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กำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ         
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  ๒๕๔๘   “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา”  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน 
วัตถุประสงค์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
๒๕๔๘  ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนระยะปานกลางหรือระยะยาว ที่ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ดังนั้น  การ
ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   จึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องการ
ให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูลปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดทิศทางความต้องการพัฒนาในอนาคต 
ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้วจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสม  เพ่ือให้
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด (ตามหนังสือ มท ด่วนที่สุด ที่ มท๐๘๑๐.๒/ว๐๘๒   
ลว ๙ ม.ค. ๒๕๕๐) 
      คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้อง  ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชากร  และแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบ (ระเบียบแผนฯ ข้อ ๑๖(๑) ) 
  1)  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
       (1)  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลในด้านการเมือง  การ
ปกครอง เศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลง
ไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการให้ความเห็น 
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       (2)  การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  ข้อมูลปัญหาและความต้องการที่ส าคัญของท้องถิ่น 
จะช่วยให้การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้  
ตลอดจนข้อมูลจากแผนชุมชนเพ่ือพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2)  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน  เป็นการ 
ประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคSWOT 
  3)  การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
       (1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) การพัฒนาท้องถิ่น   เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ใน 
อุดมคติที่เป็นจุดมุ่งหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
       (2)  การก าหนดพันธกิจ (mission) เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องท า  โดยจะเกิดขึ้น 
หลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร  เป็นอะไรในอนาคตและจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ความต้องการ ความคาดหวังของทุกฝ่ายในท้องถิ่น เป็น
เส้นทางท่ีถูกต้องชัดเจนที่จะน าเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้น 
  4)  การก าหนดจุดหมาย เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นน าวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
มาพิจารณาก าหนดจุดหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5)  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้ 
บรรลุในแต่ละจุดหมายเพื่อการพัฒนาหรือแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่ก าหนด  จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่
คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ  ของกระบวนการด าเนินงาน 
  6)  การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก (Key Performance Indicator – KPI)  ตัวชี้วัดผล 
การด าเนินงานหลัก หรือ KPI เป็นการวัดความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ  หรือผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร  โดยเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้องค์กรสามารถใช้ผลการวัดและการ
ประเมินความก้าวหน้าของการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่าง
เป็นรูปประธรรม 
  7)  การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  เป้าหมาย  และตัวชีวัด  โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไปคือ
การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
      (1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน  ซึ่งเป็น 
การก าหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ต้องการด้วย 
       (2)  แนวทางการพัฒนา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะก าหนดแนว 
ทางการพัฒนา (หรืออาจเรียกว่ายุทธศาสตร์ย่อย)  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการด าเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์การ
พัฒนานั้น ๆ 
 2.  ขั้นการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์ 
แล้วจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นก าหนด  โดยมีเค้าโครงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา บทที่ ๑ – บทที่ ๖ ( ตามหนังสือ มท. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๗๒ ลว ๑ มี.ค. ๒๕๕๐) 
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 3.  ขั้นการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ต่อคณะกรรมการพัฒนา 
ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์หากมีข้อบกพร่อง  ก่อนน าเสนอต่อผู้บริหาร (ระเบียบแผนฯ ข้อ 
๑๖ (๓) )  ไม่ต้องลงมติ 
 4.  ขั้นการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
เมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอให้ผู้บริหาร 
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ (ระเบียบแผนฯ ข้อ ๑๖ (๔) ) 
 5.  ขั้นการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปปฏิบัติ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ที่อนุมัติแล้ว  และไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันทีป่ระกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
(ระเบียบแผนฯ ข้อ ๒๔) 
การทบทวนปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยอาจทบทวนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย/ แนวทางการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นสาระส าคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  หรือ
อาจก าหนดให้มีการทบทวนทุกช่วงครั้งแผนหรือตามความเหมาะสม   
กรณีท่ีต้องมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้พิจารณาโดยอาจจะถือเอายุทธศาสตร์เดิม 
เป็นหลัก  เพื่อพิจารณาปรับปรุงและเห็นความเชื่อมโยงในการด าเนินงานของยุทธศาสตร์การพัฒนาและความส าเร็จ
ของการพัฒนาที่ผ่านมา 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดย
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
อ าเภอ  และแผนชุมชน  เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือแผนพัฒนาที่ก าหนดทิศทางความต้องการพัฒนาใน
อนาคต  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนการจัดท าแผนพัฒนาสาม
ปี เพ่ือก าหนดแผนด าเนินงาน เป็นโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่  ซึ่งจะน าไปสู่
กระบวนการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นด้วยการวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  จึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้  เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็น
แผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึง
สภาพการณ์  ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง น าไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
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บทที่  ๒ 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 

๑. ควำมเป็นมำของต ำบลโนนสว่ำง อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ 
 
  ประวัติความเป็นมาของต าบลหนองเข็ง (ปัจจุบันต าบลโนนสว่าง) ต าบลหนองเข็งเดิมก่อตั้งมาพร้อม
กับการจัดตั้งอ าเภอบึงกาฬ เมื่อปี พ.ศ.เท่าใดไม่ทราบ  ต าบลหนองเข็งเป็นต าบลขนาดใหญ่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕ ต าบล
ได้แก่ต าบลหนองเข็ง ต าบลหอค า ต าบลหนองเลิง ต าบลไคสีและต าบลโป่งเปือย (พ้ืนที่การปกครองในปัจจุบัน) ต่อมา
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๐  โดยมีนายพลศักดิ์ สุดสนธิ์ เป็นก านันต าบลหนองเข็ง ซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านโนนสว่าง ได้ขอแยก
ต าบลหอค า ต าบลหนองเลิง ออกจากต าบลในปีเดียวกันคือต าบลหอค าและต าบลหนองเลิง บ้านหนองเข็งไปขึ้นอยู่กับ
เขตการปกครองของต าบลหอค า  ต าบลหนองเข็งจึงเป็นชื่อเดิมเท่านั้น  ไม่มีหมู่บ้านหนองเข็งในต าบล  ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ. ๒๕๒๓  มีนายสุนทร พันธุ์นิยม เป็นก านันต าบลโนนสว่าง ได้ขอแยกต าบลไคสีออกจากต าบลไคสี เป็นต าบล
หนองเข็งอีก และปีพ.ศ. ๒๕๓๘ นายสมาน สวัสดิ์นที เป็นก านันต าบลหนองเข็ง ได้ขอแยกต าบลโป่งเปือยออกจาก
ต าบลหนองเข็งอีก  ต าบลโนนสว่างมีเนื้อที่ทั้งหมด๔๑,๗๕๐ ไร่หรือ ๖๖.๘๐ ตารางกิโลเมตร มีทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน 
ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านโนนสว่าง หมู่ ๒ บ้านชัยบาดาล หมู่ ๓บ้านสรรทวี หมู่ ๔ บ้านนาดี หมู่ ๕ บ้านดอนปอ หมู่ ๖ บ้าน
หนองดินด า หมู่ ๗ บ้านบูรพา หมู่ ๘ บ้านหนองไฮ หมู่ ๙ บ้านพรนิยม หมู่ ๑๐ บ้านโนนงาม และหมู่ ๑๑ บ้านโนนดู่ 
โดยมีนายสมเพียร เข็มศิริ ด ารงต าแหน่งก านันต าบลโนนสว่างคนปัจจุบัน พื้นเพราษฎรเป็นชาวอีสานย้ายมาจากหลาย
จังหวัดในภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี  ร้อยเอ็ด  หนองบัวล าภู  อุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี จังหวัด
สุรินทร์ มหาสารคาม เลย และจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือเกือบทุกจังหวัดในภาคอีสานปัจจุบันต าบลหนองเข็ง  ได้
เปลี่ยนแปลงชื่อเป็นต าบลโนนสว่าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔  
๒. ข้อมูลทั่วไปของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง อ ำเภอเมืองบึงกำฬ จังหวัดบึงกำฬ 
 ๒.๑ ที่ตั้ง อำณำเขต 
 เทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ          
อ าเภอเมืองบึงกาฬ ห่างจากที่ตั้งอ าเภอเมืองบึงกาฬ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ (สายหนองคาย-
นครพนม) เป็นระยะทางประมาณ ๒๗ กิโลเมตร มีพ้ืนที่ทั้งหมด ๖๖.๘๐  ตารางกิโลเมตรหรือจ านวน ๔๑,๗๕๐ไร่หรือ
ประมาณร้อยละ๘.๔๓ของพ้ืนที่อ าเภอเมืองบึงกาฬโดยครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๑ หมู่บ้าน มีอาณาเขตที่ตั้งดังต่อไปนี้                                                                                                   
 ทิศเหนือ  อาณาเขตติดต่อกับต าบลหอค า อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และต าบลไคสี  อ าเภอเมืองบึง
กาฬ  จังหวัดบึงกาฬ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ปากห้วยค าอีเลิศ(ค าบอน)บริเวณพิกัด ยู เอฟ๓๓๘๓๖ เป็นแนวยาวลงไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าห้วยไผ่ ถือจุดกึ่งกลางล าห้วยไผ่เป็นเส้นแบ่งเขต ถึงจุดบรรจบกันกับห้วยอาฮงบริ
เวณพิกัด ยู เอฟ ๓๖๙๓๔๓ ใช้ล าห้วยอาฮงเป็นเส้นแบ่งเขต ถึงปากห้วยโสกเซียงชาลีบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๘๓๓๓๖ 
เป็นแนวเขตไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าห้วยจนถึงห้วยโสกเชียงซาลีบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๙๖๓๕๐ แล้ว
แล็งแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ ๓ กิโลเมตร ตัดผ่านทางสายบ้านหนองดินด า – บ้านท่าสะอาดบริเวณ
พิกัด ยู เอฟ ๔๑๘๓๒๕ ตรงไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ผ่านบ๋าเม็ก สิ้นสุดที่ปลายห้วยอาฮงบริเวณพิกัด ยู เอฟ 
๔๓๘๓๑๗ เป็นแนวแบ่งเขต ระยะทางประมาณ ๑๒ กิโลเมตร 
  ทิศใต้ อาณาเขตติดต่อกับต าบลศรีชมภู อ าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณปากห้วยต้น
ผึ้งไหลบรรจบกับห้วยคองบริเวณพิดัก ยู เอฟ ๔๒๔๒๕๓ ถือจุดกึ่งกลางล าห้วยคองเป็นเส้นแบ่งเขต เป็นแนวยาวไป



๖ 

ทางทิศตะวันตกตามล าห้วยคอง สิ้นสุดที่บริเวณปากห้วยเนียมไหลบรรจบกับห้วยคองบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๔๐๒๕๒ 
ระยะทางประมาณ ๙.๕ กิเมตร 
  ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับต าบลโป่งเปือย อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีจุดเริ่มต้นที่
ปลายห้วยอาฮงบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๓๘๓๑๗ เป็นแนวยาวลงไปทางทิศใต้ ตามล าห้วยอาฮง ถึงจุดกึ่งกลางล าห้วย
อาฮงเป็นเส้นแบ่งเขต ผ่านแยกอาฮงบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๓๕๓๑๒ โค้งตามล าห้วยอาฮง บริเวณทางเกวียนบรรจบกับ
ห้วยอาฮงบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๓๘๓๐๗ แล้วใช้ทางเกวียนไปบ้านหนองตะไก้ เป็นแนวแบ่งเขตถือเอาข้างทางเกวียน
ทางทิศตะวันตกเป็นจุดแบ่งเขต ยาวตามทางเกวียนไปตลอดจนถึงหลักไม้แก่นปักไว้ข้างหนองตะไก้ทางทิศตะวันตก 
บริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๒๘๒๙๔ แล้วเล็งไปเป็นเส้นตรงลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ ๑.๒ กิเมตร ข้ามถนน 
รพช. สายบ้านสมัยส าราญ – บ้านหนองดินด า ถึงปลายห้วยต้นผึ้ง บริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๒๔๒๘๒ ถือจุดกึ่งกลางล า
ห้วยต้นผึ้งบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๔๑๗๒๗๕ ยาวตามล าห้วยต้นผึ้งลงไปสิ้นสุดที่บริเวณห้วยต้นผึ้งบรรจบกับห้วยคองบริ
เวณพิกัด ยู เอฟ ๔๒๔๒๕๓ เป็นแนวแบ่งเขต ระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร   
 ทิศตะวันตก อาณาเขตติดต่อกับต าบลหนองเลิง โดยมีจุดเริ่มต้นที่ปากห้วยเนียมไหลบรรจบกับห้วยคองบริ
เวณพิกัด ยู เอฟ ๓๔๐๒๕๒ ใช้จุดกึ่งกลางล าห้วยเนียมเป็นแนวแบ่งเขตยาวตามล าห้วยเนียมขี้นไปทางทิศเหนือถึง
ปากห้วยตาก้างบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๓๓๒๗๔ ถือจุด กึ่งกลางห้วยตาก้างเป็นเส้นแบ่งเขต ยาวตามล าห้วยตาก้างถึง
ปลายห้วยตาก้างบริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๔๗๒๙๕ แล้วเล็งเป็นเส้นตรงขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ ๑.๒ กิโลเมตร ถึง
หลักไม้แก่นบริเวณสันเนินป่าสงวน บริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๔๖๓๐๗ เป็นแนวยาวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านป่า 
สงวนประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ถึงห้วยค าอีเลิศ(ค าบอน) บริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๔๑๓๑๒ ใช้ล าห้วยค าอีเลิศ(ค าบอน) 
เป็นแนวแบ่งเขตยาวไปตามล าห้วยขึ้นไปทางทิศเหนือ ถึงจุดกึ่งกลางล าห้วยอีเลิศ (ค าบอน) เป็นเส้นแบ่งเขตสิ้นสุดที่
ห้วยค าไผ่บรรจบกับห้วยค าอีเลิศ(ค าบอน)บริเวณพิกัด ยู เอฟ ๓๓๘๓๓๖ เป็นแนวแบ่งเขต ระยะทางประมาณ ๑๐ 
กิโลเมตร  

แผนที่ตั้งต ำบลโนนสว่ำง 
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 ๒.๒ สภำพภูมิประเทศ และภูมิอำกำศ 
 สภาพภูมิประเทศของต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยทั่วไปเป็นที่ดอนสลับกับที่ราบ
ลุ่มมีลักษณะเป็นสันเนิน พื้นที่ท่ัวไปมีความลาดเอียง ๐.๐๓% จากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้ ดินมีลักษณะเป็นดินชุดโพน
พิสัย (ดินลูกรังหน้าดินตื้น) เหมาะแก่การปลูกพืชและผลไม้  
 สภาพภูมิอากาศของต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น 
แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม ฤดูหนาว
ช่วงเดือนกันยายนถึงกุมภาพันธ์  
  
 ๒.๓ สภำพเศรษฐกิจ  
ต าบลโนนสว่าง  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตอยู่กับการประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกร  
ผลผลิตส าคัญคือ  ข้าว  ยางพารา  อาชีพอ่ืนๆ ได้แก่ อาชีพรับจ้าง บริการและค้าขาย  แหล่งขายแรงงานคือ  
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัดและต่างประเทศ  โดยอาชีพท านา/ท าไร่/ท าสวน จ านวน ๑,๓๕๓ ครัวเรือน  ค้าขาย/ธุรกิจ
เอกชน จ านวน ๔๑ ครัวเรือน อาชีพรับราชการ/ครู/ต ารวจ/พยาบาล/อ.ท้องถิ่นฯ จ านวน  ๓๕   ครัวเรือน   อาชีพ
รับจ้างทั่วไป จ านวน ๕๙๑ ครัวเรือน อาชีพเลี้ยงสัตว์ได้แก่เลี้ยงหมู/ปลา/ไก่/เป็ด/กบ/จิ้งหรีด/ควาย จ านวน ๓๒๑ 
ครัวเรือน 
 โดย รายได้ส่วนใหญ่ได้จากการจ าหน่ายน้ ายางพารา ยางพาราก้นถ้วย(ขี้ยาง) และยางแผ่น ซึ่งเป็นรายได้หลัก
ของเกษตรกรในชุมชน ส่วนการท านาจ าหน่ายผลผลิตบางส่วนและอีกส่วนเก็บไว้บริโภคในครัวเรือน ส าหรับหน่วย 
ธุรกิจในชุมชนประกอบด้วยร้านค้าในหมู่บ้านจ านวน ๔๒ แห่ง ตลาดลานค้าชุมชนจ านวน ๑ แห่ง โรงสีจ านวน ๑๑ 
แห่ง  ปั้มน้ ามัน(ปั๊มหลอด) จ านวน ๙ แห่ง ปั๊มน้ ามัน(หัวฉีด)จ านวน ๓ แห่ง หอพักจ านวน ๒ แห่ง โรงงานผลิตน้ าดื่ม
จ านวน ๒ แห่ง ร้านอินเตอร์เน็ทจ านวน ๒ แห่ง ร้านซ่อมเครื่องยนต์และจักรยานยนต์จ านวน ๓ แห่ง และกลุ่มอาชีพ
จ านวน ๑๕ กลุ่ม ซึ่งเป็นแหล่งน ารายได้เข้าสู่ชุมชน 
 กลุ่มอาชีพที่ด าเนินกิจกรรมจริงในหมู่บ้าน  ได้แก่  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ๑,๑๘๗ คน  กลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิต ๖๖๗ คน กลุ่มผู้ขายยางพารา ๒๐๒ คน กลุ่มกองทุนปุ๋ย ๒๕๑ คน กลุ่มกองทุน อพป.๗๕๕ คน   ก ลุ่ ม
เลี้ยงสัตว์ ๕๐ คน กลุ่มกระบือ/โคเนื้อ ๓๘ คน กลุ่มทอผ้าเย็บผ้า ๓๐ คน  กลุ่มจักสาน ๑๐ คน  กลุ่มเลี้ยงไก่๑๐ คน
กลุ่มทอเสื่อกก ๑๕ คน  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ ๓๐๘ คน  กลุ่มเลี้ยงปลา  ๑๐ คน  กลุ่มเลี้ยงกบ ๓๐คน  กลุ่ม
กองทุน  กขคจ. ๙๓ คน ดังนั้น รายได้ไม่ถึง  ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี ๑๔ ครัวเรือน และรายได้เฉลี่ย    ๒๕,๐๐๐  
บาท/ครัวเรือน/ปี  (ค่าเฉลี่ยทั่วไป  ๑๑  หมู่บ้าน)  ข้อมูลได้จากการส ารวจข้อมูล  จปฐ.ปี พ.ศ.๒๕๕๔   
 
 ๒.๔ สภำพทำงสังคม 
  สภาพทางสังคมของต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีลักษณะการตั้งบ้านเรือน
แบบกลุ่มบ้าน เป็นแบบรวมครอบครัวใหญ่และครอบครัวเดี่ยว การคมนาคมในพ้ืนที่ต าบลโนนสว่าง ในปัจจุบันสะดวก
เป็นช่วงๆ เพราะบางส่วนผิวจราจรเป็นหลุมขรุขระสาเหตุจากภัยธรรมชาติและการใช้งานเป็นระยะเวลานาน บางส่วน
เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อระหว่างต าบลซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงท าให้การพัฒนาด้านการ
คมนาคมไม่ต่อเนื่องแต่ก็มีทั้งถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรังเข้าถึงทุกหมู่บ้านวิถีชีวิตของ ชุมชนบางส่วนจะ
เป็นสังคมชนบทปะปนสังคมเมือง สังเกตได้จากมีตลาดซื้อขายจ าหน่ายสินค้าทั้งตลาดแบบประจ า และไม่ประจ า
(ตลาดนัด) มีร้านบริการอินเตอร์เน็ท แต่บางส่วนยังคงเป็นสังคมชนบทอยู่สังเกตได้จากการด ารงชีวิตแบบดัง เดิมโดย



๘ 

การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันอยู่ เช่น การลงแขก ความเป็น เครือญาติพ่ีน้อง ประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ้านเป็นต้นการ
ประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา และท าสวนยางพารา เป็นหลัก  
 ด้านการศึกษา ในเขตพ้ืนที่มี โรงเรียนประถมศึกษาจ านวน ๒ แห่ง (ศูนย์การเรียนรู้บ้านนาดี,ศูนย์การ
เรียนรู้บ้านโนนงาม) โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๒ แห่ง 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่ ประชาชนมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ การท านา บายศรีสู่ขวัญ  
เครื่องจักสาน  การท าประมง  การทอผ้าพ้ืนเมือง  การทอผ้าไหม  เป็นต้น    
 สถาบันและองค์กรทางศาสนา ในเขตพ้ืนที่มีวัดจ านวน ๙ แห่ง   ไม่มีส านักสงฆ์  
 ด้านสาธารณสุข ในเขตพ้ืนที่มี  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล/หมู่บ้าน  ๒  แห่ง ได้แก่                       
(รพสต.ต าบลโหนองเข็ง/รพสต.บ้านดอนปอ) มีร้านขายยาแผนปัจจุบัน ๑ แห่ง และประชาชนมีอัตราการมีส้วมใช้
และใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   ๑๐๐ ของประชากรทั้งหมด 
 ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ในเขตพ้ืนที่ไม่มีสถานีต ารวจแต่ได้มีการประสานงานกับสถานี
ต ารวจภูธรหอค า   เทศบาลเป็นสถานีดับเพลิง ๑ แห่ง และมีด่าน/จุดตรวจ ๑ แห่ง 
  
  ๒.๕ ข้อมูลประชำกรและสถิติส ำคัญ 
 ข้อมูลจ านวนประชากรต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ จ าแนกตาม หมู่บ้าน เพศ และ
จ านวนครัวเรือน 
 
หมู่ที่ บ้ำน รวมจ ำนวน

ประชำกร (คน) 
ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

จ ำนวน
ครัวเรือน 

ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน 

๑ โนนสว่าง ๑,๐๕๒ ๕๑๙ ๕๓๓ ๒๔๐ นายกงใจ  แสงวงษ์ 
๒ ชัยบาดาล ๕๑๑ ๒๕๖ ๒๕๕ ๑๔๙ นายสมพงษ์  เข็มศิริ 
๓ สรรทวี ๕๖๐ ๒๙๒ ๒๖๘ ๑๓๐ นายอภิรักษ์  ศรีชมชื่น 
๔ นาดี ๗๖๒ ๓๘๔ ๓๗๘ ๑๘๘ นายประยูร  คงบุญวาส 
๕ ดอนปอ ๗๐๔ ๓๓๗ ๓๖๗ ๑๘๔ นายสมเพียร  เข็มศิริ(ก านันฯ) 
๖ หนองดินด า ๔๓๓ ๒๑๓ ๒๒๐ ๑๑๒ นายส ารวย  ด้วงหว้า 
๗ บูรพา ๗๙๘ ๔๐๖ ๓๙๒ ๒๐๐ นายบุญช่วย  ชินค า 
๘ หนองไฮ ๒๓๔ ๑๒๙ ๑๐๕ ๑๓๑ นายบุญรัก  พลภักดี 
๙ พรนิยม ๖๗๑ ๓๔๙ ๓๒๒ ๑๖๙ นายนิกร  ครองยุติ 
๑๐ โนนงาม ๔๕๗ ๒๓๖ ๒๒๑ ๑๐๐ นายปรีดาศักดิ์  ภาวงค์ 
๑๑ โนนดู่ ๕๐๐ ๒๔๓ ๒๕๗ ๑๓๔ นายพล  พ้ืนดี 
รวม ๖,๖๘๒ ๓,๓๖๔ ๓,๓๑๘ ๑,๗๓๗  

 
ที่มำ: งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, เมษายน  ๒๕๕๗ 
 
 



๙ 

 
  ข้อมูลประชำกรผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 
  ต าบลโนนสว่าง  ๑๑  หน่วยเลือกตั้ง  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด ๖,๕๙๘  คน  แยกออกเป็นชาย  
๓,๒๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๔๗ แยกเป็นหญิง ๓,๓๓๕  คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๕๓   
(ที่มำ: งานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนนสว่าง อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, เมษายน  ๒๕๕๗)  
 
 ๒.๖.กำรบริกำรพื้นฐำน          
  ด้านกำรคมนำคม  ในเขตพ้ืนที่มถีนน คสล. จ านวน ๕๕ สายรวมเป็นระยะทาง  ๔๒.๐๘  กิโลเมตร 
มีถนน  ลาดยาง จ านวน ๒ สาย รวมเป็นระยะทาง   ๔.๗๖  กิโลเมตร และมีถนนลูกรัง จ านวน ๙๓ สาย รวมเป็น
ระยะทาง   ๒๐๑.๑๖   กิโลเมตร  
  ด้านการโทรคมนาคม  ในเขตพ้ืนที่มีที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ๑  แห่ง มีโทรศัพท์สาธารณะ 
๑๑ แห่ง  โทรศัพท์ส านักงานเทศบาลต าบลโนนสว่าง ๑ เครื่อง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๔๒๐๒ - ๔๕๕๕ 
  ด้านการไฟฟ้า  ในเขตพ้ืนที่มีจ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง ๑๑ หมู่บ้าน   มีจ านวนประชากรที่ใช้ 
ไฟฟ้า ๑,๗๓๗  ครัวเรือน และไฟฟ้าและอาคาร ๑๕๐  จุด 
 
 ๒.๗ ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ 
  ทรัพยากรดิน  ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดโพนพิสัย  (ดินลูกรังหน้าต้ืน) เหมาะแก่การเพาะปลูก 
  ทรัพยากรป่าไม้  มีป่าสงวนแห่งชาติ  ๑  แห่ง  อยู่บริเวณด้านทิศเหนือของเทศบาลต าบลโนน 
สว่าง พื้นที่ประมาณ  ๒,๐๐๐  ไร่  หรือประมาณร้อยละ  ๔.๗๙%  ของพ้ืนที่เทศบาลต าบลโนนสว่าง  
  ทรัพยากรน้ า  มีหนองน้ าอาฮง เป็นแหล่งน้ าส าคัญ สภาพห้วย  หนอง ล าห้วยมีสภาพตื้นเขิน  ไม่
สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ท าการเกษตรตลอดปีได้        
  แหล่งน้ าธรรมชาติ  ได้แก่  ล าห้วย, ล าน้ า ๑๐ สาย    บึง,หนองและอ่ืน ๆ ๒๗ แห่ง  
  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ได้แก่  ฝาย ๖ แห่ง บ่อน้ าตื่น ๑๗๒ แห่ง  บ่อบาดาล ๔๕ แห่ง  สระน้ า ๖แห่ง  
ประปาหมู่บ้าน ๔ แห่ง  ผู้ใช้ประปา  ๑,๗๓๗ ครัวเรือน 
  แหล่งน้ าสาธารณะ  ได้แก่  แหล่งน้ าสาธารณะ ๒๐ แห่ง โดยมีล าห้วยส าคัญไหลผ่านคือ ล าห้วย
อาฮง  ล าห้วยนาดี  ล าห้วยไผ ่ ล าห้วยลึก  ล าห้วยกลาง  ล าห้วยผึ้ง  ล าห้วยค าอีเลิศ  ล าห้วยน้ าเย็น  เป็นต้น 
 
 ๒.๘  ข้อมูลอ่ืน ๆ          
  ในเขตพ้ืนที่มีหอกระจายข่าว ๑๔ แห่ง  มีมวลชนจัดตั้ง ได้แก่ ลูกเสือชาวบ้าน ๓ รุ่น 
๕๖๐ คน ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑ รุ่น ๓๑๖ คน  กลุ่มแม่บ้าน  ๑๑  กลุ่ม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๒ 
รุ่น ๑๗๔ คน   
  จุดเด่นของพ้ืนที่  (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล)  คือ  หนองอาฮง  เป็นแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญท่ีมี 
ขนาดกว้างทัศนียภาพสวยงามซึ่งในอนาคตจะปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของต าบลโนนสว่าง  
และเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลาน้ าจืดที่ใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ 
  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ  ๑๐๕  และผลิตภัณฑ์ทอผ้า
พ้ืนเมือง 



๑๐ 

 ๒.๙  กำรใช้พื้นที่เขตเทศบำล 
  ในเขตเทศบาลแบ่งออกเป็น พ้ืนที่อาศัย ๒,๒๓๖ ไร่  พ้ืนที่เกษตร ๓๓,๗๒๘ ไร่  พ้ืนที่นา 
๖๑,๘๑๐ ไร ่ พ้ืนที่ไร่ ๘,๘๑๗  ไร่  พ้ืนที่สวน  ๑๘,๘๓๗  ไร่  พ้ืนที่อ่ืนๆ ได้แกป่่าชุมชน ๑๑๘  ไร่ และประชาชนมี
การใช้ที่ดินท าการเกษตร 
 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรต ำบลโนนสว่ำง  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ ดังนี้ 
 

หมู่ที่ ท ำนำ 
(ไร่) 

ยำงพำรำ
(ไร่) 

ไม้ผล 
(ไร่) 

ยูคำลิปตัส
(ไร่) 

มันส ำปะหลัง
(ไร่) 

ปำล์มน้ ำมัน 
(ไร่) 

พืช 
(ไร่) 

๑ ๒,๓๒๑ ๒,๒๔๗ ๑๐ ๓๕ ๕ ๗๕ ๑ 
๒ ๑,๙๐๕ ๑,๙๑๗ - ๗๒ ๒๒๖ ๒๔๗ - 
๓ ๑,๒๒๘ ๑,๒๙๑ ๑๔ ๙๗ - - - 
๔ ๒,๔๐๕ ๒,๕๖๓ ๓ ๒๕๗ ๑๖ ๖๕ - 
๕ ๑,๐๙๓ ๑,๒๒๓ - ๔๔ ๘ ๙๙ ๒ 
๖ ๖๙๖ ๗๖๖ - ๙ - ๒๕ - 
๗ ๑,๖๙๘ ๑,๘๕๓ - ๑๐๑ ๔ - - 
๘ ๖๓๐ ๔๔๖ - - ๕ ๕ - 
๙ ๗๒๑ ๑,๐๖๓ ๒ ๒๘ - - ๒ 
๑๐ ๓๙๘ ๕๖๔ - ๒ ๑๐ ๑๐ - 
๑๑ ๘๔๓ ๗๑๑ - ๔๖ - ๑๘ - 
รวม ๑๓,๙๓๘ ๑๔,๖๕๒ ๒๙ ๖๙๑ ๒๗๔ ๕๔๔ ๕ 
 
ทีม่า :  ข้อมูลจากเกษตรอ าเภอเมืองบึงกาฬ  ๒๕๕๕ 
 
 ๒.๑๐ ศักยภำพของเทศบำลต ำบล 
  ๑. การบริหารราชการและการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลต าบลโนน
สว่าง  จะบังเกิดผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ได้ ล้วนเกิดจากทุกภาคส่วนร่วมมือกัน  ซึ่งประกอบด้วย 
 
ประเภท สังกัด ต ำแหน่ง อัตรำ หมำยเหตุ 
๑. พนักงาน
เทศบาล 

ส านักปลัด ปลัดเทศบาลต าบล ๑  ส านักปลัดรวม ๗ อัตรา 
 รองปลัดเทศบาลต าบล ๑  
 หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ๑  
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ  ๑  
 นักพัฒนาชุมชน ๑  
 พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑  

 



๑๑ 

ประเภท สังกัด ต าแหน่ง อัตรา หมายเหตุ 
๑. พนักงาน
เทศบาล 

 เจ้าหน้าที่ทะเบียน ๑  
 เจ้าพนักงานธุรการ - ว่าง 
กองคลัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ๑  กองคลังรวม ๒ อัตรา 
 นักวิชาการเงินและบัญชี ๑  
 นักวิชาการพัสดุ - ว่าง 
กองช่าง นักบริหารงานช่าง ๑  กองช่างรวม ๒ อัตรา 
 นายช่างโยธา ๑  
กองการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ๑ กองการศึกษา ๑ อัตรา 
 รวมพนักงำนเทศบำล ๑๒  

๒.ลูกจ้างประจ า ส านักปลัด เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - (ไม่ม)ี 
 ภารโรง - (ไม่ม)ี 
 รวมลูกจ้ำงประจ ำ  0  

๓.พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

ส านักปลัด ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๑ ส านักปลัด ๔ อัตรา 
 ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑  
 พนักงานขับรถยนต์  (ประจ ารถบรรทุกน้ า) ๑  
 พนักงานขับรถยนต์  (ประจ ารถขยะ) ๑  
กองคลัง ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ๑ กองคลัง ๓ อัตรา 
 ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๑  
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ ๑  
กองการศึกษา ผช.นักวิชาการศึกษา(กองการศึกษา) ๑ กองการศึกษา ๙ อัตรา 
 ผู้ดูแลเด็ก ๖  
 ครูผู้ดูแลเด็ก ๒  
 รวมพนักงำนตำมภำรกิจ ๑๖  

๔.พนักงานทั่วไป ส านักปลัด คนงานทั่วไป (พนักงานประจ ารถขยะ) ๕  
 (พนักงานประจ ารถน้ า) ๒  
 คนงานทั่วไป(แม่บ้าน) ๑  
กองคลัง พนักงานจดมาตรวัดน้ า ๑  
กองช่าง ผช.ช่างไฟฟ้า ๑  
 พนักงานผลิตน้ าประปา ๒  
 ยาม ๑  
 พนักงานขับรถส่วนกลาง ๑  
 จ้างเหมาบริการ ๒  

  รวมพนักงำนทั่วไป ๑๒  
พนักงำนเทศบำล/ลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจ/พนักงำนทั่วไป รวมทั้งหมด     ๔๔  คน 



๑๒ 

 
๒.ระดับการศึกษาของบุคลากรในเทศบาลต าบล 
ต ำแหน่ง ระดับกำรศึกษำ 

ปริญญาโท 
(คน) 

ปริญญาตรี
(คน) 

มัธยมศึกษา/อาชีวะ 
(คน) 

ประถมศึกษา (คน) 

พนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างฯ ๗ ๒๑ ๑๒ ๒ 
ผู้บริหารท้องถิ่นฯ - ๑ ๔ - 
สมาชิกสภาท้องถิ่นฯ - - ๑๒ - 
รวม ๗ ๒๒ ๒๘ ๒ 
           
๓.งบประมาณของเทศบาลต าบล ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จ านวน ๓๓,๔๕๙,๙๐๓ บาท  แยกเป็น 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
แยกตำมประเภท จ ำนวนเงิน (บำท) 
ภาษีอากร ๒๙๙,๓๒๘.๘๙ 
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต ๓๘๑,๙๙๑ 
รายได้จากทรัพย์สิน ๑๕๘,๐๖๑.๒๗ 
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์              ๘๕๔,๑๑๐ 
รายไดเ้บ็ดเตล็ด ๑๓๒,๗๗๔.๕๐ 
ภาษีจัดสรร ๑๑,๒๙๗,๐๘๓.๔๖ 
อุดหนุนทั่วไป ๑๒,๗๒๔,๗๗๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
รวมทั้งหมด ๒๕,๘๔๘,๐๗๔.๑๒ 
ที่มา: กองคลังเทศบาลต าบลโนนสว่าง (ข้อมูล  ณ  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๖)   
 
๔. เครื่องมือและครุภัณฑ์ต่างๆ 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
๑ รถยนต์นั่งส่วนกลาง  ๔  ประต ู ๒ 
๒ รถเก็บขยะ  ๒ 
๓ รถน้ า     ๑ 
๔ เครื่องพ่นหมอกควัน ๒ 
๕ คอมพิวเตอร์  ๑๒ 
๖ รถจักรยานยนต์ ๑ 
๗ เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา ๑ 
   



๑๓ 

 
ปีงบประมำณ ๒๕๕๖ 
ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน 
๘ เครื่องถ่ายเอสาร ๑ 
๙ ตู้เก็บเอกสาร ๔๐ ช่อง ๑๐ 
๑๐ ตู้เก็บเอกสารแบบฝาปิด ๓ 
๑๑ ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก ๓ 
๑๒ ตู้เก็บเอกสารแบบไม้ ๒ 
๑๓ กระติกน้ าร้อน ๒ 
๑๔ เครื่องตัดหญ้า ๒ 
๑๕ กล้องระดับ ๒ 
๑๖ เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ๒๐ 
๑๗ เครื่องขยายเสียง ๑ 
๑๘ โทรทัศน์ ๑ 
๑๙ เครื่องโทรสาร ๒ 
๒๐ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล ๒ 
๒๑ กล้องถ่ายวีดีโอ ๑ 
๒๒ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๓ 
๒๓ เครื่องปรับอากาศ ๑๐ 
๒๔ อ่ืนๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positioning) ของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 
 จากการด าเนินงานที่ผ่านมา  เทศบาลต าบลโนนสว่างได้ด าเนินงานด้านต่างๆ  ไปพร้อมๆ กัน  ประสบ
ความส าเร็จไปแล้วหลายโครงการต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องบางโครงการต้องปรับปรุงและแก้ไขใหม่ให้สามารถ
ด าเนินการได้ดีกว่าเดิม  ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาต าบลขึ้น ทั้งแผนพัฒนา
ต าบลประจ าปี ความต้องการของประชาชน โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมจัดท าแผนงานโครงการใน
รูปของประชาคม เพ่ือเสนอให้คณะท างานของเทศบาลต าบล จัดท าข้ึนเป็นแผนพัฒนาขึ้น แต่เนื่องจากปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนมีมาก แต่งบประมาณและบุคลากรมีไม่เพียงพอ  แผนพัฒนาสามปีและแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี ซึ่งแผนพัฒนาต าบลจะมีการน าข้อมูลปัญหา และความต้องการของชุมชนน ามาก าหนด
เป็นโครงการต่างๆ ขึ้นมา เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน จึงท าให้การพัฒนาไม่
ทั่วถึงครอบคลุมและต้องใช้เวลา  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๑ วิสันทัศน์  ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
  “ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ก้าวไกล  วัฒนธรรมล้ าค่า   สุขภาพดีถ้วนหน้า  ทุกคนมีการศึกษา  
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยั่งยืน” 
 1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      
 3.  การพัฒนาด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ๕.  การพัฒนาด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๖.  การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริหารในท้องถิ่น 
 ๗.  การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารจัดการ  และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

บทที่ ๓  แผนยุทธศำสตร์ 
แนวคิดในกำรก ำหนดกรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดบึงกำฬ 
ยุทธศำสตร์ประเทศ  (Country  Strategy) 
1.  กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจำกประเทศรำยได้ปำนกลำง  “Middle  
Income  trap” (Growth  &  Competitiveness) 
 เป้ำหมำย 
 1.  รายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น  12,400  ดอลลาร์  สรอ.  ตอ่ปี  (GNI)  และ 
 2.  อัตราการขยายตัวของ  GDP  อยู่ที่ร้อยละ  5.0 – 6.0  ต่อปี  ในช่วง  15  ปีข้างหน้า 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
 1.  กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจ  ให้มีความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนภายนอกด้วยการใช้
นวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  และเพ่ิมการลงทุนด้าน  R&D  ให้มากกว่าร้อยละ  1  ต่อ  GDP  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับภาคการผลิตและบริการ  โดย 
  1.1  สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่สินค้ำเกษตร  และสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
  1.2  ก ำหนดอุตสำหกรรมอนำคต  ให้สอดคล้องกบัความต้องการโลกและภายในประเทศ 
  1.3  เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  ด้านท่องเที่ยวและบริการ 
 2.  กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  ให้มีคุณภาพและเชื่อมโยงการขนส่งทั้งในและต่างประเทศรวมทั้ง
สร้างความม่ังคงด้านพลังงานด้วยการส่งเริมการใช้พลังงานสะอาดและให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ  4 
 3.  กำรพัฒนำและปรับปรุงจุดอ่อน  เพื่อยกระดับควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  (National  
Competitiveness)  ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  กำรเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภูมิภำค  เพ่ือขยายโอกาสการค้า  การลงทุน  โดยใช้ประโยชน์จากการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.  กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ  (Inclusive  Growth) 
 เป้ำหมำย 
 2.1  เพ่ิมสัดส่วน  SMEs  ต่อ  GDP  ให้มากกว่าร้อยละ  40  ต่อ  GDP 
 2.2  ปีการศึกษาเฉลี่ยอยู่ที่  15  ปี  และอัตราการอ่านออกเขียนได้อยู่ที่ร้อยละ  100 
 2.3  GINI  coefficient  ปรับลดลงเหลือ  0.40  หรือน้อยกว่า  เพื่อยกระดับฐานะของคนทุกกลุ่มให้สูงขึ้น
ตามมาตรฐานการด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
 1.  การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนและเพ่ิมรายได้ให้แก่  ผู้มีรายได้น้อย  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ  สตรีและ  
SMEs   
 2.  การส่งเสริม  CSR  Social  Enterprises 
 3.  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา  และบริการสาธารณสุข  รวมทั้ง เพ่ิมผลิตภาพการผลิต
ของแรงงาน  และการดูแลผู้สูงอายุ 
 4.  การสร้างประชาธิปไตยท่ีมั่นคง ต่อต้านการคอร์รัปชั่น  และสร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใส 5 



๑๖ 

 5.  การพัฒนาเมืองในภูมิภาคต่างๆ  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  ทั้งในด้านอุตสาหกรรม  การท่องเที่ยวบริการ  การลงทุนและการค้าชายแดน 
3.  กำรเติบโตที่  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (Green  Growth)  
 เป้ำหมำย 
 3.1  ลดการปล่อย  GHG  ในภาคพลังงาน  ให้ต่ ากว่า  4  ตัน/คน/ปี 
 3.2  เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ  40  ของพ้ืนที่ทั้งหมด  (128  ล้านไร่) 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
 1.  กำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสีเขียว  (R&D) 
 2.  การลดการปล่อย GHG  ในทกุภาคส่วนและตลอดห่วงโซ่การผลิต  การประหยัดพลังงานการปรับ
กฎระเบียบเรื่องการสร้างอาคาร  (Building  Code) 
 3.  นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  การอุดหนุนเพ่ือลดต้นทุนการผลิตการจัดซื้อ
จัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  (Green  Procurement) 
 4.  การสร้างอาชีพสีเขียว  (Green  Jobs)  ด้วยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้อง
กับทิศทางเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 5.  การรณรงค์  และสร้างจิตส านึกของประชาชน 
 6.  การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม  และการบริหารจัดการน้ า  (Mitigation & Adaptation) 
4. กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (Internal  Process) 
 เป้ำหมำย 
 4.1  ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 4.2  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 แนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ 
 1.  การปรับโครงสร้างระบบราชการ  ให้สามารถด าเนินการบูรณาการแผนงาน  โครงการ  และงบประมาณ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค 
 2.  การพัฒนาและบริหารก าลังคน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ  เพื่อให้มีก าลังคนและสมรรถนะท่ี
เหมาะสมมาปฏิบัติงานสอดคล้องกับทิศทางการปรับโครงสร้างระบบราชการ 
 3.  การเร่งปรับปรุง  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบต่างๆ  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อม 
 4.  การปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม 
 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับท่ี  11 
 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555 – 2559)  จะเป็นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ  ให้แก่  ปัจเจก  ครอบครัว  ชุมชน 
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะ  5  ปีของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11  ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญ  ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  พันธกิจ 
  1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต  ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุก
ภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  
เป็นธรรม 
  2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง  สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
  3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาบนฐานความรู้  ความคิดสร้างสรรค์  และ
ภูมิปัญญา  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
  1)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
  2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจ  สติปัญญา  อารมณ์ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 1.  ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม 
  1.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย  ควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ 
  1.2  การจัดการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม  และมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  1.4  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง  ผลประโยชน์ของ
สังคมและเสริมสร้างบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
 
 2.  ยุทธศำสตร์  กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงย่ังยืน 
  2.1  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2.2  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  2.3  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
  2.4  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.5  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
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 3.  ยุทธศำสตร์  ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร  ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน 
  3.1  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.2  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3.3  การสร้างมูลเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
  3.4  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  3.5  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  3.6  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง
ภาคเกษตร 
  3.7  การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
 
 4.  ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
  4.1  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
  4.2  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  4.3  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียม  และเป็นธรรม 
  4.4  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์  
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  4.5  การสร้างความเป็นหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  4.6  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต  ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ  และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  4.7  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก าไร 
  4.8  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  4.9  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  4.10  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
 
 5.  ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน 
  5.1  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5.2  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5.3  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  5.4  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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  5.5  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
  5.6  การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบการตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  5.7  การควบคุมและลดมลพิษ 
  5.8  การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
 
แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  (พ.ศ.  2555 – 2558) 
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เป็นกรอบและแนวทางในการจัดท าแผนนิติบัญญัติและแผนปฏิบัติ
ราชการเพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน  ตลอดระยะเวลาสี่ปีของรัฐบาล  และทุกส่วนราชการจะน าไปด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้  อนุมัติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  
2555 – 2558  เมื่อวันที่  6  กันยายน  2554   มีหลักการบนพ้ืนฐานที่ส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่  23 – 24  สิงหาคม  2554  
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  
ที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  4  ส่วน  ได้แก่ แนวคิดและทิศ
ทางการบริหารประเทศแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน กลไกการน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การ
ปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการที่มีล าดับความส าคัญตามนโยบายรัฐบาล โดยทั้ง ๔ ส่วนจะช่วยสร้างความชัดเจน และ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย เกิดความสามัคคีปรองดอง ความ
สมานฉันท์ความผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดี ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวมรัฐบาลมีความเชื่อมั่นว่าแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือส าคัญของการท างานและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งทุกส่วน
ราชการมีส่วนร่วมด าเนินการผลักดันและบูรณาการนโยบาย  ในแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ภาครัฐ และผู้ที่เก่ียวข้อง ที่มีส่วนร่วมด าเนินการ  ให้แผนการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส าเร็จ
ลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  เป็นผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
 นโยบำยของรัฐบำล 
   นโยบายเร่งด่วนในการด าเนินการปีแรก 
  1)  สร้างความปรองดองสมานฉันท์  เยียวยาและฟ้ืนฟูทุกฝ่าย 
  2)  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น  วาระแห่งชาติ 
  3)  ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครฐัอย่ำงจริงจัง 
  4)  ส่งเสริมให้มีการบริหารการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน  
  5)  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
    6)  เร่งพื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
  7)  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ  
  8)  ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  
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  9)  ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  
  10) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  11) ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
  12) เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  
  13) สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  14) พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
  15) จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
  16) เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปทางการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
 นโยบำยที่จะด ำเนินกำรในระยะ 4 ปี 
  1)  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
  2)  นโยบายเศรษฐกิจ 
  3)  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
  4)  นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  5)  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
  6)  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
  7)  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
วิสัยทัศน์ของรัฐบำล 
 ในช่วงปี  พ.ศ.  2555 – 2558  รัฐบาลจะมุ่งมั่นการพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและ
พัฒนาไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน  พร้อมทั้งมุ่งม่ันจะสร้างความสามัคคี  ปรองดอง  ให้เกิดข้ึนในสังคมไทย  ซึ่งจะ
นานไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองการปกครองของประเทศให้ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชนชาวไทยทุกคน  โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินนโยบายของรัฐบาล  ทั้งนี้รัฐบาลจะด าเนินการให้บรรลุภารกิจดังกล่าวภายใต้
แนวทางพ้ืนฐานหลัก  3  ประการ  คือ 
 1.  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุล  มีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึ้น  ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 2.  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม 
 3.  เพ่ือพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  อย่างสมบูรณ์ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้ำน 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  โดยการพัฒนาระบบคมนาคม  การไฟฟ้าการพัฒนา
แหล่งน้ า  และระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มี
ความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร 

ปัญหารุกรานที่ดินท ากิน  ทรัพยากรป่าไม้ถูก
ท าลายและแหล่งน้ าเน่าเสีย 

- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการวางแผนจัดระบบการปล่อยน้ าเสียและ
การจัดเตรียมพ้ืนที่ทิ้งขยะ 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  โดยการปลูกป่า
รักษาสมดุลธรรมชาติ  การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด  และความไม่
เพียงพอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์ทาง
สาธารณสุข เพื่อป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดในพ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่
ตรงกัน 

- ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือน
บ้านและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเดียวกัน 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  การลักลอบค้า
มนุษย์  อาวุธ  และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ าชุมชน  
หากพบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
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2.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องส่งเสริมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบคมนำคม 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม - สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได้

มาตรฐาน  โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
- ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์
รวมโดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอและ
ปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้บริการทางเลือก 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  ณ  
จุดเดียว  (One  stop  service)  การตรวจปล่อยจุดเดียว  (Single  
service lsppection)  และด่านศุลกากรแบบ  Single  Window 

 
3.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุน 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล - สนับสนุนการให้สถาบันการเงินผ่อนปรนสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม  

SMEs  ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตรา
ดอกเบี้ยต่ า 
- สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการค้าการลงทุนและเรื่อง
กฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มีการลักลอบ
ท าการค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีศูนย์กระจายสินค้าและศูนย์บริการแบบ
เบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้า  และ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อ านวยความ
สะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ  และประสานให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการ
ลงทุน 

สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมี
ลักษณะคล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
มีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรองกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่  เช่น  ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าย  เป็นต้น 
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 
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4.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณการแหล่ง
ท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมี
คุณภาพ  ได้แก่  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์,การสร้าง
เส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่มีแหล่งเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน
ในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดกัน, การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว,
การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว, การบริหารจัดการทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม  เป็นต้น 
- พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ความเข้าใจ  
ในด้านการให้บริการและด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและ
ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา  ฟ้ืนฟู  และพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินการ 
- จัดเก็บภาษีจากการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวยความ
สะดวก  เช่นป้ายชี้ทาง  และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวยังไม่ได้มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ  ได้แก่  เวบไซต์สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 
- จัดท าป้ายชี้ทาง/แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษาจัดตั้งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่  ที่มีความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้บริการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงกฎระเบียบการจราจรของ
ประเทศไทย  และก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขัน
เพ่ือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

 
5.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือนบ้านใน
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนให้สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ตลาดแรงงาน 
- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟังและพูดเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศ 
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5.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้ำนกำรศึกษำ 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงานในประเทศมีอยู่
อย่างก าจัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบ
และมีความล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้องกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศสมาชิกเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนนักเรียน  และ
การศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 
6.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องกำรส่งเสริมสำธำรณสุข 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ปัญหาโรคติดต่อ  โรคระบาท  และสุขอนามัย - ส่งเสริมด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานทั้ง  14  ด้าน 

1) การสุขศึกษา (Health  Education) 
2) โภชนาการ (Nutritoin) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water  Supply  and  
Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Survellance  for  Local  Diseas  
Control) 
5) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal  
Child  Heaith  and  Family  Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple  Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential  Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental  Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental  Health) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental  Dental  Health) 
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer  Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ  และโรคไม่ติดต่อ (Accident  
and  Noncomunicable  Disease  control) 
14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยว โดยการ
จัดตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค  และรักษาโรค 
- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงด้าน
สุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่ 
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7.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย  มลพิษทางอากาศ 
การรุกรามที่ดินท ากิน  และการท าลายทรัพยากร
ป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เป็นแม่ขายในการสร้าง  โรงก าจัดขยะรวมและการแยกขยะ 
- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ออกข้อบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
การดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ า และบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มงวด 
- จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่าสงวนให้มี
ความชัดเจน 
- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  เช่น  
การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาป่าและอาสาสมัครก าจัดขยะชุมชน 

 
8.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ต้องส่งเสริมด้ำนอัตลักษณ์ 
ผลกระทบ แนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการเรียนรู้อัต
ลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน “รู้เขา  รู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน  อัตลักษณ์อาเซียน  และเผยแพร่
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน 
- ปลูกฝังอัตลักษณ์ท่ีส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน  เช่น  ภาษา
พูด  ภาษาเขียน  ภาษาท้องถิ่น  การแต่งกาย  การละเล่น
พ้ืนบ้าน  อาหารและขนมไทย 
- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
- จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ  หอสมุดท้องถิ่น
เพ่ือเผยแพร่อัตลักษ์ความเป็นไทย 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอัตลักษณ์ระหว่างไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน  เช่น  การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กลุ่มที่ 1 
(หนองคำย  หนองบัวล ำภู  เลย  อุดรธำนี  และ  บึงกำฬ) 

 
วิสัยทัศน์  :  “ประตูกำรค้ำและกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในลุ่มน้ ำโขง” 
 
ยุทธศำสตร์ที่  1  :  กำรยกระดับกำรค้ำ  กำรผลิตสินค้ำทำงกำรเกษตร 
 กลยุทธ์  1.1  พัฒนำและปรับปรุงแหล่งน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
  1.  โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  โดยการพัฒนาฟ้ืนฟูลุ่มน้ า
อย่างเป็นระบบ 
  2.  โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานด้านการเกษตร 
  3.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์  1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแปรรูปสินค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน 
 กลยุทธ์  1.3  สร้ำงควำมเข้มแข็งเชื่อมโยงเครือข่ำยด้ำนกำรเกษตรแลบครบวงจร 
  1.  โครงการส่งเสริมแหล่งเงินทุนของสถาบันเกษตร 
  2.  โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจของสถาบันเกษตรกร 
 กลยุทธ์  1.4  พัฒนำช่องทำงกำรเกษตรกับบุคลำกรเครือข่ำยด้ำนกำรเกษตร 
 กลยุทธ์  1.5  สร้ำงค่ำนิยมด้ำนกำรเกษตรกับบุคลำกรเครือข่ำยด้ำนกำรเกษตร 
 กลยุทธ์  1.6  พัฒนำศูนย์ข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร  กำรค้ำ  และกำรท่องเที่ยว 
 
ยุทธศำสตร์ที่  2  กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 กลยุทธ์  2.1  พัฒนำเครือข่ำยอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและบริกำร 
  1.  โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
 กลยุทธ์  2.2  ส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรท่องเที่ยว 
  1.  โครงการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
 กลยุทธ์  2.3  พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรเกษตร  กำรค้ำ  และกำรท่องเที่ยว 
  1.  โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  2.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชน 
 กลยุทธ์  2.4  พัฒนำช่องทำงกำรตลำดด้ำนกำรเกษตร  กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยว 
 กลยุทธ์  2.5  พัฒนำกำรท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและต่ำงชำติ 
 กลยุทธ์  2.6  พัฒนำศูนย์ข้อมูลและระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรเกษตร  กำรค้ำ  และกำรท่องเที่ยว 
 
ยุทธศำสตร์ที่  3  กำรเพิ่มศักยภำพกำรค้ำชำยแดน 
 กลยุทธ์  3.1  พัฒนำศูนย์ข้อมูล  และระบบฐำนข้อมูล  ด้ำนกำรค้ำ  กำรลงทุน 
  โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลและระบบฐานข้อมูลด้านการค้า  การลงทุน 
 กลยุทธ์  3.2  เพิ่มศักยภำพผู้ประกอบกำรและแรงงำน 
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  1.  โครงการสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนภายในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  2.  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัด  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  (AEC) 
 กลยุทธ์  3.3  ส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุนให้มีประสิทธิภำพ 
  1.  โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแนวเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
  2.  โครงการศูนย์ข้อมูลและบริการเบ็ดเสร็จด้านการค้า  การลงทุน  ณ  จุดผ่านแดน 
  3.  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ  การค้า  การลงทุน  เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
  4.  โครงการพัฒนาด่านพรมแดนหนองคาย  เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
  5.  โครงการปรับปรุงทางหลวงสาย  201  ตอนสามแยกหน้าแขวงเลขท่ี 1 – สามแยกไปเชียงกลม  
(ธาตุจอมศรี)  ระหว่าง  กม.13+100-กม.15+400 
 
 
แผนพัฒนำจังหวัด  4  ปี  (พ.ศ.  2558 - 2561) 
1.  วิสัยทัศน์ 
  “ศูนย์กลางพาราภาคอีสาน  สะพานการค้า  บ้านเมืองน่าอยู่  สู่ประชาคมอาเซียน” 
 
2.  พันธกิจ 
 1.  มุ่งสร้างและปรับปรุงระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐาน  เพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมให้ทั่ง
ถึง  โดยใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  (Creative  Economy) 
 2.  พัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว 
 3.  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  อย่างยั่งยืน 
 4.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5.  ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  ภัยทางสังคม  ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 6.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคส่วนให้สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเชียน 
3.  เป้ำประสงค์รวม 
 เศรษฐกิจเติบโตอย่างเสถียรภาพ  ผลผลิตทางการเกษตรมีผลิตภาพสูง  ประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึน
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่ดี 
4.  ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 1.  การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
 2.  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและการลงทุน 
 3.  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 4.  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และพัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 
 
5.  เป้ำประสงค์ 
 1.  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตร  ส่งเสริมการแปรรูปและตลาดยางพารา 
 2.  เพ่ิมศักยภาพการค้า  การตลาด  เพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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 3.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และมีมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 
 4.  สังคมมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 
6.  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การส่งเสริมการผลิต  และพัฒนา
สินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 

เพ่ิมผลผลิตและมูลค่าสินค้าทางการเกษตรส่งเสริม
การแปรรูปและตลาดยางพารา 

ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถการค้าและ
การลงทุน 

เพ่ิมศักยภาพการค้า  การตลาด  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาการท่องเที่ยว  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  และมีมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่  4  รักษาความสงบ  ความม่ันคง  และ
พัฒนาคนสู่สังคมคุณภาพ 

สังคมมีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 
กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดบึงกำฬ 
 
วิสัยทัศน์  อปท.ในเขตจังหวัดบึงกำฬ 
  “เป็นองค์กรหลักในการให้บริการสาธารณะภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
อย่างยั่งยืน” 
 
พันธกิจ  (Mission)  
  พันธกิจที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
และเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่  2  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจที่  3  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การ
วางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
  พันธกิจที่  4  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนา 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  พันธกิจที่  5  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 
  พันธกิจที่  6  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี  เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  พันธกิจที่  7  การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
การเงินการคลังให้สอดรับกับอ านาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอ านาจจากรัฐบาล 
  พันธกิจที่  8  การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้น าและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่าง
มีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ 
  พันธกิจที่  9  ส่งเสริมและพัฒนา  การค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบึงกำฬ 
ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1.  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 
 
 
 
 
 
2.  ด้ำนกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิต 

1.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการคมนาคมและการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ 
1.2  แนวทางการพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ 
1.3  แนวทางการพัฒนางานด้านผังเมือง 
1.4  ด้านการปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ทุกด้านที่อยู่ในกรอบของ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
2.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
2.2  แนวทางการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคม 
 -   ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่ผู้สูงอายุ 
 -   ส่งเสริมและพัฒนาระบบแก่บริการผู้พิการ 
 -   ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการแก่เด็กและเยาวชน 
 -   ส่งเสริมด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผู้ดอยโอกาส  ผู้
ยากจน 
 -   การรักษา  สิทธิมนุษยชน 
2.3  แนวทางการพัฒนางานด้านการศึกษา 
 -   ส่งเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
 -   ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
 -   ส่งเสริมให้มีการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเชียนโดยการปรับปรุง  หลักสูตรการสอน
ภาษาต่างประเทศ  โดยเน้นการฟังและการพูด  และพัฒนาบุคลากร
ด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ  มาตรฐานเดียวกัน 
 

  
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 
 
 
 
 

2.4  แนวทางการพัฒนางานด้านการสาธารณสุข 
 -   ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการสาธารณสุข 
 -   ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ  ในการ
บริการ 
 -   พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข  ให้เข้าใจ  และ
ครอบคลุม 



๓๑ 

 
 
 
 
3.  กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชน  สังคม
และรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
4.  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริม
กำรลงทุนพำณิชยกรรมกำรท่องเที่ยวกีฬำและ
นันทนำกำร 

2.5  ด้านการส่งเสริมอาชีพ 
 -   ส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์  ลดการใช้ปุ๋ยเคมี 
 -   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.2  การส่งเสริมและอ านวยความเป็นธรรมแก่ประชาชน 
3.3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
3.4  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย  ประสานงาน
อาสาสมัคร  สอดส่องดูแลความผิดปกติของชุมชน 
3.5  ด้านการป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
4.1  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
 -   ส่งเสริมการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและองค์กร
สถาบันชุมชน 
 -   สนับสนุนการสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
 -   ส่งเสริมให้ความรู้เรื่องกฎ  ระเบียบ  พิธี  ศุลกากร 
 -   ส่งเสริมกิจการระบบสหกรณ์ชุมชน 
 -   ส่งเสริมด้านการตลาด  ร้านค้าชุมชน 
4.2  แนวทางการพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
 -   สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
 -   ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  ลดการใช้สารเคมี 
 -   ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
           -  ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน 
4.3  แนวทางการพัฒนางานด้านการพาณิชยกรรม 
 -  ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่ง
สินค้าและบริการเบ็ดเสร็จ 
4.4  แนวทางการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยว 
 -   ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 -   ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว  
เที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม 
 -   พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทุกภาคส่วน  ให้มี
ความเข้าใจ  ในด้านการใช้บริการและด้านภาษี 
 -   พัฒนาสินค้า  OTOP  ที่เป็นเอกลักษณ์ 
ในจังหวัดบึงกำฬ 
 

 



๓๒ 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
4.  กำรพัฒนำด้ำนกำรวำงแผน  กำรส่งเสริม
กำรลงทุนพำณิชยกรรมกำรท่องเที่ยวกีฬำและ
นันทนำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรและอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
6.  กำรพัฒนำด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีต  
ประเพณี  และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
7.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 

 -   พัฒนำยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 
 -   พัฒนำกำรบริกำร  กำรท่องเที่ยว 
 -   กำรพัฒนำโครงสร้ำงด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 -   ลดกำรใช้สำรเคมีในภำคกำรเกษตร 
 -   ลดกำรท ำลำยห่วงโซ่อำหำรในระบบนิเวศน์ 
 -   มีมัคคุเทศก์ประจ ำจังหวัดและอ ำเภอที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ส ำคัญ 
4.5  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 
 -   กำรพัฒนำด้ำนสถำนที่ 
 -   กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
 -   กำรพัฒนำบุคลำกรทำงด้ำนกีฬำ 
 
5.1  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรอนุรักษ์
ทรพัยำกรธรรมชำติ 
5.2  กำรแก้ไขปัญหำมลภำวะสิ่งแวดล้อม 
5.3  ด้ำนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบ ำรุงรักษำ
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
5.4  กำรคุ้มครองดูแลรักษำ  ดิน  น้ ำ  และป่ำ 
 
6.1  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรสืบทอดภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น 
 -   ส่งเสริมกำรแลกเปลี่ยนทำงวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้ำน 
6.2  แนวทำงกำรพัฒนำงำนด้ำนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  
จำรีตประเพณี  และวัฒนธรรม 
6.3  แนวทางการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์  ท านุบ ารุงรักษา
โบราณสถาน  โบราณวัตถุในพ้ืนที่ 
7.1  แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ  สมรรถนะบุคลากร
ท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ 
7.2  แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมใน
การท างาน  โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 

 
 



๓๓ 

 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
7.  กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 7.3  แนวทางการพัฒนาระบบการติดตาม  ประเมินผลพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7.4  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  การเงิน  การคลัง  
และงบประมาณ 
7.5  แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการที่
ทันสมัย  อย่างครบวงจร 
7.6  แนวทางการพัฒนาสร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good  Govemance) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ 
 
 

 
 
  กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 
หลักและแนวคิดในกำรพัฒนำ          
 ๑.  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนาจังหวัด  
   -   การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  การสร้างรายได้ให้กับประเทศ  ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 
เพ่ือให้ ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย  น าไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
   -   ให้การพัฒนาเกิดความยั่งยืน  โดยค านึงถึงคุณภาพชีวิต  ทรัพยากรธรรมชาติและสาง
แวดล้อมโดยให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา        
   -  เน้นและส่งเสริมพัฒนาไปสู่คุณภาพ  ทุกด้าน  เพื่อประโยชน์สุขของพ่ีน้องประชาชน 
 ๒.  การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลต าบลโนนสว่าง     
  -   ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึน      
 -   ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง  รวมทั้งปลูกฝัง  และ 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าวัฒนธรรม  
   -  ด าเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า    
   -   ด าเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  รวมทั้งป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด           
   -  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   -   พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการอย่างยั่งยืน  และต่อเนื่อง   
   -   ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  องค์กรเอกชน  หน่วยงาน
ราชการ    
-  ส่งเสริมสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 
 



๓๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
การประเมินสถานการณ์การพัฒนา จุดแข็ง จุดอ่อน  อุปสรรค  โอกาส ในการพัฒนาที่ผ่านมา 
ยุทธศำสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 

การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

-ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาตาม
แนวทางการก่อสร้างปรับปรุงรักษา
ถนนทางเท้าระบบระบายน้ า 

-ประชาชนได้รับการแก้ไขด้านการ
พัฒนาระบบน้ า  ระบบไฟฟ้าและ
ระบบจราจรน้อย เพราะมี
งบประมาณไม่เพียงพอ 

-ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลให้ความสนใจที่จะแก้ไข
ปัญหาของประชาชน  

-รัฐบาลให้เงินอุดหนุนการพัฒนา
น้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 

-ประชาชนได้รับความรู้ในการจัด
ฝึกอบรมกรีดยางพาราเพ่ือพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่
เทศบาล 
 

-ขาดการส่งเสริมให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-ผู้บริหารและสมาชิกสภา
เทศบาลได้ให้ความสนใจ
สนับสนุนส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชนในพื้นที 

-รัฐบาลมุ่งวัดดัชนีการเติบโด
ทางด้านเศรษฐกิจที่เป็นนายทุน
มากกว่าประชาชนรากหญ้าโดย
ไม่ได้มุ่งวัดดัชนีมวลความสุขของ
ประชาชนด้านอยู่แบบเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง 

การพัฒนาด้านธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 

-ประชาชนได้รับการดูแลและพัฒนา
ด้านที่ดินและพัฒนาด้านที่ดิน
สาธารณประโยชน์และส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้และประชาชนได้รับการ
แก้ไขถังรองรับขยะ  มีสถานที่ก าจัด
ขยะ และมีรถขนถ่ายขยะที่เพียงพอ 

-ขาดการประสานงานกันระหว่าง
ภายในและภายนอกองค์กรและ
ขั้นตอนการพิจารณาท่ีดิน
สาธารณประโยชน์มีขั้นตอนที่
ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลาย
หน่วยงาน 
-ขาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล 

-หน่วยงานรัฐให้ความร่วมมือ
แบบบูรณาการความรู้และข้อมูล
ที่ส าคัญเก่ียวกับท่ีดิน
สาธารณประโยชน์พร้อมหาทาง
แก้ไขร่วมกันเกี่ยวกับการบุกรุก
ที่ดินสาธารณประโยชน์ 

-ผู้ที่มีส่วนได้มีส่วนเสียเกี่ยวกับ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ไม่ค่อยให้
ความร่วมมือและมีการฟ้องร้อง
หรือร้องเรียนหน่วยงานเทศบาล
อยู่เสมอ 

 
 
 



๓๖ 

ยุทธศำสตร์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส อุปสรรค 

การพัฒนาด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต 
 
 
 

-ประชาชนได้รับความสนใจแก้ไข
ปัญหาด้านคุณภาพชีวิตอย่างรอบ
ด้านทั้งด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี การสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้น 

-การด าเนินโครงการบางอย่างมี
ความเสี่ยงต่อการตรวจเรียกเงินคืน
จาก สตง. 
-หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนมัก
ไม่ให้ความร่วมมือรายงานผลการ
ด าเนินงานและเสี่ยงต่อการเรียก
เงินคืนจาก สตง. 

-นโยบายของรัฐในการออก
ระเบียบกฎหมายที่ไม่ซับซ้อน 
เข้าใจง่ายท าให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับการอบรมเพ่ิม
ความรู้ในการด าเนินงานให้
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

-นโยบายของรัฐ   ผู้บริหาร และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ในกรณีเงิน
อุดหนุน มักปฏิบัติไม่ถูกต้องตาม
ขั้นตอน   จึงต้องตามแก้ไขปัญหา 
เพ่ือมิให้ถูกตรวจเรียกเงินคืน 

การพัฒนาด้านระบบข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
 

-ประชาชนได้รับการติดต่อสื่อสาร
ผ่านช่องทางหนังสือประชาสัมพันธ์
และเว็บไซด์ของเทศบาลต าบล 

-ขาดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์เนื่องจากภารกิจที่มี
ค่าใช้จ่ายมากในด้านอ่ืน และขาด
งบประมาณด าเนินการ 

-ผู้บริหารและสมาชิกสภาให้ความ
สนใจและให้การสนับสนุน 

-รัฐมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณและ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่ได้รับ
การถ่ายทอดทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังจ ากัดไม่ได้เผยแพร่ 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม
และการพัฒนาการท่องเที่ยว
และการบริการในท้องถิ่น 
 

-ในเขตพ้ืนที่เทศบาลมีทรัพยากรที่
เหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวและได้บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา 

-ขาดงบประมาณในหารด าเนินการ
จึงไม่ได้ตั้งเป็นงบประมาณในการ
พัฒนา 

-รัฐเพ่ิมเงินอุดหนุนให้ท้องถิ่นมี
งบประมาณสนับสนุนมากขึ้น 

-หน่วยงานอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องยัง
ไม่ได้ให้ความสนใจเพราะไม่เป็นที่
รู้จักจึงไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ
ในด้านนี้ 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหารจัดการและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 
 
 

-เทศบาลมีเครื่องมือ อุปกรณ์และ
เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการปฏิบัติ
ราชการ 

-งบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
จัดซื้อวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ 

-รัฐให้การสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบการ
บริหารจัดกิจการบ้านเมืองที่ใช้
เป็นคู่มือในการบริหารเทศบาลให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ได้ 

-นโยบายหน่วยงานของรัฐ 
นโยบายผู้บริหาร อาจสวนทางกับ
ระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานบางอย่างจึงเป็น
อุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงาน 

 
  



๓๗ 

 
  ๓.๒  ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ     
 ๓.๑.๑  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน     
ขอบข่ำย สภำพปัญหำ ปริมำณ พื้นที่

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย กำรคำดกำรณ์

แนวโน้มในอนำคต 
ด้ำน
เศรษฐกิจ 

๑. ประชาชนว่างงานหลังฤดู
เก็บเก่ียว 
 
๒. ประชาชนบางคนมี
รายจ่ายมากกว่ารายได้ 
 
๓. กลุ่มอาชีพขาดเงินอุดหนุน
อย่างต่อเนื่อง 
 
๔. ขาดการจัดตั้งกองทุนปุ๋ย 
 
๕. ขาดการส่งเสริมด้าน
การตลาด 

๕๕ 
 
 
๑,๐๐๐ 
 
 
๕ กลุ่ม 
 
 
๑,๐๐๐ 
คน 
๕๕๐  
คน 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 

อายุ ๑๕ – 
๖๐ ปี 
 
วัยท างาน 
 
 
กลุ่มแม่บ้าน 
 
 
กลุ่มเกษตรกร 
 
กลุ่มพ่อค้า 

ประชาชนที่ว่างงาน 
 
 
มีงานหลังฤดูเก็บ
เกี่ยว 
 
 
ประชาชนมีรายได้
มากกว่ารายจ่ายทุก
กลุ่มอาชีพมีเงิน
อุดหนุนทุกปี 
ทุกหมู่บ้านมีการ
จัดตั้งกองทุนปุ๋ย 
มีตลาดรองรับใน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 

ด้ำน
กำรศึกษำ 

๑. เด็กขาดโอกาสศึกษา 
 
๒.  ประชาชนไม่มีช่องทางใน
การรับรู้ข่าวสารทั่วถึง 
 
๓.  เด็กเยาวชน ประชาชนไม่
มีคอมพิวเตอร์และศูนย์   IT 
ประจ าต าบล 
 
๔. ประชาชนขาดความรู้เรื่อง
การประกอบอาชีพเสริม 
 
๕.  ประชาชนไม่นิยม
การศึกษาต่อ 

๕๘  คน 
 
๕๐๐  
คน 
 
 
๑,๒๐๐  
คน 
 
 
๕๕๐  
คน 
 
 
๑๒๐  
คน 

ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 

อายุ ๑๒ ปี 
 
ทุกวัย 
 
 
วัยกังศึกษา 
 
 
 
วัยท างาน 
 
 
เยาวชนใน
หมู่บ้าน 

ทุกคนขาดโอกาสได้มี
ทุนการศึกษาต่อ 
ทุกคนมีโอกาสดี
รับทราบข่าวสาร 
 
ทุกคนมีโอกาสได้
เรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 
 
ทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในการประกอบ
อาชีพเสริม 
ประชาชนมี
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 



๓๘ 

 
ขอบข่ำย สภำพปัญหำ ปริมำณ พ้ืนที่

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย กำรคำดกำรณ์

แนวโน้มในอนำคต 
ด้ำนคุณภำพ
ชีวิต 

๑.ผูสู้งอายุขาดความสนใจใน
การตรวจสุขภาพประจ าป ี
 
๒. ประชาชนขาดจติส านึกใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาชาวบ้าน 
 
๓. ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ
ไม่เพียงพอ 
 
๔. ขาดการสอดส่องดูแล
ปัญหายาเสพตดิอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
๕.ราษฎรขาดความรูด้้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ 
 
๖. ขาดความรู้ด้าน
โภชนาการ 
 
๗.  อปพร.ขาดความรู้และ
เครื่องมือในการปฏิบตัิงาน 
 

๔๙๘  คน 
 
 
- 
 
 
 
 
๓๕๕ 
หลอด 
 
๑๒๖  คน 
 
 
๕๐๐  คน 
 
๕๕๐  คน 
 
๑๕๕  คน 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 

อายุ ๖๐ ปีขึ้น
ไป 
 
 
วัยรุ่นและ
ประชาชนบาง
คน 
 
 
ประชาชนทุก
คน 
 
เยาวชน 
 
 
 
ประชาชนทุก
คน 
 
ประชาชนทุก
คน 
 
อปพร.ทุกคน 
 

ผู้สูงอายุทุกคนได้ตรวจ
สุขภาพทุกป ี
 
 
ประชาชนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมทุก 
 
หมู่บ้านได้ติดตั้ง 
หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง
เพียงพอ 
หัวหน้าคุ้มทุกหมู่บ้าน
ให้ความสนใจในการ 
สอดส่องดูแล 
ทุกคนมีความรู้พื้นฐาน
ในการส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 
ทุกคนมีความรูด้้น
โภชนาการมากข้ึน 
ทุกคนมีความรู้และมี
ความรู้มากขึ้นทุกคน 
 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑. ถนนภายในหมูบ่้านเป็น
หลุมเป็นบ่อ 
 
๒. น้ าท่วมขังร่องระบายน้ า 
 
๓.  ถนนเพื่อการเกษตรไม่
เพียงพอ 
๔. แหล่งน้ าไม่เพียงพอ
อุปโภค 
 

๕๐  กม. 
 
 
๒,๐๐๐  
ม. 
 
๑๐  กม. 
 
๕๕๐ 
ครัวเรือน 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
๕  หมู่บ้าน 
 
๑๑  หมู่บา้น 

ถนนทุกหมู่บ้าน 
 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 
ทุกหมู่บ้าน 
 

ถนนไม่เป็นหลุมเป็น
บ่อ 
 
 
ไม่มีน้ าท่วมขังร่อง
ระบายน้ า 
มีถนนเพ่ือขนผลผลติ
การเกษตรเพียงพอ 
มีน้ าประปาท่ีใช้
อุปโภคและบรโิภคได้
ทกครัวเรือน 

 
 



๓๙ 

 
 
ขอบข่ำย สภำพปัญหำ ปริมำณ พื้นที่

เป้ำหมำย 
กลุ่มเป้ำหมำย กำรคำดกำรณ์

แนวโน้มในอนำคต 
ด้ำน
สิ่งแวดล้อม
และทรัพยำกร 
ธรรมชำติ 

๑. แหล่งน้ าธรรมชาติตื่น
เขิน 
 
๒.  มีการบุกรุกท่ี
สาธารณะ 
 
๓. ต้นไม้ถูกตัดท าลาย
และขาดการปลูกทดแทน 
 

๕  แห่ง 
 
๒  
หมู่บ้าน 
 
๓๐๐  ไร่ 

ทุกหมู่บ้าน 
 
หมู่ที่  
๑,๒,๕,๘ 
ทุกหมู่บ้าน 

แหล่งน้ าสาย
หลัก 
ท าการเกษตร 
 
ที่สาธารณะ/
ถนน 

แหล่งน้ าได้รับการ
ขุดลอก 
ที่สาธารณะได้รับ
การจัดตั้งแนวเขต 
มีการปลูกต้นไม้
ทดแทนส่วนที่ถูก
ท าลาย 

ด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 

๑.  ประชาชนไม่สนใจใน
การขอข้อมูลข่าวสาร
เท่าท่ีควร 
 
๒. สมาชิกสภาท้องถิ่น
บางคนขาดความเข้าใจใน
การบริหารจัดการ 
 
๓. พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้างบางคนขาดความ
เข้าใจในบทบาทหน้าที่ 

- 
 
 
๕  คน 
 
 
๕  คน 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 
สมาชิกสภา
เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง 
พนักงาน
เทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง 

ประชาชนทุก
คน 
 
 
สมาชิกสภา 
 
 
พนักงาน
เทศบาลฯทุก
คน 
 

ประชาชนให้ความ
สนใจเพ่ิมข้ึนจาก
เดิม 
 
สมาชิกสภาท้องถิ่น
เข้าใจในการบริหาร
จัดการ 
 
พนักงานเทศบาล/
ลูกจ้าง มีความรู้ 
ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 
 
 
 
๓.๒  ประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันของศักยภำพกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง  (SWOT) 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weak) โอกำส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. เทศบาลต าบลโนนสว่าง
มีหนองน้ าขนาดใหญ่ให้
ประชาชนได้ประกอบอาชีพ
และเป็นแหล่งเพาะพันธ์
ปลาน้ าจืด               

๑. การพัฒนาด้านการเกษตร
ด าเนินการไม่ทั่วถึง 
 
 
 

๑. หน่วยงานราชการให้การ
สนับสนุนด้านวิชาการและ
วัฒนาธรรมจังหวัดพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

๑. เขตติดต่อหนองน้ าอาฮง
มีลักษณะยาว ต้องใช้
งบประมาณสูงในการบูรณะ
ฟ้ืนฟู 
 

๒. มีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ 
 
 
 

๒. ถนนที่ใช้สัญจรไป-มาเป็น
หลุมเป็นบ่อสัญจรไม่สะดวก
เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
 
 

๒. อบจ.สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้าง
ถนน  
 
 
 

๒. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
ประสานความร่วมมือในการ
จัดการวางแผนอุดหนุน
งบประมาณ 

๓. เป็นที่ราบลุ่มเหมาะ
ส าหรับท าการเกษตร 
 
 
 
 
 

๓. เกษตรกรบางพ้ืนที่ในช่วง
ฤดูฝนประสบปัญหาน้ าท่วม
พ้ืนที่การเกษตร ช่วงฤดูแล้ง 
เกิดปัญหาแล้งซ้ าซาก ราคา
ผลผลิตตกต่ าและยังมีการ
อพยพแรงงานไปต่างถิ่น 

๓.รัฐบาล จังหวัด อ าเภอ 
พัฒนาชุมชน มีนโยบายใน
การแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและส่งเสริมอาชีพ
แก่ประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๓. งบประมาณในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนไม่เพียงพอและ
ปัจจุบัน  มีการแข่งขันการ
ส่งผลผลิตทางการเกษตรสูง 
 

๔.  มีศูนย์อินเตอร์เน็ต
ต าบล 
 
 
 
 

๔. ประชาชนมีการศึกษาน้อย
ขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี 
๓. ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นน้อยและการมีส่วนร่วม
น้อย 
 
 

๔. เทศบาลมีโครงการ
เทศบาลต าบลโนนสว่าง
เคลื่อนที่พบประชาชน
ร่วมกับหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องระชาสัมพันธ์ 

๔. ขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและการร่วมมือกัน
แบบบูรณาการอย่างจริงจัง 
 

๕. ต าบลโนนสว่างเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคม
เชื่อมต่อหลายต าบล 
 

๕.ถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบล
ช ารุดเดินทางไม่สะดวก 
 

๕.ได้รับความสนใจจาก
หน่วยงาน ทต. ได้รับการ
ประสานงบประมาณจาก 
อบจ.และงบจงัหวัด 

๕.ปัจจุบันยังขาด
งบประมาณท่ีเป็นรูปธรรม
จาก อบจ.และจังหวัดเพ่ือ
ด าเนินการแก้ไข 
 



๔๑ 

๖. มีภูมิปัญญาชาวบ้าน
มากมาย 
 
 
 

 
๖.ไม่มีการถ่ายทอดภูมิปัญญา
จากรุ่นสู่รุ่นและลูกหลานไม่
สนใจ 

๖.รัฐบาลมีนโยบายเพิ่ม
หลักสูตรการศึกษาในการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่เด็ก 
 

๖.ขาดความร่วมมือจาก
วัฒนธรรมจังหวัดเข้ามาร่วม
กับ ทต.ในการสนับสนุน
ส่งเสริมภูมิปัญญา 

๗. ประชาชนมีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
(ฮีต ๑๒ ครอง๑๔) 
 

 
๗.ขาดการมีส่วนร่วม มีการ
บริจาคร่วมแต่ไม่คอยร่วมแรง
ท ากิจกรรม 

๗.ขอรับการสนับสนุนจาก
วัฒนธรรมจังหวัด 
 
 

๗. รัฐขาดงบประมาณใน
การสนับสนุน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ทั่วถึงทุกแห่ง 
 

๘.  มีการปลูกยาพาราเป็น
พืชทางการเกษตร 
 
 
 

๘. มีความรู้ด้านการเกษตร
น้อยขาดวิทยากรหรือบุคคลที่
เชี่ยวชาญมาแนะน าด้าน
การเกษตร 
 

๘. มีการร่วมกลุ่มของ
เกษตรกรเป็นกลุ่มยางขาย
ยางพารา 
 
 
 

๘. ขาดตลาดในการรองรับ
ผลผลิตทางการเกษตร และ
พ่อค้าคนกลางและการ
รวมกลุ่มไม่เหนียวแน่นเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน 

๙.เทศบาลมีการจัดผังเมือง 
 
 

๙.การวางผังเมืองไม่เหมาะสม 
 

 ๙. มีความร่วมมือกับโยธาธิ
การและผังเมือและดูงาน 
 

 
๙.รัฐมีนโยบายส่งเสริมให้มี
การขับเคลื่อนแผนชุมชน 
 

๑๐. มีการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
เทศบาล 

๑๐. สมาชิกสภาเทศบาลบาง
ท่านไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
และขาดการเข้าฝึกอบรม
ความรู้ 
 

 
๑๐. การฝึกอบรมความรู้
และศึกษาดูงาน 
 

 
๑๐. งบประมาณไม่เพียงพอ
มีอยู่อย่างจ ากัด 
 



๔๒ 

๓.๓ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลโนนสว่าง พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขต 
จังหวัดบึงกาฬ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของเทศบาล
ต าบลโนน
สว่าง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถการค้าและ
การลงทุน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว  การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยา่งมี
คุณภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น 

ยุทธศาสตร์การรักษาความ
สงบ  ความมั่นคง และพัฒนา
คนสู่สังคมคุณภาพ 

แนวทางเพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้า
ทางการเกษตรส่งเสริมการแปรรูป
และตลาดยางพารา 

แนวทางเพิ่มศักยภาพการค้า 
การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ 

แนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ระดับ
มาตรฐานทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณ์ และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ด ี

แนวทางสังคมมีความเข้มแข็ง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความพร้อมเข้าสู่
ประตูประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิช
กรรมการท่องเท่ียวกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิ
ปัญญา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเท่ียวและการ
บริการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชวีิต 

ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูล
ข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การ
บริหารจัดการ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามหลกัการบรหิาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ 
ชาต ิ

การบริหารราชการแผ่นดิน 



๔๓ 

๓.๔  แผนที่ยุทธศำสตร์ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

วสิยัทศัน ์

พนัธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยทุธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ   (Strategy  Map) 
 

“ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนใหก้า้วไกล  วฒันธรรมล ้าค่า  สุขภาพดีถว้นหนา้  ทุกคนมีการศึกษา  พฒันาชุมชนใหน่้าอยูย่ ัง่ยนื ” 

พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคให้
เพียงพอและส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

บ ารุงศาสนา  อนุรักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญา 

ส่งเสริมประชาชนออก
ก าลังกาย  ดูแลสุขภาพ
ให้ดถี้วนหน้าตลอดจน
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 

ส่งเสริมการศึกษา ก าจัดขยะมลูฝอย  สิ่ง
ปฏิกูล  น้ าเสีย และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาภายในส านักงาน
เทศบาลต าบล 

ประชาชนมี
สาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานมีอาชีพและ
รายได้พอเพียง 

องค์กรพัฒนา ชุมชนน่า
อยู่ประชาชนปลอดภัยมี
ความสุขอย่างยั่งยืน 

ประชาชนมีสถานท่ีออก
ก าลังกาย  รู้วิธีเอาใจใส่
ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วน
หน้าและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

เพิ่มช่องทางให้กับ
ประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูล
ที่ท้นสมัยต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน 

ประชาชนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  ฝึกจติส านึก
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณวีัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาให้สืบต่อไป 

ยุทธศาสตร์
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสต
ร์ด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ด้านธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
ด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
และพัฒนาด้านการส่งเสริม
และพัฒนาการท่องเท่ียว
และการบริการในท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง  การ
บริหารจัดการ และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี



๔๔ 

 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

-ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนน 
ทางเท้า ทาง
ระบายน้ า 
-พัฒนา น้ าทั้ง
ระบบ 
-จัดให้มีระบบ
ไฟฟ้าและแสง
สว่างในที่
สาธารณะ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 
-การพัฒนาดา้น
ระบบจราจร 

-พัฒนาส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 
-ส่งเสริมให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

-ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา กีฬา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-จัดให้มีการดูและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอยา่งทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
-ส่งเสริมครอบครัวให้
มีความอบอุ่นและ
ปลอดยาเสพติด 
-อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับหน่วยงานอื่น
เพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจ  อ านาจ 
หน้าที่ ของเทศบาล
ต าบลในกรณีที่
เทศบาลต าบลไม่
สามารถด าเนินการเอง
ได้ หรือด าเนินการเอง
ได้แต่มอบหมายให้
หน่วยงานอื่น
ด าเนินการแทน 
-จัดให้มีการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัย ภายในเขตต าบล 

-การออกเทศ
บัญญัติต าบล 
-สร้างจิตส านึกให้
ประชาชน เยาวชน 
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีถังรองรับ
ขยะ สถานที่ก าจัด
ขยะ รถขนถ่ายขยะ 
ที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล 
-ส่งเสริมให้มีการคัด
แยกขยะเพื่อท าปุย๋
ชีวภาพ และขยะรี
ไซเคิล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตต าบล 
-ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกต้นไม่ใน
กิจกรรม/ประเพณี
และวันส าคัญต่าง ๆ 
-การพัฒนาดา้น
ที่ดินนาธารณ
ประโยชน ์

-ส่งเสริมให้มี
การท่องเท่ียว
ภายในท้องถิ่น 
-ปรับปรุง/
พัฒนา/จัดสร้าง
แหล่งท่องเที่ยว
ในท้องถิ่น 

-เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชน 
-จัดให้มีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมาย 
อ านาจหน้าที่
เกี่ยวกบัภารกิจของ
เทศบาลต าบล 
-จัดให้มีเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อส่งเสริม
การปกครอง
ระบอบ
ประชาธิปไตย 
-จัดให้มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวใน
หมู่บ้านและต าบล
อย่างทั่วถึงและสาม
รถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
-พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
เทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและ
พัฒนารายได้ใน
เทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมี
เครื่องใช้และ
ส านักงานของ
เทศบาลต าบล 



๔๕ 

บทที่ ๔  รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและส่งเสริมการปกครองอาชีพของประชาชน 
เป้ำประสงค์ 
ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า 
-พัฒนา น้ าทั้งระบบ 
-จัดให้มีระบบไฟฟ้าและแสงสว่างในที่สาธารณะ หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 
-การพัฒนาด้านระบบจราจร 
 
 

-ร้อยละของจ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทาง
ระบายน้ า 
-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีการคมนาคมที่สะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนสถิติอุบัติเหตุของผู้ใช้เส้นทางคมนาคม
ลดลง 
-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนในพื้นที่ มีน้ าประปาที่เพียงพอ
ต่อการอุปโภคและบริโภค 
-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีแหล่งน้ าสาธารณะและ
ปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และ
ท าการเกษตร 
-ร้อยละของจ านวนพื้นที่  ที่สาธารณะและเส้นทางคมนาคม
มีไฟฟ้าแสงสว่างที่เพียงพอ 
-ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีการขยายเจตไฟฟ้าใช้ใน
ครัวเรือน/ท าการเกษตร ทั่วถึง 
-ร้อยละของจ านวนป้ายบอกเส้นทางและการคมนาคมของ
ประชาชนสะดวกและปลอดภัยเพิ่มมากข้ึน 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 กองช่าง 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและส่งเสริมการปกครองอาชีพของประชาชน 
เป้ำประสงค์ 
ประชาชนมีสาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐานมีอาชีพและรายได้พอเพียง 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
-ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

-ร้อยละของจ านวนประชากรที่ว่างงานลดลง 
-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
บ ารุงศาสนา  อนุรักษ ์ขนบธรรมเนียมและเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
เป้ำประสงค์ 
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  ฝึกจิตส านึก อนุรักษ์  ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้สืบต่อไป 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-ออกเทศบัญญัติต าบล 
-สร้างจิตส านึกให้ประชาชน  เยาวชน ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีถึงขยะ สถานที่ก าจัดขยะ รถขนถ่ายขยะ ที่ทิ้งสิ่ง
ปฏิกูล 
-ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะเพ่ือท าปุ๋ยชีวภาพ และขยะรี
ไซเคิล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบล 
-ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในกิจกรรม/ประเพณี และวัน
ส าคัญต่าง ๆ 
-การพัฒนาด้านที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 
 

-ร้อยละของจ านวนเรื่องเทศบัญญัติที่ออกใช้ 
-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม 
 
-ร้อยละของจ านวนถังขยะ/สถานที่ก าจัดขยะ/รถขนขยะ
และจ านวนที่ทิ้งขยะฯ 
ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมการคัดแยกขยะ 
 
-ร้อยละของจ านวนสถานที่ที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ 
 
-ร้อยละของการพัฒนาที่ดินสาธารณประโยชน์ 
 
 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 
ส่งเสริมประชาชนออกก าลังกาย  ดุแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้ำประสงค์ 
ประชาชนมีสถานที่ออกก าลังกาย รู้วิธีเอาใจใส่ดูแลสุขภาพให้ดีถ้วนหน้าและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา กีฬา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-จัดให้มีการดูและสุขภาพอนามัยของประชาชนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
-ส่งเสริมครอบครัวให้มีความอบอุ่นและปลอดยาเสพติด 
 
-อุดหนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นเพ่ือด าเนินการตาม
ภารกิจ  อ านาจ หน้าที่ ของเทศบาลต าบลในกรณีท่ีเทศบาล
ต าบลไม่สามารถด าเนินการเองได้ หรือด าเนินการเองได้แต่
มอบหมายให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทน 
-จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเขต
ต าบล 
 

-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ให้ความสนใจและร่วม
กิจกรรมกีฬา  ต่างๆ เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
-ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่จัดขึ้นในท้องถิ่นที่แสดงออก
ทางวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
-ร้อยละของจ านวนสถิติในการจับกุมในเรื่องยาเสพติดใน
ต าบลลดลง 
-ร้อยละของจ านวนสถิติผู้เจ็บป่วย  และโรคระบาดต่างๆ  
ลดลง 
 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัดและกองการศึกษา 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร์ที่๓  ยุทธศาสตร์
ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พันธกิจ 
ส่งเสริมการศึกษา 
เป้ำประสงค์ 
เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
 
-จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบ กฎหมาย 
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลต าบล 
-จัดให้มีเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพ่ือส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 
-จัดให้มีระบบการประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวในหมู่บ้านและต าบลอย่างทั่วถึงและสามรถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

- ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ให้ความสนใจและมารับขอ
มูลข่าวสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าต าบล 
-ร้อยละของจ านวนประชาชนที่ได้รับการระเบียบ  กฎหมาย  
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลต าบล 
- ร้อยละของจ านวนประชาชนเข้าร่วมจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู่บ้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
- ร้อยละของจ านวนหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้านและ
ต าบลทั่วถึงและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและการบริการในท้องถิ่น 
พันธกิจ 
ส่งเสริมการศึกษา 
เป้ำประสงค์ 
เพ่ิมช่องทางให้กับประชาชน  ได้รับรู้ข้อมูลที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น 
-ปรับปรุง/พัฒนา/จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 
 

-ร้อยละของจ านวนการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามสื่อ
ต่างๆ 
-ร้อยละของประสิทธิภาพในการท างานบุคลากร  ในการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการเมือง การบริหารจัดการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ 
การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล น้ าเสีย และปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาภายในส านักงานเทศบาลต าบล 
เป้ำประสงค์ 
องค์กรพัฒนา ชุมชนน่าอยู่ประชาชนปลอดภัยมีความสุขอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
-พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในเทศบาลต าบล 
 
-ปรับปรุงและพัฒนารายได้ในเทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และส านักงานของ
เทศบาลต าบล 
 
 

-ร้อยละของจ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคมเพ่ิมมากขึ้น 
-ร้อยละของจ านวนบุคลากรและอุปกรณ์ท่ีมีศักยภาพและมี
ประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของรายได้เพ่ิมข้ึนของเทศบาลต าบล 
-ร้อยละของจ านวนเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงานมี
ประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  
 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองการศึกษา 
ควำมเชื่อมโยง 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์เทศบำลต ำบลโนนสว่ำง  อ ำเภอเมืองบึงกำฬ  จังหวัดบึงกำฬ 
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสต
ร์ อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เปำ้ประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/
แนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ควำม 
ก้ำวหน้ำ
ของเป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

ส่งเสริมการ
ผลิตและ
พัฒนา
สินค้า
เกษตรเพิ่ม
มูลค่า 

พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ
สาธารณูป 
โภคให้
เพียงพอและ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สาธารณูป 
โภคที่ได้
มาตรฐาน มี
อาชีพและ
รายได้
พอเพียง 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
ถนน ทาง
เท้า ทาง
ระบายน้ า 
-พัฒนา น้ า
ทั้งระบบ 
-จัดให้มี
ระบบไฟฟ้า
และแสง
สว่างในที่
สาธารณะ 
หมู่บ้าน/ 
ชุมชน 
-การพัฒนา
ด้านระบบ
จราจร 
 

-จ านวนการก่อสร้าง
และปรับปรุงถนนทาง
ระบายน้ า 
-จ านวนครัวเรือนที่มี
การคมนาคมที่
สะดวกและปลอดภยั
เพิ่มมากขึ้น 
-จ านวนสถิติอุบัติเหตุ
ของผู้ใช้เส้นทาง
คมนาคมลดลง 
-จ านวนครัวเรือนใน
พื้นที่ มีน้ าประปาที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภค 
-จ านวนครัวเรือนที่มี
แหล่งน้ าสาธารณะ
และปริมาณน้ าที่
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค เล้ียง
สัตว์ และท า
การเกษตร 
-จ านวนพื้นที่  ที่
สาธารณะและ
เส้นทางคมนาคมมี
ไฟฟ้าแสงสว่างที่
เพียงพอ 
-จ านวนครัวเรือนที่มี
การขยายเจตไฟฟา้ใช้
ในครัวเรือน/ท า
การเกษตร ทั่วถึง 
-จ านวนป้ายบอก

เพิ่มขึ้นปีละ
ร้อยละ 10 

๑)  โครงการกอ่สร้างถนน  คสล. 
๒)  โครงการกอ่สร้าง
ถนนลาดยาง 
๓)  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลาดยาง 
๔)  โครงการกอ่สร้างถนนลูกรัง 
๕)  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม
ถนนลูกรัง 
๖)  โครงการขยายไหล่ทางพร้อม
ลงท่อระบายน้ า 
๗)  โครงการขุดร่างระบายน้า 
(รูปตัวยู) และลงท่อระบายน้ า 
๘)  โครงการกอ่สร้างท่อเหลี่ยม
ระบายน้ า 
๙) โครงการก่อสร้างสนามกีฬา
และลานคอนกรีต 
๑๐)  โครงการกอ่สร้างศาลา
อเนกประสงค์และห้องน้ า 
๑๐)   โครงการล้อมรั้ว 
๑๑)  โครงการปรับปรุงผังเมือง
ในเขตเทศบาล 
๑๒)  โครงการปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑๓)  โครงการกอ่สร้างอาคาร
เอนกประสงค์ของ สนง.ทต. 
๑๔)  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
ตระแกรงเหล็กปิดรางฯ 
๑๕)โครงการปรับปรุงส้วม
สาธารณะ 
๑๖) โครงการก่อสร้างฝายปิด-
เปดิน้ า 

กอง
ช่าง 

-ส านัก
ปลัด 
-กอง
การศึก
ษา 



๕๓ 

เส้นทางและการ
คมนาคมของ
ประชาชนสะดวกและ
ปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 

๑๗)โครงการขุดลอกล าหว้ย/สระ
น้ า 
๑๘)โครงการเปลี่ยนท่อเมน
ประปา 
๑๙)โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างสาธารณะ 
๒๐)โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า
และขยายเขตไฟฟ้า 
๒๑)โครงการจัดท าป้ายบอกทาง
ภายในหมูบ่้าน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

 
 

ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/
แนว
ทำงกำร
พัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ ควำม 
ก้ำวหน้ำ
ของเป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

พัฒนาขีด
ความสามา
รถการค้า
และการ
แข่งขัน 

พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

พัฒนาระบบ
สาธารณูป 
โภคให้
เพียงพอและ
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 

ประชาชนมี
สาธารณูป 
โภคที่ได้
มาตรฐาน มี
อาชีพและ
รายได้
พอเพียง 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-พัฒนา
ส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน 
-ส่งเสริมให้
ประชาชน
ในท้องถิ่นมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

-ร้อยละของจ านวน
ประชากรที่วา่งงาน
ลดลง 
-ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีรายได้
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
-ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

เพิ่มขึ้นปี
ละร้อย 
ละ 10 

-โครงการฝึกอบรมการปลูกและ
กรียางพารา 
-โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
 

ส านัก
ปลัด 

ส านัก
ปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

 
 

ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้
ำของ
เป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างมี
คุณภาพ
และยั่งยืน
ยี่งขึ้น 

พัฒนาด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคมและ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 

พัฒนาด้าน
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

บ ารุงศาสนา 
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนีย
มประเพณี
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา 

ประชาชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม 
ฝึกจิตส านึก
อนุรักษ์
ขนบธรรมเนี
ยมประเพณี
วัฒนธรรม
และภูมิ
ปัญญาให้
สืบต่อไป 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-ออกเทศบัญญัต ิ
-สร้างจิตส านึกให้
ประชาชน เยาวชน 
ร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
-จัดให้มีถังขยะ 
สถานที่ก าจัดขยะ 
รถขนถ่ายขยะ ที่
ทิ้งสิ่งปฏิกูล 
-ส่งเสริมให้มีการ
คัดแยกขยะเพื่อท า
ปุ๋ยชีวภาพ และ
ขยะรีไซเคิล 
-ปรับปรุงภูมิทัศน์
ในเขตต าบล 
-ส่งเสริมให้มีการ
ปลูกต้นไม้ใน
กิจกรรม/ประเพณี 
และวันส าคัญต่าง 
ๆ 
-การพัฒนาดา้น
ที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

-ร้อยละของจ านวน
เร่ืองเทศบัญญัติที่
ออกใช ้
-ร้อยละของจ านวน
ประชาชนที่เข้าร่วม 
-ร้อยละของจ านวน
ถังขยะ/สถานที่
ก าจัดขยะ/รถขน
ขยะและจ านวนที่
ทิ้งขยะฯ 
-ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม
การคัดแยกขยะ 
-ร้อยละของจ านวน
สถานที่ที่มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-ร้อยละของการ
พัฒนาที่ดิน
สาธารณประโยชน ์

เพิ่มขึ้น
ปีละ
ร้อยละ 
10 

-โครงการประกาศและบังคับ
ใช้เทศบัญญัติต าบล 
-โครงการปล่อยปลาลงใน
แหล่งน้ าสาธารณะ 
-โครงการฝึกอบรมสร้าง
จิตส านึก 
-โครงการจัดซ้ือถังขยะ/
ซ่อมแซมถังขยะ 
-โครงการจัดท าชุมชนปลอด
ขยะ 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์/
สวนหย่อม 
-โครงการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม 
-โครงการพัฒนาที่ดิน
สาธารณประโยชน ์
 

ส านัก
ปลัด 

กอง
ช่าง 
 

 
 
 
 



๕๖ 

 
 

ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้
ำของ
เป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
การจัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
อย่างมี
คุณภาพ
และยั่งยืน
ยิ่งขึ้น 

-พัฒนาด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน 
สังคมและ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย 
-พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพ
ชีวิต 

พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม
ประชาชนออก
ก าลังกาย ดู
และสุขภาพให้
ดีถ้วนหน้า
ตลอดจนความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ประชาชนมี
สถานที่ออก
ก าลังกาย รู้
วีเอาใจใส่ดู
และสุขภาพ
ให้ดีถ้วน
หน้าและมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-ส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา กีฬา 
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
-จัดให้มีการดูและ
สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนอยา่ง
ทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
-ส่งเสริมครอบครัว
ให้มีความอบอุ่น
และปลอดยาเสพ
ติด 
-อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
หน่วยงานอื่นเพื่อ
ด าเนินการตาม
ภารกิจ อ านาจ 
หน้าที่ ของ
เทศบาลต าบลใน
กรณีที่เทศบาล
ต าบลไมสามารถ
ด าเนินการเองได้ 
หรือด าเนินการเอง
ได้แต่มอบหมายให้
หน่วยงานอื่น 
 

-ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศาสนา 
กีฬา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-ร้อยละของ
ประชาชนที่มีการ
ดูแลสุขภาพดีถว้น
หน้า 
-ร้อยละของประชา
ขนที่ได้รับการ
ส่งเสริมครอบครัว
อบอุ่นปลอดยาเสพ
ติด 
-ร้อยละของ
งบประมาณการ
อุดหนุนหน่วยงาน
อื่น 
-ร้อยละของ
ประชาชนที่ได้รับ
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในเขตต าบล 

เพิ่มขึ้น
ปีละ
ร้อยละ 
10 

-โครงการจัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
-โครงการจัดงานประเพณีปี
ใหม่ 
-โครงการจัดงานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 
-โครงการจัดการประกวด
แข่งขันขับร้องสรภัญญะ 
-โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์และ
สื่อการเรียนการสอน 
-โครงการแข่งขันกีฬาสตรี
และเยาวชนต าบลโนนสว่าง
ต่อต้านยาเสพติด 
-โครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 
-โครงการประเพณีวัน
สงกรานต์ 
-โครงการส่งนักกีฬาเขาร่วม
แข่งขันกีฬา 
-โครงการส่งเสริมพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธีและประเพณี
ต่าง ๆ  
-โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติ ๕ ธันวามหาราชและ 
๑๒ สิงหาฯ 
-โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
-โครงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

ส านัก
ปลัด 

กอง
ช่าง 
 



๕๗ 

-โครงการจัดซ้ือวัคซีนและ
รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
-โครงการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยธรรมชาติและ
สาธารณภยัอื่น 
-โครงการป้องกันและฝา้
ระวังไข้หวัดนก 
-โครงการรณรงค์และ
ป้องกันอุบัติเหต ุ
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้สูงอาย ุ
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
บัพผู้พิการ 
-โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพให้กับผู้ปว่ยเอดส ์
-โครงการสนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพ ทต.ฯ 
-โครงการอาหารเสริม นม 
ส าหรับเด็กนักเรียน 
-โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
-โครงการจัดกิจกรรมวัน
สถาปนากองอาสารกัษา
ดินแดน 
-โครงการศูนย์ข้อมูลขา่วสาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฯ 
-โครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด(ค่าย
บ าบัด) 
-โครงการควบคุถมและ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 
-โครงการอุหนุนการจัด
กิจกรรมงานราชพธิีและงาน
รัฐพิธีฯ 
-โครงการพัฒนางานสาธรณ



๕๘ 

สุขในเขตเทศบาลต าบลโนน
สว่าง 
-โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม)ให้แก่โรงเรียน 
-โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันให้แก่โรงเรียน 
-โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬา  
-โครงการสนับสนุนเครื่อง
ดนตรีพื้นเมือง 
-โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
ในเขตต าบลโนนสว่าง 
-โครงการอุหนุนศูนย์พัฒนา
ครองครัวในชุมชน 
-โครงการอุดหนุนศูนย์
พัฒนาครองครัวในชุมชน 
-โครงการจัดงานวัน อปพร. 
-โครงการอุดหนุนประเพณี
แข่งเรือยาวไทย-ลาว 
-โครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยแก่ผู้ประสบความ
เดือดร้อย 
-โครงการเปิดประตูสู่
อาเซียนของกลุ่มสารสังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์
เครื่องดนตรีพื้นเมืองและ
เครื่องแต่งกาย 
-โครงการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
-โครงการส่งเสริมอาชีพแก่
ครัวเรือนยากจน 
-โครงการรณรงค์ตรวจ
สุขภาพชอ่งปากภายในเขต 
ทต. 
โครงการจัดซ้ือถังน้ ายา



๕๙ 

ดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง 
-โครงการฝึกอบรมและ
ทบทวน อปพร. 
-โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก
และสนตรีฯ 
-โครงการแนะแนวอาชพี
ให้กับกลุ่มคนพิเศษกิจกรรม
สร้างคุณค่าภูมิปัญญา
ผู้สูงอาย ุ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้
ำของ
เป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การรักษา
ความสงบ 
ความมั่นคง 
และพัฒนา
คนสู่สังคม
คุณภาพ 
 

พัฒนาด้าน
การ
วางแผน 
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิช
กรรมการ
ท่องเที่ยว
กีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนาด้าน
ระบบข้อมูล
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ส่งเสริม
การศึกษา 

เพิ่มช่องทาง
ให้กับ
ประชาชน 
ได้รับรู้
ข้อมูลที่
ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์
ปัจจุบัน 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-เพิ่มช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหก้ับ
ประชาชน 
-จัดให้มีการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ กฎหมาย
อ านาจหน้าที่
เกี่ยวกบัภารกิจของ
เทศบาลต าบล 
-จัดให้มีเวที
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านเพื่อ
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-จัดให้มีระบบการ
ประชาสัมพันธ์ทาง
เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวใน
หมู่บ้านและต าบล
อย่างทั่วถึงและ
สามารถใช้งานได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

-ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ประชาชนในการ
รับรู้ข่าวสารของ
เทศบาลต าบล 
-ร้อยละของการ
เผยแพร่ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ 
-จ านวนการจัดเวที
ประชาคมเพื่อการ
ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
-ร้อยละของจ านวน
เสียงตามสาย/หอ
กระจายข่าวใน
หมู่บ้านและต าบล 

เพิ่มขึ้น
ปีละ
ร้อยละ 
10 

-โครงการจ าท าวารสาร
ของทต. 
-โครงการก่อสร้าง/ติดต้ังหอ
กระจายข่างประจ า ทต. 
-โครงการเช่าพื้นที่เว็บไซต์
ของทต.โนนสว่าง 
 
 

ส านัก
ปลัด 

กอง
ช่าง 
 

 
 
 
 



๖๑ 

 
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้
ำของ
เป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนับส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การรักษา
ความสงบ 
ความมั่นคง 
และพัฒนา
คนสู่สังคม
คุณภาพ 
 

พัฒนาด้าน
การ
วางแผน 
การส่งเสริม
การลงทุน
พาณิช
กรรมการ
ท่องเที่ยว
กีฬาและ
นันทนาการ 

พัฒนาด้าน
การส่งเสริม
และ
พัฒนาการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
และการ
บริการใน
ท้องถิ่น 

ส่งเสริม
การศึกษา 

เพิ่มช่องทาง
ให้กับ
ประชาชน 
ได้รับรู้
ข้อมูลที่
ทันสมัยต่อ
เหตุการณ์
ปัจจุบัน 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

-ส่งเสริมให้มีการ
ท่องเที่ยวภายใน
ท้องถิ่น 
-ปรับปรุง/พัฒนา/
จัดสร้างแหล่ง
ท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 

-ร้อยละของการ
ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 
-ร้อยละของจ านวน
สถานที่ท่องเท่ียว
และจ านวนสถานที่
พักผ่อนของประชา
ขน 

เพิ่มขึ้น
ปีละ
ร้อยละ 
10 

--โครงการส่งเสริม/
ประชาสัมพันธ์ให้มกีาร
ท่องเที่ยวและการบริการใน
รูปแบบต่าง ๆ 
-โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
 

ส านัก
ปลัด 

กอง
ช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 
ควำม
เชื่อมโยง
กับ
ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

ยุทธศำสตร์
อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์
ตำมพันธกิจ 

ตัวชีวัด
ระดับ
เป้ำประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม) 

ค่ำเป้ำหมำย กลยุทธ์/แนว
ทำงกำรพัฒนำ 

ตัวชี้วัดระดับกล
ยุทธ ์

ควำม 
ก้ำวหน้
ำของ
เป้ำ 
หมำย 

โครงกำร/กิจกรรม หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย
สนบัส
นุน 

๕๘ ๕๙ ๖๐ ๖๑ ๖๒ 

การบริหาร
ราชการ
แผ่นดิน 
 

การพัฒนา
ระบบ
บริหาร
จัดการที่ดี 

พัฒนาด้าน
การเมือง 
การบริหาร
จัดการ และ
การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน
ตามหลักการ
บริหาร
กิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ก าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏกิูล 
น้ าเสีย และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 

ชุมชนน่าอยู่
ประชาชน
ปลอดภัยมี
ความสุข
อย่างยั่งยืน 

ร้อย
ละ 
50 

ร้อย
ละ 
60 

ร้อย
ละ 
70 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
90 

--ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
-พัฒนา
ประสิทธิภาพ
บุคลากรใน
เทศบาลต าบล 
-ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
ส านักงานของ
เทศบาลต าบล 

--ร้อยละของ
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกับ
เทศบาลต าบล 
-ร้อยละของ
บุคลากรใน
เทศบาลได้รับการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ 
-ร้อยละของรายได้
ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น 
-ร้อยละของ
เครื่องมือและ
เครื่องใช้และ
ส านักงานเทศบาล
ต าบล 

เพิ่มขึ้น
ปีละ
ร้อยละ 
10 

-โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
พบประชาชน 
-โครงการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ทต. 
-โครงการประชุมสภา ทต. 
-โครงการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล/
นายกเทศมนตรีฯ 
-โครงการฝึกอบรมและ  
ทัศนศึกษาดุงานฯ 
-โครงการสนับสนุน
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง
และคระกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 
-โครงการเคาะประตูบ้าน
เชิญเสียภาษ ี
-โครงการจัดซ้ือวัสดุ/
ครุภัณฑ์ส านักงาน ทต. 
-โครงการจัดหาวัสดุบริโภค 
-โครงการจัดหาส
สาธารณูปโภคฯ 

ส านัก
ปลัด 

-กอง
ช่าง 
-กอง
คลัง 
-กอง
การศึก
ษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
สำรบัญ 

             หน้ำ 
 
 ประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
 
 บทที่ ๑  บทน ำ             ๒ – ๕ 
 
 บทที่ ๒  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง      ๖ – ๒๙ 
 
 บทที่ ๓  กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำ        ๓๐ – ๓๕ 
 
 บทที่ ๔ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ       ๓๖ – ๓๘ 
 
 บทที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำแนวทำงกำรพัฒนำ         ๓๙ – ๔๖ 
 
 บทที่ ๖  กำรน ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ  และกำรติดตำมประเมินผล     ๔๗ – ๕๙ 
 
 ภำคผนวก           ๖๐ 
  ค ำสั่งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 
  ค ำสั่งคณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำเทศบำลต ำบลโนนสว่ำง 
 
 
 


