํามาใช  คือ  การหาคารอยละของขอมูล   

     4.  การนําเสนอขอมูล 

 ในการนําเสนอขอมูลจะนําเสนอขอมูลในรูปของตารางการวิเคราะหขอมูล  กราฟแสดงการวิเคราะหขอมูล  กราฟ

แสดงการเปรียบเทียบขอมูล  และในรูปของการบรรยาย 

5.3  หวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 1.  แบบท่ี  1  ทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแผนยุทธศาสตรหรือมีการ

เปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร 

 2. แบบท่ี  3/1  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  

 3. แบบท่ี  3/2  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   

 4. แบบท่ี  3/3  เก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง   

 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้

ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
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