แผนพัฒนาสามป
พ.ศ. 2559 – 2561

เทศบาลตําบลขามใหญ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คํานํา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว าด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเปนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมของทองถิ่ นเพื่อเปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายในการพัฒนาท องถิ่นของแตล ะ
ทองถิ่น ทั้งนี้ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการและศักยภาพของแตละทองถิ่นและสอดประสาน
สนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ ที่มีเปาหมายภายใน 5 ป เพื่อใหการดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงตองจัดทําแผนพัฒนาสามป ใหยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย
เทศบาลตํ าบลขามใหญ ได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลขามใหญ ส ามป
(พ.ศ.2559-2561) ขึ้น เพื่อเปนแผนพัฒนาตําบลใหยุทธศาสตรการพัฒนาบรรลุเปาประสงคและวัตถุประสงค
ในการพัฒนาและเปนแนวทางในการจัดทําแผนงานงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
และแผนดําเนินงานตอไป
เทศบาลตําบลขามใหญ
มิถุนายน 2558
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บทที่ 1
บทนํา

--------------------1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
ในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผานมา มีหนวยงานดําเนินการในการดําเนินงานพัฒนา
ในพื้นที่หลายหนวยงาน ถึงแมวาจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปน
แนวทางในการพั ฒนา แตก็ยังพบว ามี ปญหาในการพั ฒนาที่ซ้ํ าซ อนและไม ต รงกับ ป ญหาและความตองการ
รวมทั้งศักยภาพในพื้นที่ ประชาชนขาดการมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของในการพัฒนา
ภายใตเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่มุงเนนใหความสําคัญ
ของแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐวาดวยการปกครองทองถิ่นไดมีการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2552 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2553 ซึ่งไดถายโอนภารกิจในการพัฒนา
เพื่อตอบสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนภายในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
การพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเปนประโยชนและสงผลตอความเจริญของ
ทองถิ่นดียิ่งขึ้น หากไดมีการเชื่อมโยงการพัฒนาของแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสอดคลองสนับสนุนการ
พัฒนาซึ่งกันและกัน และเปนไปตามความตองการของประชาชนในทองถิ่นและสอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เทศบาลตํ าบลขามใหญ ในฐานะองค กรปกครองสว นท องถิ่ นมี อํานาจหนาที่ ในการบริ การ
สาธารณะแกประชาชนภายในทองถิ่น ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาประสานการพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ ทั้งนี้เพื่อความ
สอดคล อ งสนั บ สนุ น แนวทางการดํ าเนิ น งานจั งหวั ด แบบบู ร ณาการ ภายใต ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด
อุบลราชธานี 6 ยุทธศาสตร และเพื่อกําหนดเปนแนวทางการพัฒนาทองถิ่นตอบสนองและแกไขปญหาความ
เดือดรอนใหประชากรภายในทองถิ่น
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
1) เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตอบสนองตอปญหา ความตองการของประชาชน
ภายใตศักยภาพของเทศบาลตําบลขามใหญ
2) เพื่อเปนกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาลตําบลขามใหญ 3 ป
3) เพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระหวางเทศบาลตําบลขามใหญกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางเทศบาลตําบลขามใหญกับสวนราชการ
4) เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในเทศบาลตําบลขามใหญ
5) เพื่อประสานการพัฒนาใหสอดคลองกันทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น

-21.3 กลยุทธและเทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนา เทศบาลตําบลขามใหญมุงหวังที่จะจัดทําแผนการพัฒนาที่
สอดคลองกับความตองการ ปญหาของทองถิ่นและศักยภาพที่มีอยู ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนโดยใชกลยุทธและเทคนิควิธีดังนี้
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาของเทศบาลตําบลขามใหญ ทั้งขอมูลเชิง
ประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม
2) รับฟงความคิดเห็นของผูแทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการแผน
แตละสวน
3) รวบรวมขอมูลและขอคิดเห็นเสนอผูบริหารทองถิ่นเพื่อกําหนดแนวนโยบาย
4) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาตําบล โดยมีสวนรวม
1.4 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 8
ขั้นตอนที่ 9

การประชุมชี้แจงทําความเขาใจแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
การเตรียมความพรอมเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผนยุทธศาสตรโดย
แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญและคณะ
กรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟงปญหา/ความตองการ/และศักยภาพจาก
ผูแทนชุมชน ประชาคมและผูแทนสวนราชการอําเภอ
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลตําบล
สรุปผลการรับฟงปญหา/ความตองการ/และประเด็นในการพัฒนา พรอมทั้ง
จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
เพื่อกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจหลัก และจุดมุงหมายการพัฒนา
การพิจารณากําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
การบูรณาการแนวทางการพัฒนา
การเสนอและทบทวนรางแผนยุทธศาสตร
การเสนออนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบล
ขามใหญเสนอศูนยประสานการพัฒนา

-31.5 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
1) การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทนผูนําชุมชน จํานวน 5 ครั้ง
หมูบานละ 1 ครั้ง
2) การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนและขอรับทราบขอมูลปญหาโดยการประชาคม
จํานวน 1 ครั้ง
3) การรับฟงขอคิดเห็นปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน 1 ครั้ง
4) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหวางผูบริหาร
และเจาหนาที่เทศบาลตําบล จํานวน 1 ครั้ง
5) การประชุมเรื่องปฏิบัติการเพื่อกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลตําบล จํานวน 1 ครั้ง
1.6 คณะทํางานวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบล
1. นายปญญา
กัลปตินันท
2. นายบรรลุชัย
มะโนรัตน
3. นายวิชัย
อําพันธ
4. นายธีระยุทธ
ธรรมสาร
5. นายปญญา
วงคเจริญ
6. นายอนุวัตน
หมั่นนางรอง
7. นายสุขเกษม
เศรษฐานันท
8. นายสุวรรณ
แฝงพงษ
9. นายไชยยันต
สุขบัติ
10.นางศิริวรรณ
นนทตา
11.นายจิตรกรณ
บุญมาศรี
12.ร.ต.ท.เกษม
คํามูล
13.นายสมัย
ศิริจันทร
14.ร.ต.เฉลิมพล
โชติบุตร
15.นางสาวนิตยา
อุทธา
16.นางสาวจิราภรณ
สุดถนอม
17.นายสายทอง
สัมพะวงค
18.นางเพ็ญนภา
สัมพะวงค
19.นายอัมพล
ทองพุ
20.นางจริญญา
นวลอินทร
21.นางสาวกัณติยา
ดวงแกว

นายกเทศมนตรี
เปน ประธานกรรมการ
รองนายกเทศมนตรี
เปน กรรมการ
รองนายกเทศมนตรี
เปน กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
พัฒนากรประจําตําบล
เปน กรรมการ
เกษตรประจําตําบล
เปน กรรมการ
รอง สว.(สส.)
เปน กรรมการ
ผูใหญบาน ม.8
เปน กรรมการ
ประชาคมหมูบาน ม.4
เปน กรรมการ
ประชาคมหมูบาน ม.9
เปน กรรมการ
ประชาคมหมูบาน ม.9
เปน กรรมการ
ประชาคมหมูบาน ม.14
เปน กรรมการ
ประชาคมหมูบาน ม.14
เปน กรรมการ
ปลัดเทศบาล
เปน กรรมการและเลขานุการ
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
เปน ผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปน ผูชวยเลขานุการ

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
1.1 อํานาจหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง

-41.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร
ที่สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางต นมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น และ
ความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
2. รวมจัดทํารางแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดทําราง
แผนพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบล
1. นายอัมพล
2. นายอิสระพงษ
3. นางอรชร
4. นางชฎาพร
5. นายประเสริฐ
6. นายจตุพงศ
7. นายไพโรจน
8. นายสมชัย
9. นายสิทธิชัย
10. นางผองศรี
11. นายนเรนทร
12. นางจริญญา
13. นางสาวกัณติยา

ทองพุ
แพงไธสงค
หมั่นนางรอง
ทะกอง
เขียนเดช
พรมแกว
ทองพุ
สาธุพันธ
ศรีพิทักษ
บุญเพศ
คณานิตย
นวลอินทร
ดวงแกว

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ. กองคลัง
ผอ. กองชาง
ผอ.กองสาธารณสุข
ผอ.กองการศึกษา
ประชาคมหมูบาน หมู 25
ประชาคมหมูบาน หมู 14
ประชาคมหมูบาน หมู 5
หัวหนาสํานักปลัด
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

มีหนาที่ จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนดจัดทํา
รางแผนดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ 19 (1)

