
 

 

งานแผนและงบประมาณ   ส านกัปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแกน่ 

๑   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563)   

 
 

  

บทน า 
 

 การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น ถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุขของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นจะสามารถบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผน 
การพัฒนาท้องถิ่น และการวางแผนการพัฒนาก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปทั้งระบบ 
และมีความรอบด้าน นอกจากนี้ การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นยังจะต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีอิทธิพลต่อการวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้แก่สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองการปกครอง รวมทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
อย่างยิ่ง เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

ซึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  

     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ 2 ประเภท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงแสดง ถึงวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ  

2. แผนพัฒนาสามปีหมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปีซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  

     ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาสามปีจะมีความเชื่อมโยงกับการจัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน  

     การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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งานแผนและงบประมาณ   ส านกัปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแกน่ 

๒   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563)   

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ของท้องถิ่นและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ด้วย 

ดังนั้น  ในการวางแผนยุทธศาสตร์จึงมีความส าคัญต่อเทศบาลต าบลแวงใหญ่เป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ
จะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์   ซึ่ งองค์ประกอบของแผนยุทธศาสตร์  
ประกอบด้วย  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยน าเสนอ  ดังนี้ 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน   
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาระยะกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท า
ขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุมต่อสภาพปัญหาความต้องการของ
ท้องถิ่น ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในระยะเวลา 4 ปี ซึ่ง
อย่างไรก็ตามลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนายังคงไว้ซึ่งความคาดหวังต่อแนวทางการพัฒนาที่ท้องถิ่น
คาดหวังให้เกิดขึ้นต่อท้องถิ่นซึ่งด าเนินการตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ท้องถิ่นก าหนดนั้นเอง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
1. เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
2. เพ่ือสร้างสรรค์เทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน  
3. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา  การสวัสดิการ การ

พัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ด ีอย่างถ้วนหน้าและเท่าเทียมกัน  
4. เพ่ือให้เทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีการเรียนรู้ การจัดการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ

เป็นชุมชนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้  
5. เพ่ือให้ประชาชน สามารถด ารงชีพภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่ จึงได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุม 4 ปี เพ่ือใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย  



 

 

งานแผนและงบประมาณ   ส านกัปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลแวงใหญ่  อ าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแกน่ 

๓   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563)   

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้ แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี ดังนั้น เทศบาลต าบลแวงใหญ่จึงได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุม 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) เพ่ือใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย 

ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ การรวบรวม และ

จัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลได้แสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละและการวิเคราะห์ ข้อมูล ตลอดจน
การให้ความเห็น ได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้ สขภาพ การศึกษา ทรัพยากร  ุการคมนาคมขนส่ง 
การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น  

2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  
ข้อมูลปัญหาส าคัญของเทศบาลต าบลแวงใหญ่จะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือ

แก้ไขปัญหา ดังนั้น จึงได้รวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้จากแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผน       
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนคือการวิเคราะห์ปัญหา
และเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพ่ือน ามีก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน 
และเพ่ือความรอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะโดยการ “จัดล าดับความส าคัญของปัญหา”  

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อประเมินสถานการณ์พัฒนาของเทศบาล  
แวงใหญ่ในปัจจุบัน  

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  รวมทั้งการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในเทศบาล ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของ
ท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้
เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis การพิจารณา
ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength- S) จุดอ่อน ( Weakness- W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส 
(Opportunity– O) และอุปสรรค (Threat - T) เป็นเครื่องมือ  

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาเทศบาล  
1. การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาล  

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ ซ่ึง
เป็น “จุดหมาย” ที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  เพราะเราเชื่อว่า หาก
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิต
ของประชาชนดังกล่าวเกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิต
ของประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น  วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของ
การสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า การสรุปบทเรียนจากอดีตพิจารณา
ปัจจุบันและมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า 
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2. การก าหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น  
    เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องท าโดยจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีทราบว่า ท้องถิ่น  

ต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิน่ในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของ
ทุกฝ่ายในท้องถิ่น ดังนั้น การตอบค าถามว่าท้องถิ่นจะต้องท าอะไร เพ่ือใคร ค าตอบที่เกิดขึ้นก็คือความหมาย
ของค าว่า “ภารกิจหลัก”  

ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของ

กิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และของเทศบาลต าบล
แวงใหญ่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  

ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาเทศบาล  
เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลัก ที่

ท้องถิ่นจะต้องท าแล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่น  
เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น และวัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง  

ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา  
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การ

พัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์  SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของ 
เทศบาลซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการ 
เคลื่อนตัวขององค์กรจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามว่า “เทศบาล
จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการได้อย่างไร”  

ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล  
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุ ในแต่แนวทางการพัฒนา 

ภายในเวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
กระบวนการด าเนินงาน  

ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะน าผลที่ได้จาก ขั้นตอนที่ 1 

- 8 มาจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่ก าหนดจากนั้นจะน า
รา่งแผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเสนอร่างแผนฯ  ให้ผู้บริหาร
ประกาศใช้ 

1.4 ประโยชน์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์  
1. เทศบาลต าบลแวงใหญ่มีกรอบแนวทางการพัฒนาที่เป็นตัวก าหนดทิศทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ในอนาคตได้  
2. สามารถลดปัจจัยความเสี่ยง ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้  
3. เทศบาลต าบลแวงใหญ่ มีกรอบแนวทางการพัฒนา เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีและน าไปสู่การ

แปลงแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ คือ การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี /งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
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                            สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน    
                            ของเทศบาลต าบลแวงใหญ ่
2.1 ข้อมูลทั่วไป  

2.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข 

ประวัติความเป็นมา   
ความเป็นมาของชื่อแวงใหญ่นี้  ไม่มีเอกสารหลักฐานยืนยันความเป็นมาที่แน่นอน เป็นเพียง

ค้าที่เล่ากันต่อ ๆ มาว่า  บริเวณที่ตั้งของเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ในปัจจุบัน มีหนองน้้าขนาดใหญ่ชื่อ “หนอง
แวง” มีประชาชนอพยพมาจากจังหวัดนครปฐม ชัยภูมิ อุดรธานี ชลบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่สมัยกรุง
ธนบุรี ให้แม่ทัพยกไปตีกรุงเวียงจันทร์  ได้เห็นว่าพ้ืนที่บริเวณหนองแวงนี้เป็นท้าเลที่เหมาะสม มีน้้าอุดม
สมบูรณ์ มีป่าไม้ สัตว์ป่าชุกชุม จึงตั้งเป็นหมู่บ้านท้ามาหากินประมาณ ปี พ.ศ. 2321 และเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า 
“บ้านแวงใหญ่” และมีผู้สันนิษฐานจากหลักฐานที่มีผู้ขุดพบพัทธสีมาเก่าแก่อยู่บริเวณหนองโบสถ์ขณะนี้ โครง
กระดูกมนุษย์โบราณ เศษอิฐ เศษกระเบื้อง ดินเผาสมัยโบราณมากมายที่บริเวณบ้านดอนบาลไทว่า บริเวณท่ีตั้ง
หมู่บ้านแวงใหญ่ เคยเป็นที่ตั้งของพวกขอมสมัยโบราณ 

เมื่อประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ที่อพยพมาอยู่ได้จัดตั้งหมู่บ้านแล้ว บ้านแวงใหญ่นี้ก็ขึ้นกับ
ต้าบลคอนฉิมอยู่ในเขตการปกครองของอ้าเภอชนบท แต่เนื่องจากครั้งหนึ่งได้เกิดเพลิงไหม้ที่ว่าการอ้าเภอ
ชนบท กระทรวงมหาดไทยจึงยุบอ้าเภอชนบท ตั้งเป็นอ้าเภอบ้านไผ่ และได้ก้าหนดแบ่งเขตท้องที่อ้าเภอต่าง ๆ 
ในเขตจังหวัดขอนแก่นขึ้นใหม่เพ่ือความเหมาะสม โดยโอนเขตท้องที่ต้าบลคอนฉิมไปขึ้นอยู่ในเขตการปกครอง
ของอ้าเภอพล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา เมื่อชุมชนเจริญขึ้นทางราชการจึงยกฐานะต้าบลคอนฉิม ต้าบล
ใหม่นาเพียง ต้าบลโนนทอง ตั้งเป็นกิ่งอ้าเภอแวงใหญ่ โดยเรียกชื่อกิ่งอ้าเภอตามชื่อหมู่ บ้านแวงใหญ่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านที่ตั้งที่ว่าการอ้าเภอ  และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533  ยกฐานะท้องถิ่นนี้ขึ้นเป็นสุขาภิบาลแวงใหญ่  และมีการประกาศยก
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลต้าบล  เมื่อวันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2542  เป็นต้นมา 

2.1.2 ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขต  
เทศบาลต้าบลแวงใหญ่  ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่   17   ของถนนสายชนบท  – กุดรู   หมู่ที่ 3  

ต้าบลแวงใหญ่    อ้าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   มีพ้ืนที่  26.70  ตารางกิโลเมตร   ห่างจากจังหวัด
ขอนแก่น  72  กิโลเมตร  และห่างจากกรุงเทพมหานคร  372  กิโลเมตร 

2.1.3 อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต้าบลวังแสงและต้าบลห้วยแก    อ้าเภอชนบท 
 ทิศใต้  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต้าบลคอนฉิม   อ้าเภอแวงใหญ่   และต้าบลหัวทุ่ง   อ้าเภอพล 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตพ้ืนที่ต้าบลวังแสง     อ้าเภอชนบท  
 ทิศตะวันออก  ติดต่อ เขตพ้ืนที่ ต้าบลปอแดง  อ้าเภอชนบท และต้าบลหนองแวงนางเบ้า อ้าเภอพล 

    

บทที ่ 2     
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2.1.4 ลักษณะภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปของเทศบาลต้าบลแวงใหญ่  น้้าท่วมไม่ถึง บริเวณทิศเหนือของชุมชนมี     

ล้าห้วยยางไหลผ่านจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก  และทางด้านตะวันออกของชุมชนมีล้าห้วยหนองเอ่ียน
ไหลผ่าน พ้ืนที่จากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไหลไปด้านทิศใต้ของชุมชน  ซึ่งล้าห้วยทั้งสองสายนี้เป็นแนวสันแบ่ง
เขตอ้าเภอชนบทกับอ้าเภอแวงใหญ่  และเป็นแหล่งน้้าธรรมชาติที่เหมาะส้าหรับการเกษตร   นอกจากนี้ใน
บริเวณใจกลางชุมชนมีสระหนองแวงเป็นสระน้้าขนาดใหญ่ใช้ส้าหรับอุปโภค บริโภคของประชาชนในเขตชุมชน 

2.1.5 เขตการปกครอง 
  เทศบาลต้าบลแวงใหญ่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  7  หมู่บ้าน/ชุมชน   ได้แก่ 

หมู่ที่  1   บ้านแวงใหญ่ 
หมู่ที่  2   บ้านดอนบาลไท 
หมู่ที่  3   บ้านหัวหนองแวง 
หมู่ที่  4   บ้านหนองกระรอก 
หมู่ที่  5   บ้านบะแค 
หมู่ที่  6   บ้านแวงพัฒนา 
หมู่ที่  7    บ้านเมืองทอง 

แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครองเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
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                   2.1.6  จ านวนประชากร (ณ  วันที่  30  เดือนกันยายน   พ.ศ.  2558)  ภายในเขต
เทศบาลต้าบลแวงใหญ่  มีประชากรทั้งหมด  5,188  คน  แยกเป็นชาย  2,524  คน  หญิง 2,664  คน  
จ้านวนครัวเรือน 1,609  ครัวเรือน  ความหนาแน่นประชากรเฉลี่ย 1:194 (ตารางกิโลเมตร/คน) 

 ข้อมูล : ที่มาส้านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘) 

2.1.7   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด (ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558)  1,609   ครัวเรือน 
 

 

      ข้อมูลประชากรย้อนหลัง  3  ปี   เทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
 

หมู่ที ่
2555 

 
2556 

 

 
2557 

 

2558 
 (ณ วันที่ 30 เดือน 
กันยายน 2558) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 380 441 821 379 440 819 376 449 825 380 431 811 
2 386 414 800 383 415 798 375 419 794 370 419 789 
3 513 552 1,065 513 555 1,068 519 551 1,070 496 561 1,057 
4 385 386 771 384 383 767 392 388 780 408 394 802 
5 265 289 554 265 289 554 261 293 554 279 285 564 
6 289 303 592 289 302 591 288 299 587 305 289 594 
7 287 278 565 283 276 559 287 278 565 284 283 567 

รวม
ทั้งสิ้น 

2,505 2,663 5,168 2,496 2,660 5,156 2,498 2,677 5,175 2,524 2,664 5,188 

สถิติจ านวนครัวเรือนย้อนหลัง  3  ปี 
 

หมู่ที่ หน่วย 

ข้อมูลครัวเรือนต าบลแวงใหญ่ 

2555 2556 2557 
2558 

(ณ วันที่ 30 
เดือน กันยายน)  

1 ครัวเรือน 212 213 218 217 

2 ครัวเรือน 199 199 204 205 

3 ครัวเรือน 408 412 422 450 

4 ครัวเรือน 165 167 169 170 

5 ครัวเรือน 147 147 150 152 

6 ครัวเรือน 153 154 155 157 

7 ครัวเรือน 213 215 224 256 

รวมทั้งสิ้น ครัวเรือน 1,497 1,507 1,542 1,609 
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ส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่  
       ตั้งอยู่ที่  เลขที่  333  หมู่ที ่ 3  ต้าบลแวงใหญ่  อ้าเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น   

(ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่  27 กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕5)                 
-  โทรศัพท์  ๐๔3 – 496071  
-  โทรสาร  ๐๔3 – 496124 

2.1.8 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 

สถานศึกษา นักเรียน  ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จ้านวนโรงเรียน 

(โรง) 
จ้านวนนักเรียน 

(คน) 
จ้านวนครู (คน) 

จ้านวนบุคลากร
ทางการศึกษา 

(คน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 91 5 1 

ระดับอนุบาล (ร.ร.เอกชน) 1 116 5 5 

ระดบัประถม(รัฐบาล) 2 380 18 8 

ระดับประถม(เอกชน) 1 100 8 5 

ระดับมัธยม 1 312 49 5 

ระดับอาชีวศึกษา - - - - 

ระดับอุดมศึกษา - - - - 
               
   ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

ล้าดับ ช่ือประเพณ ี
เดือนที่จัดงาน 
(เดือนที่ 1-

12) 
รายละเอียด (จดุเด่น) 

1 ประเพณีทอดกฐิน 10 , 11 ถวายผ้าพระกฐิน 

2 ประเพณีลอยกระทง 11 ประกวดขบวนแห่ กระทง นางนพมาศ 

3 ประเพณีส่งท้ายปีเกา่-ต้อนรับปีใหม่ 12 , 1 แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ท้าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม ่

4 ประเพณีสงกรานต ์ 4 รดน้้าด้าหัวขอพรผูสู้งอาย ุ

5 ประเพณีจัดงานวันวิสาขบูชา 5 ท้าบุญตักบาตร  เวียนเทียน 

6 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 7 ถวายเทียนพรรษา  เวียนเทียน 

7 ประเพณีบุญบั้งไฟ 6 แข่งขันจุดบั้งไฟ  ประกวดขบวนแห่ 

8 
งานฉลองศาลเจ้าพ่อหนองโบสถ์และศาลเจ้า
พ่อปู่ตา 

5 , 6 พิธีบวงสรวงขอฝน 
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2.1.9 ด้านสาธารณสุข  

แพทย์และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข 

จ้านวนแพทย์ - คน 

จ้านวนพยาบาล 2 คน 

จ้านวนทันตแพทย์ 1 คน 

ทันตภิบาล - คน 

จ้านวนเภสัชกร 1 คน 

จ้านวน อสม. 114 คน 

จ้านวนสาธารณสุขชุมชน 1 คน 
 

        สถานพยาบาล 

จ้านวนโรงพยาบาลรัฐ - แห่ง 

จ้านวนโรงพยาบาลเอกชน - แห่ง 

จ้านวนศูนย์บริการสาธารณสุข 1 แห่ง 

จ้านวนคลีนิคเอกชน 2 แห่ง 

จ้านวนร้านขายยา 3 แห่ง 
 

        โรคระบาด 

ที ่ ชื่อโรคระบาด 
เดือนที่ระบาด (ระบุ
ตัวเลขเดือน 1-12) 

  -   
 

2.1.10  ด้านสังคมและการสงเคราะห์ 
           คนชรา  คนพิการ และ ผู้ป่วยเอดส์ 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
 จ้านวน ทั้งหมด 

(คน) 
จ้านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ้านวน ทัง้หมด 
(คน) 

จ้านวนที่ได้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

จ้านวน ทั้งหมด 
(คน) 

จ้านวนทีไ่ด้รับ 
การช่วยเหลือ 

(คน) 

คนชรา 
คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ 

750 
79 
6 

750 
79 
6 

773 
82 
6 

773 
82 
6 
 

809 
90 
6 
 

809 
90 
6 
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 ศาสนสถาน  
  (1)  วัดหรือส้านักสงฆ์  10 แห่ง 
  (2)  โบสถ ์   1 แห่ง 
  (3)  มัสยิด   - แห่ง 
  (4)  ศาสนสถานอื่นๆ  - แห่ง  

  ศาสนา  และผู้นับถือศาสนา 
  (1)  นับถือศาสนาพุทธ     4,302 คน 
  (2)  นับถือศาสนาคริสต์  2 คน 
  (3)  นับถือศาสนาชิกซ์  - คน 
                    (4)   นับถือศาสนาอิสลาม         4        คน 
                    (5)  นับถือศาสนาฮินดู             -         คน 
  (6)  นับถือศาสนาอ่ืนๆ  - คน 

   สุสาน 
  (1)  เมรุเผาศพ   6 แห่ง 
  (2)  สุสานคริสต์   - แห่ง 
  (3)  สุสานอิสลาม  - แห่ง 
  (4)  สุสานอ่ืนๆ   - แห่ง 
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2.1.11 คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตต าบลแวงใหญ่ปี  2559 
    การจัดเก็บข้อมูล  จปฐ ปี 2559  จากครัวเรือนในเขตเทศบาล (เขตเมือง) จ้านวน 1,181 

ครัวเรือน 7 หมู่บ้าน รายละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดความจ้าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ) 

ผลการส้ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 
จ้านวนที่ 
ส้ารวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 
หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 
7 ตัวช้ีวัด 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1.เด็กแรกเกิดมีน้้าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 37 คน 2 5.41 35 คน 94.59 
2.เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

583 คน 0 0.00 583 คน 100 

3.เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน
แรกติดต่อกัน 

21 คน 0 0.00 21 คน 100 

4.ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย  1,181 
ครัวเรือน 

2
ครัวเรือน 

0.17 1,179
ครัวเรือน 

99.83 

5.คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ้าบัด บรรเทาอาการ
เจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 

1,181
ครัวเรือน 

4
ครัวเรือน 

0.34 
1,177

ครัวเรือน 
99.66 

6.คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ้าปีเพ่ือ
คัดกรองความเสี่ยงฯ  

2,489 
คน 

2 คน 0.08 
2,487 

คน 
99.92 

7.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก้าลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 
วัน ๆ ละ 30 นาที 

4,069 
คน 

1 คน 0.02 4,068 
คน 

99.98 

หมวดที่  2  มีบ้ านอาศัย (คนไทยมีบ้ านอาศัยและ
สภาพแวดล้อมเหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

     

1.ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร 

1,181 
ครัวเรือน 

0 
ครัวเรือน 

0.00 
1,181 

ครัวเรือน 
100 

2.ครัวเรือนมีน้้าสะอาดส้าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

1,181 
ครัวเรือน 

 0 
0.00 1,181 

ครัวเรือน 
100 

3.ครัวเรือนมีน้้าใช้เพียงพอตลอดปี 1,181 
ครัวเรือน 

0 
ครัวเรือน 

0.00 1,181
ครัวเรือน 

100 

4.ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย 
สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

1,181 
ครัวเรือน 

0 
ครัวเรือน 

0.00 1,181
ครัวเรือน 

100 

5.ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,181 
ครัวเรือน 

0
ครัวเรือน 

0.00 1,181 
ครัวเรือน 

100 

6.ครวัเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,181 
ครัวเรือน 

0
ครัวเรือน 

0.00 1,181
ครัวเรือน 

100 

7.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,181 
ครัวเรือน 

2 
ครัวเรือน 

0.17 1,179 
ครัวเรือน 

99.83 

8.ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,181 
ครัวเรือน 

3 
ครัวเรือน 

0.25 1,178
ครวัเรือน 

99.75 
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ตัวชี้วัดความจ้าเป็นพื้นฐาน 

(จปฐ) 

ผลการส้ารวจระดับครัวเรือน (จปฐ) 
จ้านวนที่ 
ส้ารวจ
ทั้งหมด 

ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ 

หมวดที่  3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่
เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด 

จ้านวน ร้อยละ จ้านวน ร้อยละ 

1.เด็กอายุ 3-5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความ
พร้อมก่อนวัยเรียน 

140 คน 0 0.00 140 คน 100 

2.เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 441 คน 1 0.23 440 คน 99.77 
3.เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 43 คน 0 0.00 43 คน 100 
4.เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มี
งานท้าได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

0 0 0.00 0 0.00 

5.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได ้

2,770 
คน 

4 คน 0.14 2,766 99.86 

หมวดที่  4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมี
รายได้) มี 4 ตัวชี้วัด 

     

1.คนอายุ 15-60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 2,572 
คน 

12 คน 0.47 2,560 
คน 

99.53 

2.คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้ 774 คน 34 คน 4.39 740 คน 95.61 
3.คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 
บาทต่อปี 

1,181 
ครัวเรือน 

4 
ครัวเรือน 

0.34 
1,177 
ครัวเรือน 

99.66 

4.ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,181 
ครัวเรือน 

11 
ครัวเรือน 

0.93 1,170 
ครัวเรือน 

99.07 

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดีและมี
คุณธรรม) มี  6 ตัวชี้วัด 

     

1.คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราวฯ) 4,308 
คน 

294 คน 6.82 4,014 
คน 

93.18 
 

2.คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 4,308 
คน 

386 คน 8.96 3,922 
คน 

91.04 

3.คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

4,069 
คน 

3 คน 0.07 4,066 
คน 

99.93 

4.คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

786 คน 0 0.00 786 
คน 

100 

5.คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/
ชุมชน หรือภาครัฐ 

57 คน 1 1.75 56 คน 98.25 

6.คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท้ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชน 

1,181 
ครัวเรือน 

1 
ครัวเรือน 

0.08 1,180 
ครัวเรือน 

99.92 
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2.1.12  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ต้ารวจ   72 นาย 

  -  เจ้าหน้าที่ด้านการป้องกัน 6 นาย 
  -  สมาชิก อปพร.   122 นาย 
  (1)  ศูนย์ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
   -  สถานีดับเพลิง  1 แห่ง 
   -  พนักงานดับเพลิง 5 คน 
  (2)  ยานพาหนะและอุปกรณ์ดับเพลิง 
      -  รถดับเพลิง  2 คัน 
   -  รถยนต์บรรทุกน้้า 1 คัน 
   - รถกระเช้า  1 คัน 
   - ถังดับเพลิง  30 ถัง 
  (3)  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   -  ข้าราชการประจ้า 1 คน 
   -  พนักงานประจ้า 2 คน 
   -  ลูกจ้าง  3 คน 
   -  อปพร.  122 คน 

  2.1.13 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
               การคมนาคมขนส่ง  สถานีขนส่ง 
 

ที ่ ชื่อสถานีขนส่ง สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 

        

  -การคมนาคมขนส่ง  สถานีรถไฟ 

 

ที ่ ชื่อสถานีรถไฟ สถานที่ตั้ง (สถานที่ติดต่อ) หมายเลขโทรศัพท์ 

- - - - 
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    ระบบโครงข่ายถนน 
ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
1 ลาดยาง ถนนแวงใหญ่ – ห้วยยาง 20.85 
2 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 4052 1.661 
3 ลาดยาง ถนนประชาราษฎร์บ้ารุง 0.18 
4 ลาดยาง ถนนรพช.หมายเลข 3030 สายแวงใหญ่-ห้วยคร้อ 7.276 
5 ลาดยาง ถนนสุขาภิบาล 1 1.10 
6 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพูลสมหวัง 0.350 
7 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุรีราษฎร์บ้ารุง 0.780 
8 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารธรรมาภรณ์ 0.360 
9 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนชูเจริญ 0.450 

10 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนไผ่สีทอง 0.410 
11 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนอิสระ 0.340 
12 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแถวหมอพัฒนา 0.320 
13 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนวิเศษสิงห์ศร 0.400 
14 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนร่วมมิตร 0.370 
15 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนราษฎร์บูรณะ 0.410 
16 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาร่วมใจ 1.150 
17 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชานุสรณ์ 0.260 
18 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาราษฎร์บ้ารุง 1.120 
19 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพรมราช 0.380 
20 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมู่บ้านด้านทิศเหนือ 0.540 
21 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบหมูบ่้านด้านทิศใต้ 0.530 
22 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนดงอานนท์ 0.310 
23 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศิริราษฎร์บ้ารุง 0.620 
24 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสารพัด 0.440 
25 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประจักษ์ 0.470 
26 คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนประชาอุทิศ 0.530 
27 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-โคกสว่าง 3.540 
28 ลูกรัง ถนนยุทธศาสตร์ 3.600 
29 ลูกรัง ถนนโสกมูลหมา-ฝายหลวง 1.560 
30 ลูกรัง ถนนเครือซูท 0.990 
31 ลูกรัง ถนนแวงใหญ่-ทุ่มห้วย 1.110 
32 ลูกรัง ถนนหนองอินทร์พัฒนา 0.860 
33 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา 2.740 
34 ลูกรัง ถนนภูนารักษ์ 0.780 
35 ลูกรัง ถนนฝายราษฎร์-โนนตะก่ัว 1.850 
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ระบบโครงข่ายถนน  สะพาน 
 

ที ่ ประเภทสะพาน ชื่อสะพาน 
ความยาวสะพาน 

(กม.) 

1 คอนกรีต ล้าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 7 0.05 

2 คอนกรีต ล้าห้วยหนองเอ่ียน หมู่ที่ 4 0.05 

        

ประปา 

ปริมาณการใช้น้้าประปา 0.25 ล้าน.ลบ.ม.  

ไฟฟ้า 

จ้านวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ - หลัง  

การสื่อสารและโทรคมนาคม 
จ้านวนโทรศัพท์บ้าน 1,000 หมายเลข  

จ้านวนโทรศัพท์สาธารณะ 7 หมายเลข  
 

2.1.14  ด้านเศรษฐกิจ 
              อุตสาหกรรม 

จ้านวนโรงงาน 1 โรงงาน 

จ้านวนแรงงาน 10 คน 

 

 

ที ่ ประเภทถนน ชื่อถนน ความยาวถนน (กม) 
36 ลูกรัง ถนนหนองเขียนพัฒนา 0.760 
37 ลูกรัง ถนนท่าเกวียนพัฒนา ซอย 1 0.520 
38 ลูกรัง ถนนบะแค-โนนสวรรค์ 2.150 
39 ลูกรัง ถนนบะแค-หัวฝาย 0.780 
40 ลูกรัง ถนนสระแดง 1.190 
41 ลูกรัง ถนนหลุบกุง 3.960 
42 ลูกรัง ถนนแว่นประชา 1.140 
43 ลูกรัง ถนนกัลยา 1.040 
44 ลูกรัง ถนนรวมญาติ 0.480 
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2.1.15  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           ปริมาณน้้ากักเก็บ 

ปริมาณน้้ากักเก็บ 1.50 ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้้าที่ใช้ในการเกษตร 1.00 ล้าน ลบ.ม. 

             ทรัพยากรป่าไม้ 
ประเภทป่า พ้ืนที่ป่าไม้ (ตร.กม.) 

ชื่อป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านบะแค หมู่ที ่ 5 0.21 

ชื่ออุทยานแห่งชาติ.................-............................................   

          ทรัพยากรดิน ลักษณะการใช้ที่ดิน 

 

พ้ืนที่พักอาศัย 0.9 ตร.กม. 

พ้ืนที่พาณิชยกรรม 0.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 13.13 ตร.กม. 

พ้ืนที่ตั้งหน่วยงานรัฐ 0.06 ตร.กม. 

พ้ืนที่สาวนสาธารณะ 0.01 ตร.กม. 

พ้ืนที่สถานศึกษา 0.10 ตร.กม. 

พ้ืนที่ว่างสาธารณะ 0.56 ตร.กม. 

พ้ืนที่อ่ืน ๆ 6.04 ตร.กม. 

 -ด้านสิ่งแวดล้อม 

จ้านวนโรงบ้าบัดน้้าเสีย - แห่ง 

จ้านวนรถยนต์เก็บขยะ 2 คัน 

จ้านวนสถานที่ก้าจัดขยะ 1 แห่ง 
 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของท้องถิ่น 
 2.2.1 โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

        โครงสร้างการจัดองค์กร และศักยภาพขององค์กร   
  เทศบาลต้าบลแวงใหญ่ ได้ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ในการบริหารงานและการปกครองตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามประกาศกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล โดย
มีระบบโครงสร้างการบริหารงาน อัตราก้าลังบุคลากร ดังนี้  
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 ฝ่ายนิติบัญญัติ 

 สภาเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ ท้าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกสภา 12 คน 
เลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการด้ารง
ต้าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง มีประธานสภา 1 คน และรองประธานสภา 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล และมีสมาชิกสภาทั้งหมด 10 คน โดยแบ่งเขตเลือกตั้ง
เป็น 2 เขตเลือกตั้ง แต่ละเขตมีสมาชิกเขตละ 6 คน 

  ฝ่ายบริหาร 

   (1)  ฝ่ายการเมือง 
    เทศบาลต้าบลแวงใหญ่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่มีการแบ่งส่วน
ราชการในการบริหารงานตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 บัญญัติไว้   เพ่ือท้าหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก้าหนด และการบริการประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยใช้รูปแบบการบริหารโดยนายกเทศมนตรี  ซึ่ง
นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เทศบาลต้าบลแวงใหญ่ เป็นเทศบาล
ขนาดกลาง  มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้บริหาร โดยนายกเทศมนตรีแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน 2 
ต้าแหน่ง ที่ปรึกษาและเลขานุการนายกเทศมนตรีรวมกันไม่เกิน 2 ต้าแหน่ง เป็นทีมในการบริหารงาน  
 (2)  ฝ่ายประจ า 
    การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ จะมีข้าราชการประจ้าส้าหรับ
การบริหารงานราชการต่างๆ โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลตลอดจนลูกจ้างและ
พนักงานจ้างในสังกัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในงานประจ้าทั่วไปของเทศบาล โดยเทศบาลมีการแบ่งส่วนการ
บริหารราชการภายในออกเป็น 4 ส่วนราชการ 1 หน่วยงาน ได้แก่  
           1.  ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ให้ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล 
และราชการที่มิได้ก้าหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งก้ากับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของเทศบาล มีการแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 ฝ่าย ดังนี้ 
   1.1  ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายธุรการ เรื่องเกี่ยวกับราชการ
ทั่วไปของเทศบาลและราชการที่มิได้ก้าหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ 
และการปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส้านักปลัดเทศบาล ในกรณีที่หัวหน้าส้านักปลัดเทศบาลไม่อยู่หรือไม่
สามารถปฏิบัติราชการตามปกติได้ โดยมีส่วนราชการที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    1.1.1 งานธุรการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียน 
แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ เอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ์ คัดส้าเนา 
ค้นหาและติดตามเรื่องราวหลักฐาน คัดลอกลงรายการต่างๆ ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็น 
และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน  รวมทั้งรวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้อง เบิกจ่ายวัสดุ
เครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ นัดเตรียมและอ้านวยความสะดวกใน
เรื่องสถานที่เพ่ือใช้ในการจัดการงานต่างๆ ดูแลการใช้และการบ้ารุงรักษายานพาหนะ ตลอดจนการดูแลรักษา
ซ่อมแซมสถานที่และทรัพย์สินของส่วนราชการ ด้าเนินการจัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ์ ท้าทะเบียน และเบิกจ่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ของส้านักปลัดเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    1.1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคคลของหน่วยงานโดย
ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ด้าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ ด้าเนินการออกค้าสั่ง
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เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในการสรรหาและพัฒนาบุคคล รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเพ่ือชี้แจงเหตุผลในการ
ด้าเนินการเรื่องขออนุมัติเกี่ยวกับงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้า เนินเรื่องการ
ขอรับบ้าเหน็จบ้านาญและเงินทดแทน จัดท้า แก้ไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน ให้ค้า 
ปรึกษาแนะน้า ในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    1.1.3 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เก่ียวกับงานป้องกัน
และ     บรรเทาสาธารณภัยงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 
     1.1.4 งานการศึกษา  มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหาร
การศึกษาและพัฒนาการศึกษา งานศาสนาและวัฒนธรรม  
     1.1.5 งานแผนและงบประมาณ มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและ 
แผน ซึ่งมีลักษณะเพ่ือประกอบการก้าหนดนโยบายจัดท้าแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ การจัดท้างบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่งานรวบรวมวิเคราะห์และ
ให้บริการข้อมูลสถิติที่จ้าเป็นต้องน้ามาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลงานตามแผนทุกระดับ งานจัดท้า
และเรียบเรียงแผนพัฒนา การก้าหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ้าปี งานรวบรวม
ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานจัดท้างบประมาณรายจ่ายประจ้าปี งานเสนอแนะและให้ค้าปรึกษา
แนะน้าเกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณ 
     1.1.6 งานนิติการ มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้าน
กฎหมาย เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง งานจัดท้านิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือด้าเนินการตาม
กฎหมาย งานสอบสวน ตรวจพิจารณาด้าเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 
งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระท้าท่ีละเมิดเทศบัญญัติ 
           2.  กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การน้าส่งเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบส้าคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บ้าเหน็จ บ้านาญ งานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดท้า
บัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานท้างบทดลอง
ประจ้าเดือน ประจ้าปี งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย มีแบ่ง
ส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  2.1  ฝ่ายบริหารงานคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน งานสถิติการคลัง และการปฏิบัติราชการแทนผู้อ านวยการกอง
คลัง ในกรณีผู้อ านวยการกองคลังไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
    2.1.1 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบตรวจสอบ
ใบส้าคัญที่ไม่มีปัญหา หรือกฎระเบียบที่ชัดแจ้งอยู่แล้วลงทะเบียนและเก็บรักษาหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับ
การเงินและบัญชี คัดแยกประเภทใบส้าคัญ เขียนใบเสร็จรับเงิน ท้า ใบเบิก และใบน้า ส่งเงิน ช่วยท้า ฎีกาเบิก
เงิน ช่วยน้า เงินฝากและเบิกเงินจากธนาคาร ช่วยตรวจนับและรับจ่ายเงินสดและสิ่งแทนตัวเงิน ช่วยรวบรวม
รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดท้างบประมาณ และการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ ช่วยท้า บัญชีบางประเภท 
บัญชีรับจ่ายเงิน บัญชีพัสดุ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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    2.1.2 งานพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบลงบัญชีและทะเบียน
พัสดุ ตรวจสอบใบส้าคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เก็บรวบรวมและ
รักษาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    2.1.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกาศ 
ส้ารวจ รับแบบแสดงรายการ ค้าร้อง ค้าขอ หรือเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนในขั้นต้น ช่วยรับและน้าส่งเงิน ออกหลักฐาน ลงบัญชีทะเบียนต่าง ๆ และติดตามทวงถามเกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ค่าปรับ รายได้จากทรัพย์สินและรายได้อ่ืน ๆ เช่น ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษี  บ้ารุงท้องที่ ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมกิจการค้าค่าธรรมเนียมใบอนุญาติ
ควบคุมแผงลอย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตควบคุมการแต่งผม ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการท้าน้้าแข็งเพ่ือการค้า 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งตลาดเอกชน  ค่าธรรมเนียมตรวจรักษาโรค ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย 
ค่าธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล ค่าธรรมเนียมควบคุมการก่อสร้างอาคาร ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอ่ืน ๆ ค่าอากรฆ่า
สัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ ค่ารับจ้างฆ่าสัตว์ ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ค่าเช่าโรง
มหรสพ ค่าเช่าตลาด ค่าเช่าแผงลอย ค่าที่วางขายของในที่สาธารณะ เป็นต้น การเก็บรักษาหรือค้นหาเอกสาร
หลักฐานและเรื่องอ่ืน ๆ ของผู้เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียม หรือรายได้อ่ืน ๆ รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท้า
รายงาน ลงรหัสใบแสดงรายการเสียภาษีและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เก่ียวข้อง 
          3.   กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส้ารวจ ออกแบบ การจัดท้าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง การควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ้ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติเครื่องจักรกล การควบคุม การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้้ามันเชื้อเพลิง และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  3.1 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรม การวางโครงการและการก่อสร้าง 
งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง   
   3.2  งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค  
  3.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
          4.   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เก่ียวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยการป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอ่ืนๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้าน
สาธารณสุข งานสัตวแพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น
เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข โดยมีงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
แบ่งส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
   4.1 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ การควบคุมประกอบการค้าที่
น่ารังเกียจหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุร้าคาญ และมลภาวะ เป็นต้น 
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   4.2  งานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ งาน
ป้องกันและบ้าบัดการติดสารเสพติด 
  4.3 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานวางแผนควบคุมการ
ปฏิบัติงาน งานสร้างภูมิคุ้มกันโรคในคลินิก การเฝ้าระวังและสอบสวนการระบาดวิทยา การควบคุมสัตว์พาหนะ
น้าโรค 
   5.  หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี
เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐาน บัญชี ตรวจสอบพัสดุ 
และการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน เทศบาล และงานอื่นที่เก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

ตารางแสดงกรอบอัตราก าลังพนักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

ที่มา : งานการเจ้าหน้าที่  ส้านักปลัดเทศบาลต้าบลแวงใหญ่ ข้อมูล ณ เดือน มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง/พนักงานจ้าง 

 

ส่วนราชการ บริหารท้องถิ่น 
อ านวยการ

ท้องถิ่น 
วิชาการ ทั่วไป ประจ า ภารกจิ ทั่วไป 

รวมท้ัง
สิน 

 
ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง 

ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน     

ปลัดเทศบาล / 
รองปลัดเทศบาล 

 1  1          2 

1. ส้านัก
ปลัดเทศบาล 

   2   3 2 3  2 3  15 

2. กองคลัง    2     1 1 2 3  9 

3. กองช่าง    2     2  1 4  9 

4. กอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

   2     2  1 2  7 

5.หน่วย
ตรวจสอบภายใน 

       1      1 

รวมท้ังสิ้น - 1 - 9 - - 3 3 8 1 6 12 - 43 
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2.2.2 ศักยภาพด้านการคลงั 
สถิติรายรับย้อนหลัง 3 ปี 

 

รายรับ รหัส รับจริงปี  2556 รับจริงปี  2557 รับจริงปี  2558 

รายได้จัดเกบ็เอง     

หมวดภาษีอากร 100 407,441.00 467,506.00 557,491.10 

(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 101 277,957.00 322,738.00 382,319.50 

(2) ภาษีบา้รุงท้องที ่ 102 48,949.00 50,447.00 58,748.00 

(3) ภาษีปา้ย 103 80,535.00 94,321.00 116,423.60 

(4) อากรการฆ่าสัตว ์ 104 - - - 

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 120 281,269.00 337,852.60 313,692.00 

(1) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ้าหนา่ยเนื้อสัตว ์

121 - - - 

(2) ค่าธรรมเนียมการพนนัเพิ่ม 123 - - - 

(3) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 125  560.00 1,222.00 

(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 126 166,500.00 211,310.00 207,410.00 

(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอจุจาระหรือ 
สิ่งปฏิกูล 

127 - - - 

(6) ค่าธรรมเนียมใช้สถานทีส่ะสมอาหาร 128 4,450.00 13,250.00 8,100.00 

(7) ค่าธรรมเนียมฌาปนสถาน 129 - - - 

(8) ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร 131 2,410.00 2,200.00 2,720.00 

(9) ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายจราจรทางบก 137 18,150.00 16,600.00 6,900.00 

(10) ค่าปรับผู้กระท้าผิดกฎหมายและข้อบังคบั
ท้องถิ่น 

139 - - - 

(11)ค่าปรับการผิดสัญญา 140 30,696 36,137.60 - 

(12)ค่าใบอนุญาตรับท้าการเก็บ ขน หรือ 
ก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

142 - - - 

(13)ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ้าหน่าย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร 
พ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200  ตร.ม. 

144 - - - 
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รายรับ รหัส รับจริงปี  2556 รับจริงปี  2557 รับจริงปี  2558 

(14)ค่าใบอนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทาง
สาธารณะ 

145 - - - 

(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 146 8,453.00 3,510.00 5,532.00 

(16)ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

147 3,600.00 4,575.00 5,698.00 

(17)ค่าใบอนุญาตอ่ืน ๆ 148 47,010.00 49,710.00 76,110.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 200 1,013,153.00 1,165,998.30 1,171,358.47 
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๒๓  

สถิติรายจ่ายย้อนหลัง  3  ปี 

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2556 
รายจ่ายจริงปี       

2557 
รายจ่ายจริงปี      

2558 

รายจ่ายงบ
กลาง 

 
 
 
 
 
 

เงินช่วยเหลือค่าท้าศพ - - - 

ค่าช้าระหนี้เงินต้นและ
ดอกเบี้ย 

726,897.72 690,158.96 660,866.23 

รายจ่ายตามข้อผูกพัน 380,626.51 217,307.48 209,054.21 

เงินสมทบ ก.บ.ท. 390,670.00 374,788.00 459,420.00 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 197,846.00 146,450.00 66,665.00 

เงินส้ารองจ่าย 20,000.00 213,914.00 26,656.50 

เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ 36,000.00 36,000.00 36,000.00 

รายจ่ายประจ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินเดือน 5,792,331.26 11,558,589.20 11,563,030.44 

ค่าจ้างประจ้า 879,210.00 - - 

ค่าจ้างชั่วคราว 2,137,895.47 - - 

ค่าตอบแทน 3,088,274.50 1,423,346.50 1,246,449.50 

ค่าใช้สอย 4,485,090.54 4,458,083.40 6,002,273.70 

ค่าวัสดุ 2,377,277.09 2,957,063.64 2,262,281.26 

ค่าสาธารณูปโภค 787,002.21 747,420.58 708,928.63 

เงินอุดหนุน 1,627,810.62 2,549,011.73 2,263,451.80 

รายจ่ายอื่นนอกเหนือจาก 
รายการข้างต้น 

- 1,395,327.90 - 
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
    การก้าหนดจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของเทศบาลก้าหนดขึ้น
เพ่ือให้แสดงถึงปัจจัยแห่งความส้าเร็จของการบริหารงานภายในองค์กร ด้วยการหาจุดแข็งขององค์กรที่จะ
สามารถน้าไปใช้ในการบริหารงาน และน้าจุดแข็งนั้นเป็นตัวน้าไปสู่ความส้าเร็จ ซึ่งยิ่งองค์กรมีจุดยืนที่ชัดเจน
มากเท่าไร จะส่งผลให้บุคลากรขององค์กรสามารถเข้าใจตรงกันไม่มีความสับสน กลยุทธ์ต่างๆ ขององค์กรก็
จะต้องสอดคล้องกับจุดยืนทางด้านยุทธศาสตร์ด้วย  
 เทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

  1. เป็นองค์กรแห่งธรรมาภิบาล 
    มุ่งบริหารงานพัฒนาโดย “ยึดม่ันธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” ประชาชนจะต้อง
ได้รับบริการสาธารณะที่ดีขึ้นหรือไม่ต่้ากว่าเดิม มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการให้มากขึ้น  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมด้าเนินงานและติดตามตรวจสอบ ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นแนวทางการการ
ปฏิบัติราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 6 ประการดังนี้  
   1. หลักนิติธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยยึดระเบียบกฎหมายต่างๆและน้าไปปฏิบัติอย่างเท่า
เทียม ตลอดจนการตราเทศบัญญัติ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่เอ้ือ
ประโยชน์ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เป็นที่ยอมรับของประชาชน และยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานเทศบาลปฏิบัติตามข้อบังคับ
ต่างๆที่ตราข้ึนอย่างตรงไปตรงมา ยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง   
   2. หลักคุณธรรม คือ การบริหารองค์กรโดยการยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม  โดย
การสร้างค่านิยมที่ดีงามให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานท้องถิ่นทุกคนถือปฏิบัติ ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต ความ

ประเภท/หมวดรายจ่าย 
รายจ่ายจริงปี       

2556 
รายจ่ายจริงปี       

2557 
รายจ่ายจริงปี      

2558 

รายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 1,852,910.00 663,990.00 653,880.00 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 2,633,700.00 2,524,800.00 1,510,000.00 

รายจ่ายอื่น 
 
 

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 14,896,656.77 8,252,181.00 14,256,288.00 

จ่ายจากเงินสะสม 353,706.80 1,250,346.40 - 

จ่ายจากเงินกู้ - - - 

 รวม 23,398,358.99 42,014,934.42 32,491,248.29 
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เสียสละ ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นที่ยอมรับของ
ประชาชน 
   3.  หลักความโปร่งใส คือ การบริหารองค์กรโดยปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น โดยการท้าให้
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้โดยการปรับปรุง
ระบบและกลไกการท้างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  และช่วยให้การท้างานของภาครัฐและ
ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น  
   4.  หลักการมีส่วนร่วม คือ การบริหารองค์กรโดยถือว่าประชาชนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรย่อม
ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารราชการในด้านต่างๆของท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  และร่วมเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจส้าคัญ ๆ ของเทศบาล โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วม 
ได้แก่ การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์การแสดงประชามติ หรืออ่ืน ๆ หรือการเข้า
มามีส่วนร่วมในการก้าหนดทิศทางเชิงบริหารราชการของเทศบาลภายใต้ข้อระเบียบกฎหมายของเทศบาล  
   5. หลักความรับผิดชอบ คือการบริหารองค์กรท้องถิ่นหรือปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ
โดยผู้บริหารเทศบาล ตลอดจนพนักงานเทศบาลทุกคน ต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่ง
ให้บริการแก่ผู้มารับบริการ เพ่ืออ้านวยความสะดวกต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การ
งานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที  
   6.  หลักความคุ้มค่า คือ การบริหารองค์กรท้องถิ่นที่ค้านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเทศบาล โดยยึดถือผลประโยชน์
สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ   

  ทั้งนี้  เทศบาลต้าบลแวงใหญ่คาดว่าเมื่อก้าหนดแนวทางการบริหารเทศบาลหรือแนวทางการ
ปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว การพัฒนาท้องถิ่นย่อมเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดและประชาชนได้รับประโยชน์ในคุณภาพการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วตลอดจน
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนเจ้าของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 2. เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

   มุ่งพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน น้าไปสู่ความเป็น “เมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข”  คือ  
   (1) การมีผังเมืองที่ดี มีการจัดแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและความเดือดร้อน
ร้าคาญแก่ประชาชน 
  (2) มีการจัดสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะที่ครบถ้วน สมบูรณ์ เพียงพอต่อความต้องการ 
มีการจัดระบบคมนาคมที่เหมาะสม 
  (3) มีสวนสาธารณะ แหล่งนันทนาการเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจที่ดี เพียงพอต่อการให้บริการแก่
ประชาชนอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม 
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  (4) ประชาชนเห็นคุณค่าและสามารถอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น  
  (5) ประชาชนมี โอกาสได้ รับการศึกษาและพัฒ นาศักยภาพอย่างกว้างขวาง ทั่ วถึ ง  
และเท่าเทียมกัน 
  (6) เป็นเมืองที่มีระเบียบวินัยดี ประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามกฎหมาย  มีความปลอดภัยจาก
ยาเสพติให้โทษ ปลอดภัยจากอาชญากรรม มีการจัดระเบียบสังคมที่ดี  
   (7) ประชาชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (8) ประชาชนมีงานท้า และมีรายได้อย่างเพียงพอต่อการด้ารงชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 
   (9)  มีผู้บริหารและจัดการเมืองที่มีความสามารถดี มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือประชาชน ชุมชน และสังคม 
ถูกต้องตามท้านองคลองธรรม 

 3. เป็นเมืองท่ีมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน  

       การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นหน้าที่ของเทศบาลที่ต้องพัฒนาปรับปรุงให้
มีคุณภาพยิ่งขึ้น เช่น ขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปาให้ประชาชนสามารถรับบริการได้ทุกครัวเรือน  การขยาย
เขตไฟฟ้าแรงดันต่้าและเขตไฟฟ้าธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อสร้าง
ปรับปรุงบ้ารุงรักษาผิวจราจรให้ได้มาตรฐาน การก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าในถนนสายหลักและสายรอง  
การก่อสร้างและบ้ารุงรักษาระบบระบายน้้า ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี รวมถึงการวางแผนการจัดท้าผังเมืองรวมเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมดูแลส่งเสริมให้มีการประโยชน์
ที่ดีได้อย่างมีคุณ 
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                           แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาล    
                      ต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (แผนพัฒนา
จังหวัด) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์อ าเภอ 
(แผนพัฒนาอ าเภอ) 

 การบริหารงานราชการส่วนท้องถิ่นภายใต้บทบาทและอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาลนั้น นอกจากต้องค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนดแล้วยังต้อง
มีความสอดคล้องกับการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคด้วย กล่าวคือ ทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
    ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่มองถึงเป้าหมาย 
ที่ต้องการในอนาคต โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการวิเคราะห์และการประเมินสภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งภายใน
และภายนอกรวมทั้งยึดหลักแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบาย  และทิศทางการพัฒนาใน
ระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) นโยบายของ
รัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และปัญหาความ
ต้องการของชุมชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหาร
ราชการท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยทิศทางการพัฒนาในระดับ
ต่างๆ ที่สัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่  ดังนี้ 

➢การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล 

 นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย... 

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณีการปกครองของไทยรัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความ
จงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้า ย มุ่ง
สั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณีย

    

 บทที่ 3                
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กิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตาม
โครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
  2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
   -  การบริหารจัดการชายแดน  
   - การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
   - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
   - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   - การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือ
เพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
  2.2  เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความ
คิดเห็นต่างจากรัฐ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้ง
จะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับ 
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ 
             2.3  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความ
พร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
             2.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

 3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
             3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่าง
มีมาตรฐาน 
             3.2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อ
แรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมาย
ข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
  3.3  ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการ
สงเคราะห์ผู้ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
  3.4  เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน 
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๒๙  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
  3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยสร้างความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของ
แรงงานอาเซียน 
  3.6  จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
ได้ประกาศไว้แล้ว 
  3.7  แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิ
การถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้
ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนว
เขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน  

 4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  4.1  จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและ
การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่  ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ 
  4.2  ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้อง
กับความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 
  4.3  ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
  4.4  พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
  4.5  ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
  4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการ
สอนเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานทฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
  4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้ สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ
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๓๐  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

ความเป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภู มิภาค และระดับ
นานาชาติ ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 
  4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของ
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
  4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่
สาธารณะให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
  5.1  วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่าง
มีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
  5.2  พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้าง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
  5.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติ
ซ้ า โดยมีเครือข่ายหน่วยเฝ้าระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัด
กั้นการแพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที 
  5.4 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต 
โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
  5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ าใจ
นักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถ
แข่งขันในระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ 
  5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
  5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดให้มี
บุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ 

 6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
  รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะ
ต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ดังนี้ 
  6.1  ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้น
ก าหนดภายในสิ้นปีนี้ 
  6.2  สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท า
ไว้ โดยน าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญ
ในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการ    
พิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น 
และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
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๓๑  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขอ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มี
ผลตอบแทนดี  
  6.4  ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือใน
เรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง 
  6.5  ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง
มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
  6.6  ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลด
ผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
  6.7  ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
  6.8  แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดม
ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
  6.9  ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่
เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซ
ธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดย
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน 
  6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษี
เงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
  6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 
ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนา
ประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืด
ระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
  6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
   - ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่ม โครงการรถไฟ ฟ้าขนส่ งมวลชนใน
กรุงเทพมหานคร และรถไฟฟ้าเชื่อมกรุงเทพมหานคร กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของ
ประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  
   - ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง และท่าอากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
   - ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุน
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามันตลอดจน
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๓๒  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

ผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยง
กับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
  6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของ
หน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแล
ระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็น
ธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่าย
หลักของประเทศ 
  6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนด
เป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการ
เป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
  6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ อาทิ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
  6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่าง
จรงิจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  

 7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
  7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน 
  7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงใน
การเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่างๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น   
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกันกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
  7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงาน
วิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานที่ไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผลการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้
เกิดผลในทางปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน 8 
กลุ่ม ที่มีข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ 
  7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อน
ตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความ
ร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 

  7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่
ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่
พ้ืนที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วย 
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๓๓  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการ
คมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุน
ข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่
ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา 
และนวัตกรรม 
  8.1  สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความสามารถทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการ
พัฒนาใกล้เคียงกัน 
  8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตก าลังคมในสาขาทีขาดแคลน 
  8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่ม
จังหวัด เพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 
  8.4  ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยาน
ยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
  8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัย
และพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์
ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ 

 9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
  9.1  ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน 
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากป่าธรรมชาติ 
  9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อัน
เกิดข้ึนจากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  9.3  ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น การก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน 
  9.4  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
จัดให้มีแผนบริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ 
  9.5  เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่
ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และ
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พัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

 10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
  10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม 
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของ
ภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได ้
  10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว   
ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการ
ทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุง
หน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
  10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
เดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม  ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) 
  10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน
การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
  10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด 
  10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้อง
แทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน 
  10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
    ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่ว่ามีกฎหมาย หาก
กฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานหลักสากล ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุของความขัดแย้งไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้ 
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๓๕  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ 
  11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิด
กว้างขึ้น และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน การ
ด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
  11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
  11.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน สามารถใช้ติดตามและน าไปใช้ใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้ 
  11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็น
ธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม เพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็น
ธรรม โดยเน้นความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการ
ไม่แอบอ้างฉวยโอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว 
  11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ 
แรงงานทาส การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ 

➢แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
   การจัดท าแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
10 มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ เงื่อนไข และการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการวางแผนพัฒนา
ประเทศท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาเป็นบูรณาการแบบองค์รวมเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ต่อมาแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาและบริหารประเทศ ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ส าหรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-
2554) ยังคงน้อมน า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางปฏิบัติ และให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-9 และการพัฒนาที่สมดุลทั้ง
คน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ทุนที่มีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเสี่ยงให้พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายในประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และความอยู่เย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน 

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สังคมไทยได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประเทศไทยเข้มแข็ง มีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นในหลายด้าน และ
สามารถปรับตัวรับกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะท้อนได้จากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยโดยรวมที่ไม่ได้รับผลกระทบและอยู่ระหว่างร้อยละ 66-68 มีปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง  การมี
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๓๖  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

งานท า ความเข้มแข็งของชุมชน และความอบอุ่นของครอบครัวที่ส่งผลดีต่อความอยู่เย็นเป็นสุข อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยที่ยังเป็นอุปสรรค ได้แก่ ความสมานฉันท์ในสังคม สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล ความ
เสี่ยงจากปัญหายาเสพติดที่สูงขึ้น  รวมถึงสุขภาวะของคนไทยลดลงจากคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหา
สอดคล้องกับการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ประสบความส าเร็จ
น่าพอใจ เศรษฐกิจของประเทศไทยเข้มแข็งและเริ่มเติบโตอย่างมีคุณภาพ การขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 7.8 

ในปี 2553 หลังจากชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากร้อยละ 5.1 ในปี 2549 และหดตัวลงร้อยละ 2.3 
ในปี 2552 คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น มีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลาย และ
ความยากจนลดลง แต่ต้องให้ความส าคัญต่อเนื่องกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน และความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้ง
โอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึง
จ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนด
ไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

  การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
➢วิสัยทัศน์ 
   “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  
           และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
➢พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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๓๗  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

➢วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

 วัตถุประสงค์ 

1)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย  ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วน 

ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด

ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
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๓๘  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

➢ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
 1.1 สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากข้ึน ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเป็น 

 1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 
การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ
การเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย 
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึง
บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภค
เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหาร
และการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม 
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม  เสริมสร้าง
ระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน 
พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทย
ทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการ
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๓๙  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

รับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  
รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริม
การพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ 

  2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่
สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 
       2.2  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนา
คนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มการ
จ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้
การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

  2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุข
ภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ  ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

  2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการ
ส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสาร
ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  และสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  เป็นการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความ
เข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร  

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน 

มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดินท าประโยชน์ใน
พ้ืนที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเร่งรัดการจัดให้มี
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๔๐  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

องค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 
        3.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์
พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 

  3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  สนับสนุนการ
ผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 
         3.4  การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร  
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

  3.5 การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง  รวมทั้งส่งเสริม
พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่
เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชนและที่
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน  รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานใน
พ้ืนที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

  3.6 การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๑  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสร้างความ

เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย  แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐาน
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์การ
พัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพใน
การผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน  ด้วยการใช้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อน
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม และเป็น
ธรรม มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนา
ระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคงด้าน
พลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการแข่งขัน
และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 
       4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ 
เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่ปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ป้องกัน
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ความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น  และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ให้ความส าคัญกับ 

  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิต
กับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

  5.2 การพัฒนาฐานลงทุน โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง
พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร่วมกันทั้งด้าน
ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

  5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

  5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการมี
ส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 

  5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือในการ
ก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

  5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง
ทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ
ฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคระบาดซ้ า 

  5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศ ในการสนับสนุนการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร
ระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับอนุ
ภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ส่งเสริมและ
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๔๓  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

อ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการให้ไทยเป็นฐานการ
ด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

  5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  เป็นการ
สร้างองค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

  5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกที่
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงก าไร 

  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้างความใกล้ชิด และ
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
  6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ า
ต้นทุนส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

  6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศ เพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ
พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

  6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

  6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ
จัดล าดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดท าแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัต ิ



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๔  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้า จากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลง
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกล
ยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ 
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลก ที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการเจรจา
พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลง
ระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ
ระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

  6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และรัฐบาล 

➢วิสัยทัศน์ 
ประเทศชาติม่ันคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความม่ังคั่งอย่างยั่งยืน 

 เจตนารมณ์  
1. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
2. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการใช้  

พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

3. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างสมบูรณ์ 
และยั่งยืน 

4. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
อย่างยั่งยืนตลอดไป 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๕  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

➢พันธกิจ 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

3. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและบริการ
ให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อม
สร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

5. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 

➢เป้าหมายหลัก 
1. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  

ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการข้ันพื้นฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ิมมากขึ้น และสถาบัน  

ทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมการผลิต

ภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
และสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

4. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
ในปริมาณท่ีลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

5. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่ดี
ขึ้น 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อม ในการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย
จึงขอซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ส่วนของแนวทางการรพิจารณาเพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
 1. ยุทธศาสตร์หลัก 
  1.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  1.3 ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงา 
  1.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างภาคเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๖  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  1.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม   

  1.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  1.7 ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด

ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
  1.8 ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคง

และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน  และประชาคมโลก 
  1.9 ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 2. การจัดท างบประมาณ  ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  การจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ได้ก าหนดประเด็นที่เห็นควรด าเนินการ จ านวน 17 เรื่อง ประกอบด้วย 

  2.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท ์
  2.2 การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  2.3 การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
  2.4 การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
  2.5 การจัดการปัญหาที่ดินท ากิน 
  2.6 การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
  2.7 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
  2.8 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  2.9 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2.10 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
  2.11 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  2.12 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
  2.13 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย   
  2.14 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  2.15 การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  2.16 การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย 
  2.17 การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 3. ค่านิยมหลักของคนไทย 
  3.1 มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
  3.2 ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
  3.3  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
  3.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
  3.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
  3.6 มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
  3.7  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
  3.8  มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
  3.9  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ปฏิบัติ  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๗  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  3.10 รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย  จ าหน่าย
และขยายกิจการ  เมื่อมีความพร้อม  โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

  3.11 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  หรือกิเลส  มี
ความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

  3.12 ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 4. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.1 งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง น าข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทาง

น้ าในพ้ืนที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรด าเนินการลงทะเบียนทาง
หลวงท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันเพ่ือมีข้อมูลทางท้องถิ่นโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และทราบว่าถนนสายใดอยู่
ในสภาพใดและจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อใด เพ่ือก าหนดไว้เป็นแผนงาน โครงการในแผนพัฒนาสามปี 

  4.2 งานด้านสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมในฤดูน้ าหลาก และการขาดน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้ส ารวจข้อมูลแหล่งน้ าโดยระบุ
พิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อุปโภค บริโภค เพ่ือวางแผน
บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี  ตลอดจนส ารวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 
สภาพเครื่องสูบน้ า สถานีสูบน้ า คลองส่งน้ า หากจ าเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุ
ที่ตั้งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมและแหล่งน้ าเพ่ือป้องกันการด าเนินการใน
พ้ืนที่ซ้ าซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกตามแนวทาง
ของส านักงบประมาณ 

  4.3 งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรน าผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูล
ประกอบการวางแผน 

 5. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  5.1 งานด้านการส่งเสริมอาชีพ ควรให้ความส าคัญแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้สามารถมี
รายได้เพียงพอกับรายจ่าย และส าหรับกลุ่มที่ไม่มีงานท าควรส่งเสริมให้เกิดอาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้กลุ่ม
ผู้สูงอายุและผู้พิการมีงานท าเพ่ือให้สามารถด ารงชีพได้อย่างเหมาะสม   จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลของการท านา เช่น จ านวนครัวเรือน 
จ านวนไร่ ผลผลิต ต้นทุนการผลิต เป็นต้น ข้อมูลแหล่งน้ า เช่น แหล่งน้ าเขตชลประทาน แหล่งน้ านอกเขต
ชลประทาน ปริมาณน้ าฝน การน าไปใช้เพ่ือการเกษตรประเภทการท านา เป็นต้น โดยอาจจัดท าเป็น
ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาก็ได้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) 

  5.2 งานด้านสวัสดิการสังคม 
    (1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ให้ได้รับเบี้ยยังชีพในปีต่อๆ ไปอย่างทั่วถึง โดยมีการ

จัดท าฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือการคาดการณ์จ านวนของผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพล่วงหน้า และก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ควรให้ความส าคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของผู้สูงอายุ เช่นกัน 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๔๘  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

    (2) การส่งเสริมและพัฒนาผู้พิการในท้องถิ่น ควรให้ความส าคัญในการจ่ายเงินเบี้ยความ
พิการให้คนพิการอย่างครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมของผู้
พิการ 

    (3) การส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ให้ความส าคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก พิจารณาว่าเด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม่ ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถิ่น พิจารณาน าแผนงาน โครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนบรรลุในแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

    (4) การส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัย 
  5.3 งานด้านการศึกษา ให้ความส าคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการส่งเสริม

ให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  5.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิ์ที่ประชาชนสมควรได้รับด้วย

ความเท่าเทียมกัน ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิมนุษยชนด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านวัฒนธรรมศาสนา ด้าน
ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการขนส่ง ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน
กระบวนการยุติธรรม ด้านความมั่นคง เป็นต้น โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 
มท 0810.2/ว 867 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 

  5.5 งานด้านการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การป้องกันและ
ระงับการระบาดของโรคติดต่อ และการเข้าถึงการรักษาของผู้ด้อยโอกาสทางสั่งคมและประชาชนทั่วไป 
 6. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

  6.1 งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน สนับสนุนการจัดท าระบบข้อมูล ข่าวสารเพ่ือการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนาชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ 

  6.2 งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ ลดและยุติปัญหาข้อขัดแย้ง สร้างความมั่นคงเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยการ
เสริมสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้ งของประชาชนและ
สังคม ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกความรักสามัคคีของคนในชาติ รวมถึงการประนอมข้อพิพาทและการ
ช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมายให้ประชาชนในท้องถิ่น 

  6.3 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    6.3.1 ข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้น าข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น 

เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากภัยแล้ง ภัยจากสารเคมีและวัตถุและวัตถุอันตราย 
ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือ
ลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรงจากสาธารณภัยดังกล่าวควรหามาตรการเชิงป้องกัน และก าหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี 
เช่น (1) การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยของผู้บริหารและช้าราชการท้องถิ่น และ
เตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย (2) การซักซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก าหนดชั้นการ
บังคับบัญชา การตัดสินใจและขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดภัยสาธารณะ และ (3) การจัดหาสถานที่ และ
อุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพ้ืนที่ 
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๔๙  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

    6.3.2 การเตรียมความพร้อมเพ่ือจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องจากปัจจุบันได้
เกิดสถานการณ์ปัญหาหมอกควันข้ามแดนประเทศเพ่ือนบ้านส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนใน
พ้ืนที่และการคมนาคมทางอากาศ ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน จึงให้ถือปฏิบัติตาม
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 2360 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 

    6.3.3 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้การแก้ไข
ปัญหาและการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยแล้ง จึงให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.2/ว 2555 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 

 7. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  7.1 งานด้านการส่งเสริมการลงทุน ควรส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นแก่คน

ในชุมชน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชม และมุ่งเน้นให้เกิดการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

  7.2 งานด้านการส่งเสริมการเกษตร การให้การสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล (ศก.บต.) และควรพิจารณาหาแนวทางในการช่ วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่ 
อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจ าหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การ
บ ารุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ า และการแปรรูปเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
ในพ้ืนที ่

  7.3 งานด้านการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลให้ส ารวจจุดหาบแร่แผงลอย ว่าสามารถขยาย
จุดผ่อนปรนเพ่ิมขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจส ารวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับ
การค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพ่ือสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย 

  7.4 งานด้านการท่องเที่ยว ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม 
และวิถีชีวิตอันดีงามของประชาชนในท้องถิ่น อาจก าหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวหรือแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมทางสังคมและวิถีชุมชน เช่น  การ
ท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อทรัพยากร การท่องเที่ยวเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน การท่องเทียวเชิงนิเวศ การ
ท่องเที่ยวที่เป็นธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวโดยอาสาสมัคร 

 8. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิงแวดล้อม 
  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาป่าและน้ า การฟื้นฟู

สภาพและคุณภาพ การป้องกันการเสื่อมโทรมหรือการสูญสิ้ น ไป และการน ากลับมาใช้ ใหม่  ซึ่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เอ้ือต่อการด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนา 
และเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ควรเป็นการร่วมมือกันด าเนินการระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 

 9. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  9.1 งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งหมด สร้างเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้แก่คนในท้องถิ่น โดยอาจสนับสนุนให้มีการต่อยอดขยายความคิด
แปลงเป็นจุดเด่นให้แก่ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น 

  9.2 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถิ่น 
  9.3 การอนุรักษ์ ท านุบ ารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ 

 10.การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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๕๐  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

  การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ใช้กรอบนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้อนุมัติจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (หน.คสช.) เมื่อวันที่ 9 
กรกฎาคม 2557 โดยน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” รวมทั้ง แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ของนโยบาย “มุ่งให้จังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาทางออก
จากความขัดแย้งโดยสันติ ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ ไว้วางใจและมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ” โดยมี
ยุทธศาสตร์ด าเนินงาน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาและกลุ่มภารกิจงาน โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ พ้ืนที่เสริมสร้างความมั่นคง พื้นที่เร่งรัดการพัฒนาและพ้ืนที่เสริมสร้างการพัฒนา มี
ภารกิจงาน 7 กลุ่มภารกิจงาน ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
2558 – 2560 ดังนี้ 

  10.1 กลุ่มภารกิจงานที่ 1 งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  10.2 กลุ่มภารกิจงานที่ 2 งานอ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
  10.3 กลุ่มภารกิจงานที่ 3 งานสร้างความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศ/สิทธิมนุษยชน 
  10.4 กลุ่มภารกิจงานที่ 4 งานศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
  10.5 กลุ่มภารกิจงานที่ 5 งานพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ และคุณภาพชีวิตประชาชน 
  10.6 กลุ่มภารกิจงานที่ 6 งานเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายฯ 
  10.7 กลุ่มภารกิจงานที่ 7 งานแสวงทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 11.นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล/คสช. 
  11.1 การแก้ไขปัญหายาเสพติดยา โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า 

ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน า
แนวนโยบายของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจ หน้าที่ ดังนี้ 
    (1) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย
ด าเนินการปราบปรามและจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออก รวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือ ให้
ได้ผลอย่างจริงจัง 
    (2) สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุม ตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ สถานที่ ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อน 
หรือค้ายาเสพติด หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 
    (3) สนับสนุน ส่ งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้ เสพยาเสพติดเข้ารับการ
บ าบัดรักษาโดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 
    (4) ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการ อบจ. 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
    ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ ต้องได้รับการบ าบัดรักษา
ปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้น ยาเสพติด 
สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 
  11.2 มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
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๕๑  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

    โดยเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน้าที่ การปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 
    (1) ท าการส ารวจ ศึกษา รูปแบบกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอ กระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ
และวิธีการกระท าผิด 
    (2) ก าหนดแนวทางวิธีการ  แก้ไข ลดโอกาส และป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มี
ความเสี่ยง 
    (3) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆ 
เพราะรับผลประโยชน์ 
    (4) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงาน พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    (5) จัดท าข้อมูลบุคคล นิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้าง ย้อนหลัง 5 ปี 
    (6) จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท า
ผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวน 
    ให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนา
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

 12.การท าความตกลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าบริการสาธารณะร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การท าความตก
ลงร่วมมือกันจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เป็นการ
ท าความตกลงร่วมมือกันในการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่สองแห่งขึ้นไป ซึ่ง
อาจเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเดียวกันหรืออาจข้ามเขตจังหวัดได้หากเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน 
และประชาชนในพ้ืนที่นั้นได้รับประโยชน์จากการท าบริการสาธารณะนั้นโดยตรง โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 
  12.1 เป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเป็นภารกิจทีได้รับการถ่ายโอนตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  12.2 เป็นภารกิจหรือโครงการที่เกินศักยภาพหรือไม่คุ้มค่าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ด าเนินการเอง หรือเป็นภารกิจหรือโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

 13.การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 
  ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหาร



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๒  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

ส่วนจังหวัด ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 โดยก าหนดให้มีลักษณะของการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในการให้บริการสาธารณะในเขตจังหวัด ลักษณะการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด การสนับสนุนงบประมาณให้แก่ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จะกระท าได้ แต่เฉพาะกรณี
ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะต้องด าเนินการเอง แต่ไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
เป็นต้น 

 14.การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การด าเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 524 ลงวันที่ 

20 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ให้นากยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัดเพ่ือ
ก าหนดแนวทาง วิธีการจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพ่ือให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล 

 15.การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นและการจัดเก็บข้อมูล 
  15.1 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ดังนี้ 
    (1) สนับสนุนให้ประชาชนในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพิจารณา

โครงการพัฒนาของตนเองโดยแยกเป็น 3 ระดับ คือ 
      - โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถด าเนินได้เองทั้งหมด 
      - โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน จะต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นบางส่วน 
      - โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่สามารถด าเนินการเองได้จ าเป็นต้องให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ และ
รวบรวมโครงการดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยให้ ส านัก/
กอง/ส่วน/งาน ที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
และน าข้อมูลที่ได้มาประสานกับผู้รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

    (2) องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล และเมืองพัทยา จัดประชุมประชาคมต าบล 
ประชาคมชุมชนต าบล ประชาคมเมือง ประชาคมนคร เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ภาพรวมของต าบล ชุมชนต าบล เมือง นคร และชี้แจง ท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการพัฒนาตามสภาพปัญหาและความต้องการ
อย่างแท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน 

    (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับต าบล ชุมชนต าบล 
ชุมชนเมือง ชุมชนนคร ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน 2) โดยอาจด าเนินการ
พร้อมการจัดประชุมอ่ืนๆ อาทิ การประชุมเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด หรือจัดประชุมผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เพ่ือหารือแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนั้น โดยด าเนินการก่อนที่จะ
ประกาศใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    (4) การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการได้พร้อมกันกับการประชุมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๓  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

อาจสอบถามหน่วยงานอ่ืนที่ด าเนินการอยู่ในพ้ืนที่และน าเรื่องเข้าประชุมพร้อมกันก็ได้ เพ่ือไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนในการท างาน 

  15.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
จัดท าแผน ที่เป็นมาตรฐานสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นข้อมูลที่หน่วยงาน
ต่างๆ ให้ความเชื่อถือในการน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้ 

    (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และน าข้อมูลพ้ืนฐานที่จัดเก็บได้มาท าการประมวลผล และเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ ส าหรับ
โปรแกรมการบันทึกและประมวลผลสามารถขอรับการสนับสนุนได้จาก ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ 
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 

    (2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น น าข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาในด้านต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่เห็นสมควร รวมทั้งให้การ
สนับสนุนแก่หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและผู้ที่สนใจร้องขอ โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

    (3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน 
โดยท าการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนที่จะด าเนินการวางแผนและจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานได้ ตามความเหมาะสม จ าเป็น และประหยัด โดยต้องค านึงถึงสถานะทางการคลังของตนเองเป็น
หลัก 

ยุทธศาสตร์พัฒนาตามสภาพพื้นที่ (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง) 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางประกอบด้วย กาฬสินธุ์ ขอนแก่น 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด   ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนา (พ.ศ. 2557 - 2560)   ดังนี้ 

➢วิสัยทศัน์ (Vision)    
“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง) อุตสาหกรรม  

การค้า  การบริการ  การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล”  

➢เป้าประสงค์ (Objectives)  
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ  
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

➢ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความ

เข้มแข็ง  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมศักยภาพ การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๔  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนาแบบองค์รวม  ที่ครอบคลุมทุกมิติในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความมั่นคง เพ่ือพัฒนาคุณภาพของชีวิตที่สร้างโอกาส
และอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัด มีความแตกต่างกับ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ที่มุ่ง
เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด และการน าไปสู่
การกระตุ้นให้เปิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้เป็น
เมืองส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งผลให้ในปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุก
ด้านของภูมิภาค  

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหา
ปริมาณขยะ ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการก าหนดกรอบทิศทาง 
การพัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่
ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  
ดังนี้ 

➢วิสัยทัศน์  :  ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศ 
                   อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

➢พันธกิจ  
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 

➢เป้าประสงค์ ( OBJECTIVE) 
 

    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
  

    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
  

    3. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

 

➢ประเด็นยุทธศาสตร์  
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสรมิสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซี่ยน 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๕  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
  

ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์/ แผนงาน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที ่1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลคา่เพ่ิมให้ภาคเกษตรภาคบริการและการท่องเที่ยว  
แผนงาน 1. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลคาภาคการเกษตร  

 2. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านปศุสัตว์  
 3. แผนงานเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าด้านประมง  

กลยุทธ์ที ่2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ OTOP และ SMEs  
แผนงาน 1. แผนงานเสริมสร้างศักยภาพของ OTOP และ SMEs  
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคแ์ละอุตสาหกรรมสีเขียว  
แผนงาน 1. แผนงานส่งเสริมธุรกิจ และอุตสาหกรรมสีเขียว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที ่1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการบริการ  
2. แผนงานส่งเสริมคุณภาพ เฝ้าระวัง ปอ้งกัน และควบคุมโรค  
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส  
แผนงาน 1. แผนงานพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
2. แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  
กลยุทธ์ที ่3 สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข  
แผนงาน 1. แผนงานสร้างสังคมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
2. แผนงานสร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  
3. แผนงานพัฒนาอาชีพและรายได้ของประชาชน  
กลยุทธ์ที ่4 อนุรักษ์สร้างสรรคส์ืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
แผนงาน 1. แผนงานอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

 2. แผนงานสร้างคุณค่า และมูลคาเพ่ิมจากมรดกทางวัฒนธรรม  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที ่1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูรักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตว์ป่าอย่างมีสว่นร่วมและมีการใช้ประโยชน์จากปา่อย่าง
ยั่งยืน  
แผนงาน 1. แผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตว์ป่า  
กลยุทธ์ที ่2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรดินแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงและบ ารุงดินแบบมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที ่3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และรักษาทรัพยากรน้ าโดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าต้นทุน และเพ่ิมพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
            2 แผนงานอนุรักษ์รักษา และฟ้ืนฟูแหล่งน้ าให้มีคุณภาพ  
กลยุทธ์ที ่4 สร้างสังคม และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
แผนงาน 1 แผนงานส่งเสริมการมีส่วนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๖  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

กลยุทธ์ที ่1 สร้างความปรองดอง สมานฉันทแ์ละส่งเสริมประชาธิปไตย  
แผนงาน 1 แผนงาน ส่งเสริมประชาธิปไตยและด ารงรักษาสถาบันหลักของชาติ  
            2 แผนงานบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านระบบงานยุติธรรม  
กลยุทธ์ที ่2 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน  
แผนงาน 1 แผนงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  
            2 แผนงานเสริมสร้างภูมิคุม้กันและความพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคง  
            3 แผนงาน เสริมสร้างพลังมวลชนและแก้ปัญหาโดยสันติวิธี  
กลยุทธ์ที ่3 ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
แผนงาน 1 แผนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
กลยุทธ์ที ่4 ป้องกันและแก้ไขปญัหาอุบัติภัยทางถนน  
แผนงาน 1 แผนงานปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินสายรอง  
            2 แผนงานขับขี่ปลอดภัย  
            3 แผนงานลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลส าคัญ  
กลยุทธ์ที ่5 พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการจากภัยธรรมชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัย และเฝ้าระวัง  
            2 แผนงานการป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง  
            3 แผนงานด้านการฟ้ืนฟูบูรณะและเยียวยาเมื่อเกิดภัยพิบัติ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงและอาเซียน  
กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง 
และอาเซียน  
แผนงาน 1 แผนงานขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง  
            2 แผนงานพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส  
กลยุทธ์ที ่2 เสริมสร้างความรวมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ  
แผนงาน 1 แผนงานเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
            2 แผนงานส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว  
            3 แผนงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
            4 แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
กลยุทธ์ที ่1 ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาการบริหารงานจังหวัดแบบบูณาการ  
           2 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล  
            3 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและอ านวยความเป็นธรรม  
กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
แผนงาน 1 แผนงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  
กลยุทธ์ที ่3 เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
แผนงาน 1 แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๕๗  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดขอนแกน่ (พ.ศ.2560-
2564) 

➢วิสัยทศัน์ 
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

  
➢พันธกิจ   

1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแหง่การเรียนรู้  
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และ

การท่องเที่ยว  
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณท้์องถิ่น 

➢ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนาเมืองและชุมชน 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการชุมชน
เมืองและชนบทอย่างทั่วถึง และเป็นระบบ  
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม  
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร  
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแล
ความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร และการลด
อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.1 โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย  
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๕๘  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

2.3 พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล  
2.4 พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่
สวยงาม เหมาะสม  
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการในการ
พัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

 ครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด 
ทางระบาย การก าจัดของเสีย 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง   

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ  
3.2 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัย
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้น
พ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ และการ
กีฬา/นันทนาการเพ่ือออกก าลังกาย  
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบ
อาชีพ/ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรงศักยภาพของ
ประชาชน 
3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ  
3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรม
อาสา เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี เห็นคุณค่าตนเองและ
สังคม 

3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

 
ยุทธศาสตร์ที ่4  
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน  
4.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า ป่าชุมชน และปา่
ต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  
4.3 พัฒนาฟืน้ฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใตด้ินและการ
บริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
โดยประชาชนมีส่วนร่วม  
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
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๕๙  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

และน้ าเสีย  
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก โซล่าฟาร์ม 
4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้
พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 

5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ภาคเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย 
(Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพ่ือ
ภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การเสริมสร้างสุขภาวะ 

6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและ
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์ไทย และแพทย์
ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแล
สุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน 
6.5 เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
การแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบการส่งต่อ
ร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจเพื่ อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิต
สาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบสายท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๖๐  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้
เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

 
   

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  
การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล 

8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของ
ภาคประชาชน 
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

3.1.2 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
          เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหารชุดปัจจุบัน  ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญในหน้าที่และภารกิจในการบริหารงานของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ทั้งในเรื่องของสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ตลอดจนปัญหาอ่ืนๆในเขตเทศบาล  จึงได้วางกรอบนโยบายและแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ในด้านต่างๆ ให้สัมฤทธิ์ผลและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม   ข้าพเจ้าจึงขอแถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลต าบลแวง
ใหญ่ ดังนี้  

นโยบายการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลให้
ได้รับความสะดวกสบาย ตามล าดับดังนี้ 

๑) จัดสร้างและปรับปรุงถนนทุกสาย ตรอก ซอยในชุมชนให้เป็นคอนกรีต หรือลาดยาง 
๒) จัดสร้างถนนทุกสายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมาและขนส่ง

สินค้าการเกษตร 
๓) ปรับปรุง และซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ที่ได้รับความเสียหายจากการกัด

เซาะของน้ าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 
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๖๑  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

๔) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย ภายในเขตเทศบาล ให้ทั่วถึง รวมถึงติดตั้ง
ไฟฟ้าบริเวณมุมอับ เพ่ือป้องกันการมั่วสุม และป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนใน
พ้ืนที่ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการสัญจรไปมาใน
ช่วงเวลากลางคืน ซ่อมแซมไฟฟ้าที่ช ารุด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ตลอดถนนสายชนบท-กุดรู พร้อมทั้งขยายเขตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการ   

  ๕) ปรับปรุง และขยายระบบประปา ภายในเขตเทศบาลให้ทั่วถึง     
  ๖) พัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอก ฟ้ืนฟูห้วย คลอง พร้อมท าถนน ไฟฟ้าเลียบคลองเพ่ือเมผลผลิตทาง

การเกษตร สร้างงาน สร้างอาชีพ  
  ๗) แก้ปัญหาน้ าท่วม โดยเฉพาะ หมู่ที่  ๑ , ๒ , ๓ และหมู่ที่  ๖  จัดท าระบบระบายน้ าที่มี

ประสิทธิภาพ โดยจัดระบบระบายน้ าให้มีมาตรฐาน จัดท าบ่อบ าบัดรองรับน้ าเสีย 

 

นโยบายการพัฒนาด้านสังคม 
 ความจ าเป็นในการพัฒนาทางสังคม ซึ่งประกอบด้วย การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การ
สาธารณสุขและการพัฒนาชุมชน ถือเป็นงานที่ส าคัญ เพราะจะเป็นพ้ืนฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็น
รากฐานที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายที่ต้องด าเนินการดังนี้ 

ด้านการศึกษา 
 ๑) จัดสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน เพ่ือเตรียมเด็กเล็กทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์และ
สติปัญญาให้พร้อมก่อนเข้าสู่วัยเรียนระดับประถมศึกษา 
 ๒) ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาในเขตเทศบาล โดยจัดหาทุนการศึกษาให้
เพียงพอ 
 ๓) สนับสนุน และส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานมากขึ้น โดยการจัดส่งบุคลากรไปอบรม 
          ๔) ติดตั้งระบบ WIFI (อินเทอร์เน็ตไร้สาย) ให้ครอบคลุมทั้ง ๗ หมู่บ้านในเขตเทศบาล 
 ๕) จัดหาครุภัณฑ์การศึกษา เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี สื่อการเรียนการสอน ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ และจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา รวมทั้งวัสดุ
และอุปกรณ์เครื่องเล่นส าหรับเด็กเล็กต่างๆ ให้เพียงพอ รวมทั้ง จะพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีต่างๆ ในเขตเทศบาล เช่น ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
ประเพณีงานสงกรานต์รดน้ าด าหัวขอพรผู้สูงอายุ ประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอ่ืนๆของท้องถิ่น 

๒) จัดงานฉลองปู่หลวงกลางให้ยิ่งใหญ่ โดยเพิ่มจ านวนวันเวลาและกิจกรรม 
๓) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาล ให้ได้ความรู้ด้านการศาสนา โดยเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๔) อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารหลักฐานเผยแพร่ 
๕) บูรณะ ซ่อมแซมสถานที่ที่ประชาชนเคารพ สักการะแต่ละหมู่บ้าน ให้มีความมั่นคง สวยงาม เช่น 

ศาลปู่ตาหมู่บ้านต่างๆ 

ด้านการพัฒนาชุมชน 
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๖๒  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

 ๑) ให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล โดยการส ารวจความคิดเห็น และส ารวจ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ว่า ต้องการให้เทศบาลพัฒนา และส่งเสริมด้านใดมากที่สุด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาแต่ละหมู่บ้าน แล้วน ามาก าหนดลงในแผนพัฒนาเทศบาล ต่อไป  
 ๒) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลทั้งในระยะสั้น 1 ปี ระยะปาน
กลาง 3 ปี และระยะยาว 5 ปี        
   ๓) จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔) จัดท าโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐ ในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ เข้ามามีส่วน
ร่วม โดยหมุนเวียนไปตามหมู่บ้านต่างๆ ในเขตเทศบาล เพ่ือออกบริการประชาชนในพ้ืนที่ เช่น การเสียภาษี 
บริการจดทะเบียนพาณิชย์ แก่ร้านค้า ผู้ประกอบการต่างๆ บริการด้านสาธารณสุข การให้ความรู้ในเรื่องการขอ
อนุญาตปลูกสร้างอาคาร เป็นต้น 
  ๕) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เพ่ือความโปร่งใส   

นโยบายการพัฒนาทางด้านการเมืองและการบริหาร 
การด าเนินกิจกรรมด้านการเมืองและการจัดระบบกระบวนการบริหาร นับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่จะผลักดัน

ให้การบริหารด้านต่างๆ ประสบความส าเร็จ เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวมและท้องถิ่น จึงก าหนดนโยบาย
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑) ปฏิรูประบบการท างานภายในเทศบาล ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือให้การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว 

๒) จัดตู้รับร้องเรียนปัญหาและบริการสายตรงกับนายก 
๓) พัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการ

ท างานมากขึ้น โดยจะส่งเข้ารับการอบรมฝึกฝน และเสริมทักษะในการท างาน จากหน่วยงานรัฐ หรือเอกชน 
เพ่ือน ามาพัฒนาเทศบาลให้มีความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้น 
 ๔) ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรเทศบาลในการรับราชการ โดยจะค านึงถึงสิทธิและประโยชน์ที่
ควรจะได้รับ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย และระเบียบก าหนด เป็นส าคัญ 

๕) จัดหาเครื่องมือในการท างานให้เพียงพอ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จัดหารถยนต์
ส่วนกลางมาเพ่ิมเตมิ เพ่ือใช้ในการติดต่อราชการ 

 ๖) พัฒนาและปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลให้มีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัว ใน
อนาคต  

๗) ส่งเสริมให้บุคลากรเทศบาลได้รับการอบรมทางด้านการศาสนา เพ่ือขัดเกลาจิตใจให้สะอาด 
ปราศจากอคติต่างๆ เช่น การอบรมวิปัสสนา การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น  

๘) จัดหาเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จ าเป็น ไว้เพื่อบริการประชาชนเพิ่มเติม เช่น จัดหาเต็นท์ เก้าอ้ี โต๊ะ  

นโยบายการพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๑) ส่งเสริมสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนด้อยโอกาสให้ทั่วถึง 

๒) จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ยากไร้ขาดที่ พ่ึง ผู้ยากจน โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือ และจะสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม และ
จ าเป็น  
 ๓) ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา มีชมรมและที่เต้นแอโรบิคทุกหมู่บ้าน จั ดท าสวน
สุขภาพ เพื่อเป็นสถานที่ออกก าลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัย 
 ๔) จัดท าลานกีฬาประจ าชุมชนและจัดหาวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน 
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๖๓  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

     ๕) ส่งเสริมเยาวชน โดยหาสถานที่ ตั้งงบประมาณสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงออก เช่น เล่นกีฬา เล่น
ดนตรี กิจกรรมอื่นๆ 
  ๖) จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาล โดยแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ โดยเน้นความรัก ความสามัคคีของชุมชน เป็นหลัก  
   ๗) จัดท าโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล โดยประสานขอความร่วมมือ
จากโรงพยาบาลแวงใหญ่ จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกไปบริการประชาชนร่วมกับเทศบาล
  

๘) รณรงค์ป้องกันโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ และอ่ืนๆ โดยร่วมกับโรงพยาบาล     
แวงใหญ่                         
   ๙) จัดหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล 
          ๑๐) จัดท าโครงการฝึกอบรม อปพร.แก่ประชาชน ทุกปี รวมทั้งฝึกอบรมฟ้ืนฟูแก่ อปพร.ที่ผ่านการ
อบรมไปแล้ว เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากข้ึน 
 ๑๑) จัดฝึกอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
เทศบาล โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ จาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มาฝึกอบรม 
รวมทั้ง ขยายผลไปยังประชาชนในพื้นท่ี ให้ได้รับความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้น ด้วย 
 ๑๒) ส่งเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงให้
เพียงพอและมีความพร้อมในการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๓) มีรถฉุกเฉินเพ่ือรองรับการบริการเหตุฉุกเฉินแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ๑ 
ต าบล ๑ หน่วยกู้ชีพ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
 ๑๔) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนวัด โรงเรียน ต ารวจ อสม. อปพร. กลุ่มอาชีพฯ และกลุ่มอ่ืนๆที่จด
ทะเบียนตามระเบียบ 

๑๕) จัดท าโครงการจัดหาเครื่องกันหนาวแก่ประชาชนในพ้ืนที่ในช่วงฤดูหนาว 
 ๑๖) ติดตั้งกระจกโค้งตามแยกท่ีอันตราย เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ     

นโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ 
 ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีความส าคัญต่อการพัฒนาในทุกระดับและควบคู่ไปกับการ พัฒนา
ทางด้านสังคมและการเมือง ซึ่งมีนโยบายดังนี้ 

๑) ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
 ๒) จัดท าและส่งเสริมการท่องเที่ยวการเกษตรเชิงอนุรักษ์รอบห้วยหนองเอ่ียน โดยส่งเสริมการปลูก
พืชผัก ท านาปรัง รวมถึงจัดท าถนนให้ได้มาตรฐานพร้อมติดตั้งไฟฟ้า 
 ๓) พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้เป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยการปรับปรุงภายในตลาดให้สะอาด สวยงาม
และจัดท าท่ีจอดรถให้เพียงพอ จัดตลาดนัดการเกษตรเป็นแหล่งจ าหน่ายสินค้า 

 
นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑) จัดท าโครงการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ตามถนนสายต่างๆ และสวนสาธารณะในเขตเทศบาลให้
สวยงาม 
 ๒) ปรับปรุงการบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น จัดหา
รถบรรทุกขยะ อุปกรณ์คัดแยกขยะ และพนักงานให้เพียงพอ  
 ๓) จัดท าสวนสาธารณะเพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจให้แก่ประชาชน 
 ๔) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในบริเวณส านักงานเทศบาลต าบลแวงใหญ่ให้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น 
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 ๕) ร่วมรณรงค์การปลูกป่ากับประชาชน โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมปลูกป่าในวันส าคัญต่างๆ 

3.2 ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่นขอบข่ายและปริมาณของปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่   

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และการให้บริการสาธารณะภายในเขตเทศบาลต าบลแวง

ใหญ่ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่     ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานก็คือ  ด้านงบประมาณ 
   ดังนั้น เทศบาลต าบลแวงใหญ่ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัดแก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด  ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญและ
จ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ   และการขยายตัวของชุมชนคือ   การวาง
แผนผังเมือง    เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต   ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆหรือชุมชนใหญ่
ก าลังประสบปัญหามาก  เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับเทศบาลต าบลแวง
ใหญ่  ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง  เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  หรือประสบกับ
ปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

ด้านเศรษฐกิจ 
ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น  ค้าขาย  ธุรกิจรับเหมา  ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ยังถือเป็น
ส่วนน้อย  เมื่อเทียบกับการท านา 
    กล่าวโดยมากแล้วเมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลแวงใหญ่    ยังไม่มีจุด
ขายทางด้านเศรษฐกิจ   ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัด   ที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก   ดังนั้น   จึงเป็นปัญหา
ส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า   ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้าง “จุดขาย”  ออกมาให้เห็นเพ่ือ
เป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
     ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน  การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยัง
ต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคมรวมทั้ง  
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรฯลฯซึ่งปัญหาที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาเร่งด่วน  บางปัญหา
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อม   ทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่ที่
ค่อนข้างจะจ ากัด   เพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ  กระตุ้น  การใช้จ่าย  
การลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลฯ ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 

 
ด้านสังคม 

สังคมโดยรวมภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังเป็นสังคมชนบทอยู่กรรมวิธี
ทางด้านการเกษตรยังอาศัยแรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์  แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น  
แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ส าหรับปัญหาที่มีผลผลกระทบต่อ
เทศบาลต าบลแวงใหญ่  ดังนี้ 

ปัญหาภัยแล้ง  
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ปัญหาเสพติด 
ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง    ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
ปัญหาอาชญากรรม 
ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
ปัญหาโรคเอดส์ 
ปัญหาศิลปะ   วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากเยาวชน 

ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด  จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน  ต าบลเพ่ือหา
แนวทางแก้ไขและป้องกันในอนาคต 

ด้านการเมือง - การบริหาร 
   ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น   ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงาน
ในท้องถิ่น  โดยเฉพาะปัญหา “ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆ
ตามมามากมายในอนาคต 
   ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อ  ๆ ดังนี้ 

ปัญหาการซื้อเสียง 
                                      ปัญหา “สังคมระบบอุปถัมภ์”  โดยสังคมท้องถิ่นยังใช้ระบบอุปถัมภ์เป็นตัว
ตัดสินใจอยู่เหนือเหตุผล 
    ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นมี              
“ความเชื่องช้า” 
   จากทั้งหมดที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนร่วมกับทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น  
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่นและเจตนารมย์ของ
รัฐธรรมนูญ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ถือว่าไม่

แตกต่างจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนที่ป่าแหล่งน้ า
ถือว่าความใกล้เคียงกันมากส าหรับเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่นั้นทรัพยากรธรรมชาติถือว่ามีปริมาณค่อนข้าง
น้อย  เช่น  ป่าไม้  ส าหรับแหล่งน้ าตามธรรมชาตินั้น  ถือว่ามีปริมาณเพียงพอก็ต้องดูปริมาณน้ าฝนในแต่ละปี
ว่ามีปริมาณเพียงพอหรือไม่ 
   เขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวได้  คือ  มหาวิทยาลัยปูนา  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6  บ้านแวงพัฒนา    ซึ่งถือจุดเด่นของชุมชนหมู่ที่ 6 แต่ถ้า
พัฒนาโดยภาพรวมแล้ว แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ภายในเขตเทศบาล
ต าบลแวงใหญ่ แทบไม่มีเลย 
    ส าหรับป่าไม้นั้น  ถือว่ามีค่อนข้างน้อย  เพราะอดีตได้ถูกบุกรุกและท าลายไปมาก
พอสมควร ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการปลูกป่าเพ่ิม   เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดิน   พร้อมยังเป็น
แหล่งน้ าล าธาร   ส าหรับพ้ืนที่ป่าในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   อยู่ในเขตรับผิดชอบของหน่วยป้องกันรักษา
ป่าที่  6    (บ้านโนนสะออน) 
    ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ถือเป็นปัญหาส าคัญ  
เช่น  ปัญหาการจัดเก็บขยะ  ปัญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะ  เพ่ือพักผ่อน  เพ่ือเป็นปอดชุมชนเขต



 

  
งานแผนและงบประมาณ  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลแวงใหญ่ อ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น 

 

๖๖  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

เทศบาล    ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่   ถือว่าไม่รุนแรงมากนักเพราะสภาพ
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก  ท าให้
ปัญหาด้านการจัดเก็บขยะไม่รุนแรงเพราะปริมาณขยะน้อย  ดังนั้นปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็นการ
ปรับปรุงสวนสาธารณะที่มีอยู่แล้วหรือจัดหาสถานที่เพ่ิม  เพ่ือเป็นสถานที่พักผ่อน  สถานที่ออกก าลังกาย  
ท่องเที่ยวและเป็นปอดอย่างแท้จริง  ภายในชุมชนส าคัญๆ ของเขตเทศบาลต าบลแวงใหญ่ในอนาคต 

  3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค)  

ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ได้น าหลักการวิเคราะห์
ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ต้องการพัฒนาในอนาคตและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
เทศบาล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis คือ การพิจารณาปัจจัยภายใน ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
เทศบาลที่มีผลต่อการพัฒนา ได้แก่ จุดแข็ง (Strength - S) จุดอ่อน (Weak - W) และการพิจารณาปัจจัย
ภายนอก  ซึ่ งเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาเทศบาลด้านต่าง ๆ ได้แก่  โอกาส 
(Opportunity – O) อุปสรรค    (Threat – T) 

ปัจจัยภายใน 

 1. จุดแข็ง (Strength: S) เป็นการพิจารณาเทศบาลจากปัจจัยภายในหน่วยงานที่เป็นส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ประสบความส าเร็จในการพัฒนา ซึ่งจากการระดม
ความเห็นและวิเคราะห์ร่วมกันของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประชาคมต าบล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และข้อมูลพื้นฐานที่เทศบาลมีอยู่ สรุปได้ว่าเทศบาลต าบลแวงใหญ่มี
จุดแข็งท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและจุดอ่อนที่มีผลต่อการพัฒนา ดังนี้  

1. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และมีอ านาจใน
การก าหนดแนวทางการพัฒนา นโยบายบริหาร อนุมัติงบประมาณของตนเอง จึงสามารถแก้ไขปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และรวดเร็ว  

2. เทศบาลมีคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรง  ท าให้ประชาชนมี
ความกล้าที่จะเสนอปัญหา ความต้องการ เมื่อตนเองเดือดร้อนท าให้แก้ไขได้ตรงจุด  

3. เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ครบครันและมี
คุณภาพและสามารถใช้งานได้ตามภารกิจหน้าที่  

4. เทศบาลเป็นองค์กรที่ให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว  
5. บุคลากรของเทศบาลมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยซึ่งจะต้อง

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกระดับ  
6. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณ ี 
7. ประชาชนในเขตเทศบาล มีที่ดินท ากินและมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  
8. มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร  
9. มีปราชญ์ชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. เทศบาลมีพื้นที่การเกษตรที่เพียงพอ  
11. มีกองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
12. ตลาดสดเทศบาลมีพื้นที่กว้างขวางและการคมนาคมสะดวก  
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๖๗  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

2. จุดอ่อน (Weak: W) 
1. ในการบริหารงบประมาณ ยังไม่สามารถกระจายงบประมาณให้ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 

การค้า การลงทุน โดยส่วนมากจะด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป  
2. ในการบริหารงบประมาณ  ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเทศบาลได้

เท่าท่ีควร เนื่องจากมีงบประมาณด าเนินงานที่จ ากัด  
3. ขาดการประสานงาน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การพัฒนาท้องถิ่น  
4. การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต และจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมีน้อย  
5. การส่งเสริมด้านการออกก าลังกายมีน้อย  
6. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
7. คนในชุมชนได้ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชน 
8. ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังไม่ได้มาตรฐาน  
9. ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  
10. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว  
11. การอพยพแรงงาน  
12. ขาดการบริการจัดการภายในของกลุ่มอาชีพที่ได้รับเงินสนับสนุนจากเทศบาล  
13. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบ

ติดตามการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
14 การบริหารจัดการภายในตลาดสดเทศบาลยังไม่ได้มาตรฐาน  
15 ผู้น าในท้องถิ่นมีความสามัคคีกันน้อย  
16 ขาดการวางผังเมือง 

          ปัจจัยภายนอก 
          เป็นการพิจารณาเทศบาลจากปัจจัยภายนอกหน่วยงานว่ามีสภาพเป็นเช่นไร มีเหตุการณ์ของโลก 
ประเทศ จังหวัด และอ าเภอที่เกิดขึ้น และส่งผลต่อเทศบาล เป็นการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
ประโยชน์หรือโอกาสอันดีต่อเทศบาล ซึ่งพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และ
เทคโนโลยี รวมทั้ง การวิเคราะห์ถึงอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น 

     ซึ่งจากการวิเคราะห์ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ประชาคมต าบล หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และข้อมูลพ้ืนฐานที่เทศบาลมีอยู่ สรุปได้ว่าเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 
มีโอกาสที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและอุปสรรคหรือข้อจ ากัดต่อการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้  

          3. โอกาส (Opportunity: O) 
 1. นโยบายของรัฐบาล ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท่ีมีฐานะการคลังที่มั่นคง มีอิสระด้านการเงิน การคลัง และป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นใสสะอาด  
2. นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2542 ท าให้บทบาทภารกิจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น  
3. นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542 , พ.ร.ฎ . ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่และพัฒนาระบบ
บริหารของท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
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๖๘  แผนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ (พ.ศ. 2560-2563) 

4. นโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. เทศบาลมีความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

          4. อุปสรรค (Threat: T) 
1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภาวะฝนแล้ง น้ า

ท่วม ดินคุณภาพเสื่อม ดินเค็ม  
2. การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารวิ่งระหว่างอ าเภอเข้าสู่ตัวจังหวัด  
3. มีปัญหาการอพยพแรงงาน คนว่างงานและแรงงานเร่ร่อน  
4. สินค้าการเกษตรมีราคาต่ า ต้นทุนการผลิตสูง  
5. ไม่มีธนาคารในเขตเทศบาล ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในการจับจ่ายใช้สอย  
6. รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ตามแผนขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รายได้ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และเพ่ิม เป็นร้อยละ 35 ในปีงบประมาณ 2549 ท าให้การ
พัฒนาท้องถิ่น 
ในบางเรื่องต้องชะงัก  

 3.2.3  ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนที่และการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

  อย่างรอบด้าน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุ  และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้ง มิติ
ด้านการพัฒนา  ทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน มิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับ
จังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระท่ังในระดับโลกด้วย 

  สาเหตุที่ต้องมองอย่างรอบด้าน ก็เพราะว่า ในโลกของความเป็นจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับ
โลกล้วนส่งผลกระทบต่อเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อม จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์
ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น  

  ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่การ
ปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน
ตามมาจากเขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหา
หนทางในการป้องกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นได ้(Proactive)  
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      มิติการพัฒนา 
 
 
มิติในเชิงพื้นที ่

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 
ด้านสังคม 

 
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ด้านการบริหาร
จัดการ (องค์กร)

และการ
เปลี่ยนแปลง 

ระดับอ าเภอ     
ระดับจังหวัด     
ระดับประเทศ     
ระดับทวีป     

อย่างเป็นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน  ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  และ

ก าหนดประเด็นในการพัฒนา 
3. การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
4. การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
6. การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
7. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
8. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ดังนั้น  การบริหารจัดการแผนพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ ไปสู่การปฏิบัติ ให้ เกิด
ประสิทธิภาพจึงได้ให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดแผนพัฒนาฯ ชาติ เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและกระจายการพัฒนาลงสู่
พ้ืนที่ ยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่  ภารกิจ และการมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือบูรณาการแผนชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด โดยมีจังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน 
โดยการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน  ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาท
ส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนา
ชุมชนให้มากขึ้น สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดีและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยแสดงการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนที่และ
การพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ ปรากฏตามแผนภาพด้านล่าง 
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แผนภาพ : แสดงความเชื่อมโยงกลไก และกระบวนการของแผนชาติสู่ระดับแผนท้องที่ 
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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาเทศบาลต าบลแวงใหญ่ 

➢วิสัยทัศน ์(Vision)  
 “เทศบาลต าบลแวงใหญ่เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน”  

➢พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน

ชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
2. พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น จารีต ประเพณีและ

วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของท้องถิ่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3. พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง แข่งขันได้  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิ ด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน  
6. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุ่งผลิตบริการสาธารณะที่มี

คุณภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือความโปร่งใส เสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม 
7. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิต การยกระดับคุณภาพผลผลิต 

การลงทุน การจ าหน่าย เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

➢เป้าประสงค ์
1. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
2. ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ  
3. โครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
4. องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
5. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็ง  
7. ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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                                                รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์       

                                                การพัฒนา 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 

 1) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ

ผู้ด้อยโอกาส 
4. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
6. ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 

2) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคงและแข่งขันได้ 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการ

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
3. พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การ

ออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

3) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ทีไ่ด้มาตรฐานและทั่วถึง 
2. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 
4. การจัดท าผังเมือง  

  

   

 บทที่ 4     
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4) ยุทธศาสตร์: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลด  
                        ภาวะโลกร้อน 
  2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
  3. การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สี 
                         เขียวใหม้ากขึ้น 
  4. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
  5. การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 
 5) ยุทธศาสตร์: การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
  แนวทางการพัฒนา 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต ตรวจสอบได้ 

2. การพัฒนาขีดความสามารถการท างานของบุคลากรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง และ
งบประมาณ 

4.การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน 

5.การส่งเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาล
ทุกขั้นตอน 

6.การให้บริการแก่ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็น
ธรรมตามหลักธรรมาภิบาล 

7.การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

4.1.1 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  1) พันธกิจ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมและจัดบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ พร้อม
ทั้งส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  2) เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็ง 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1)ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ชุมชน
เข้มแข็ง 

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการ
สาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
2) ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

แบบ ยท. 03 
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  3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ   
                ผู้ปว่ยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ประชาชน 
แนวทางท่ี 6 ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุกระดับพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

➢จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
➢จ านวนโครงการส่งเสริม/พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษา 
➢จ านวนโครงการพัฒนาสถานศึกษา/
สถานที่ จัดการศึกษาอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 

2) ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา การออกก าลัง
กายและกิจกรรมนันทนาการ 

➢จ านวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬา
และการออกก าลังกาย (สนับสนุน/พัฒนา
ด้านสถานที่  อุปกรณ์การกีฬาและพัฒนา
บุคลากร) 
➢จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬาและออกก าลังกาย 
➢จ า น วน โค ร งก า รส่ ง เส ริ ม กิ จ ก ร รม
นันทนาการเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 

➢จ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ คนพิการ 
➢จ านวนโครงการกิจกรรมการพัฒ นา
คุณภาพชีวิตให้แก่สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ 
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 

4) ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

➢จ านวนโครงการส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของชุมชน 

5) ส่ งเสริมสุ ขภ าพและอนามั ยที่ ดี แก่
ประชาชน 

➢จ านวนโครงการจัดบริการสาธารณสุขด้าน
ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค  ก า ร
รักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพ 

6) ส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศาสนา 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีดีงาม 

➢จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศาสนา 
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4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีความม่ันคง  
และแข่งขันได้ 
  1) พันธกิจ ที่ 2 พัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จารีต ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ของท้องถิ่นตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

2) เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1) พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 

1) มีกิจกรรมการท่องเที่ยวและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 

2) ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ 

2) เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมี
อาชีพ และรายได้ที่มั่นคงเพ่ิมข้ึน 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาคประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ 
                 พอเพียง 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 
                 อินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
แนวทางที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ 
                 ผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด เพ่ือรองรับการเข้าสู่  
                 ประชาคมอาเซียน 
แนวทางที่ 4 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ภาค
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

➢จ านวนโครงการส่งเสริมอาชีพตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนารายได้
ภาคประชาชนเพิ่มขึ้น 

2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถใน
การเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และ
การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 

➢จ านวนโครงการส่งเสริมศักยภาพและขีด
ความส ามารถ ใน การ เพ่ิ ม ผลผลิ ตท าง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตรเพ่ิมข้ึน 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
3) พัฒนาและส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ
ผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

➢จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่พัฒนาและ
ส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การ
บรรจุภัณฑ์ และการตลาดเพ่ิมข้ึน 
 

4 ) ส่ ง เส ริ ม เศรษ ฐกิ จ ชุ ม ชน และการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

➢ -   จ านวนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 
          (1)  แหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพิ่มข้ึน 
          (2) กิจกรรมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว
เพ่ิมข้ึน 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักปลัดเทศบาล  
5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  

   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมี
ความสามารถทางการแข่งขัน 

4.1.3 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
  1) พันธกิจ ที่ 3 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งแข่งขันได้ 
      พันธกิจ ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม ทั่วถึง 

2) เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
    เป้าประสงค์ที่ 2 ระบบเศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีอาชีพ 

 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1) โครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานอย่าง
ทั่วถึง 
 

1) เส้นทางคมนาคม ระบบประปา ระบบ
ไฟฟ้า ระบบระบายน้ า มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
2) มีผังเมืองรวมที่มีประโยชน์ต่อการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ 1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ทีไ่ด้ 
                 มาตรฐานและท่ัวถึง 
แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและ 
                 ทรัพย์สิน 
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แนวทางที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข 
                 ในชุมชน 
แนวทางที่ 4 การจัดท าผังเมือง 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาเส้นทางคมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ทีไ่ด้
มาตรฐานและท่ัวถึง 

 

➢จ านวนโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมที่
ไดม้าตรฐานเพ่ิมข้ึน 
➢จ านวนโครงการส่งเสริมระบบประปาที่มี
คุณภาพครอบคลุมและท่ัวถึงเพ่ิมข้ึน 
➢จ านวนโครงการก่อสร้าง บ ารุงรักษาระบบ
ระบายน้ าที่มีความครอบคลุมและทั่วถึง
เพ่ิมข้ึน 
➢จ านวนโครงการส่ งเสริมระบบไฟฟ้า
สาธารณะที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

➢จ านวนโครงการบริหารจัดการงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย 
➢จ านวนโครงการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
(การจัดการจราจร) 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในชุมชน 

➢จ านวนโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
อบายมุขในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน  

4) การจัดท าผังเมือง ➢ จ านวนโครงการสนับสนุนการจัดท าผัง
เมืองรวมที่มีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักปลัดเทศบาล  
กองช่าง 

5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

4.1.4 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  1) พันธกิจ ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

2) เป้าประสงค์ที่ 1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน ชุมชนเข้มแข็ง 
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี  ได้ รับ
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
ชุมชนเข้มแข็ง 
 

1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมดุลและเกิดประสิทธิภาพอย่าง
ยั่งยืน 

 
3) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 

แนวทางที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
แนวทางที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ 

โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น 
        แนวทางที่ 4 การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้สมบูรณ์ 
   แนวทางท่ี 5  การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง และการระบายน้ า 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) การสร้างจิตส านึกและให้ความส าคัญใน
การจั ด ก ารท รัพ ย าก รธ รรมช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน 

➢จ า น ว น โค ร งก า ร ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

➢จ านวนโครงการด้านการรักษาความ
สะอาดและการก าจัดขยะสิ่งปฏิกูลและน้ า
เสีย 

3) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ โดยการเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น 

➢จ า น ว น โค ร ง ก า ร ที่ อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดม
สมบูรณ์ โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากขึ้น 

4) การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้
สมบูรณ์ 

➢ จ านวนโครงการที่พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 

5) การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ า คู คลอง 
และการระบายน้ า 

➢จ านวนโครงการพัฒนา/จัดหา/ก่อสร้าง
แหล่งน้ า และการระบายน้ า 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักปลัดเทศบาล 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง  

5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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4.1.5 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการบริหารภาครฐั 
  1) พันธกิจ ที่ 6 ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และมุ่งผลิต
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือความโปร่งใส เสมอภาค 
เท่าเทียม เป็นธรรม 

2) เป้าประสงค์ที่ 1  องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและผลิตบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

         เป้าประสงค์ท่ี 2 ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
     เป้าประสงค์ท่ี 3 ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
1) องค์กรมีศักยภาพในการบริหารงานและ
ผลิตบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน 
 

1) องค์กรมีศักยภาพในการผลิตบริการ
สาธารณ ะที่ มี คุณ ภาพและได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

2) ประชาชนมีส่ วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1) ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
มากขึ้น 

3) ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้าน 
ต่าง ๆ เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1) ประชาชนมีความรู้และทักษะในด้านต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึน 

 
3) แนวทางการพัฒนา 

แนวทางที่ 1 พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีคุณภาพเพ่ือผลิตบริการสาธารณะที่ได้    
                 มาตรฐานแก่ประชาชน 
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นและการ 
                 ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางที่ 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว  
                 ถูกต้อง เป็นธรรม 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาสมรรถนะขององค์กรให้มีคุณภาพ
เพ่ือผลิตบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานแก่
ประชาชน 
 

➢ จ านวนโครงการพัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะที่พึงประสงค์เพ่ิมข้ึน 
➢จ านวนโครงการพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงาน
และอ านวยความสะดวกในการให้บริการแก่
ประชาชนเพิ่มขึ้น 
➢จ านวนโครงการสนับสนุน เครื่อ งมื อ
เครื่องใช้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
2) สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่นและการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 

1) จ านวนโครงการสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่น 
2) จ านวนโครงการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร 

3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง 
เป็นธรรม 
 

1) จ านวนโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้และทักษะในด้านต่าง เช่น ด้านภาษา 
เพ่ิมมากข้ึน 

 
4. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  

ส านักปลัดเทศบาล 
กองคลัง 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
กองช่าง  

5. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 

  

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 


