แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ประจาปี(พ.ศ.2560-พ.ศ.2๕64)
ของหน่ วยงาน
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คานา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ดาเนิ นการตามกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) ภายใต้หลักการส่งเสริ มให้ประชาชนและทุกส่วนราชการในระดับตาบลได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนวางแผน โดยมุ่ งหวังให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนในทุกระดับ ปั จจุบนั องค์การ
เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ ได้ด าเนิ น การในขั้น ตอนแรก ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนของการก าหนดวิสัย ทัศ น์ และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ตาบลหว้านใหญ่ พร้อ มทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ดาเนินการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์
(2560-2564 ) ตามกรอบที่กาหนดไว้แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสนับสนุ น การจัดท าแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงใช้แนวตาม
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและนโยบายของผูบ้ ริ หารเป็ นกรอบการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ (25602564) พร้อมเผยแพร่ เอกสารนี้ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูน้ า
ชุมชนให้สามารถใช้เป็ นกรอบในการเสนอแผนงานโครงการ เพื่อประกอบแผนพัฒนาทุกระดับของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

บทที่ 1 บทนา
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บทที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และภารกิ จอื่นที่เป็ นอ านาจหน้าที่ที่สามารถดาเนิ นการได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนั้น
เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาตาบลของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีกรอบและแนวทางในการกาหนดทิศทาง
ของการพัฒนาที่ชดั เจนและเพื่อ ดาเนิ นการให้สอดคล้องแห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น พ.ศ. 2548 เทศบาลต าบลหว้า นใหญ่ จึ ง ได้จ ัด ท าแผน
ยุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา (2560 – 2564) ขึ้ น เพื่อ ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการตัด สิ น ใจทาง
การเมือง การบริ หาร การวางแผนการพัฒนา รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจของคณะบริ หารเพื่อความ
โปร่ งใส และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงจาแนกประเภทของแผนพัฒนาตาบลดังนี้
ประเภทของแผนพัฒนาตาบล
“แผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒ นา” หมายความว่า แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์พนั ธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อ การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้อ งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ
“แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพือ่ ปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี
“แผนดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึ งรายละเอี ยดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิ จกรรมที่ดาเนิ น การจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวตั ถุ ประสงค์สนองต่อ แผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาขององค์กรปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และดาเนิ นการเพื่อ ให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ ขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้
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2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560 – 2564) มีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วย 7 แผนงาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างท้ องถิ่นเมืองน่ าอยู่ การพัฒนาแหล่ งน้าและโครงสร้ างพื้นฐาน
1 วัตถุ ประสงค์ เสริ มสร้างเมื อ งน่ าอยู่ ชุ มชนปลอดภัย ห่ างไกลอบายมุ ข และยกระดับ
คุณภาพ ชีวติ ให้ประชาชนอยูด่ ีกินดีมีสุข ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 ส่งเสริ มและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในจังหวัดมุดหารให้ลดลง
1.2 ส่ งเสริ ม ให้เด็ กเยาวชน และประชาชน มี ความสนใจในด้านกี ฬ า เพื่อ สุ ขภาพและ
นันทนาการ
1.3 ส่งเสริ มคุณภาพชีวติ ของเด็ก เยาวชนสตรี ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารแลผูด้ อ้ ยโอกาสให้ดีข้ นึ
1.4 ให้บริ การด้านสุขภาพอนามัยพื้นฐานที่ดี
1.5 ส่งเสริ มความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
1.6 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนในชุมชนในสังคมให้อยูด่ ีมีสุข ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.7 ส่งเสริ มความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
2. พัฒนาการคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.1 พัฒนาการคมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย
2.2 พัฒ นาระบบโครงสร้ างพื้น ฐาน บริ การด้านไฟฟ้ า น้ าประปา และโทรศัพท์อ ย่าง
พอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างเศรษฐกิจและการท่ องเที่ยว
1. ส่งเสริ มเศรษฐกิจและการท่องเทียว เป็ นเมืองเศรษฐกิจพิเศษที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
รวมทั้งสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเอกลักษณ์ประจาจังหวัด
1.1 ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ประวัติ ศ าสตร์ และภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เพื่อ การอนุ รั ก ษ์สื บ สานต่ อ และเชื่ อ มโยงสู่
กิจกรรมการท่องเทียว
1.2 ส่งเสริ มการท่องเที่ยว โดยการสนับสนุนความสามารถของผูป้ ระกอบการและสร้าง
เครื อข่าย เพือ่ พัฒนาศักยภาพการบริ การทั้งภายในและภายนอกประเทศ
1.3 พัฒ นาและปรับ ปรุ งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเดิ ม สร้างแหล่ งท่ อ งเที ย วใหม่ เพื่ อ กระตุ ้น
เศรษฐกิ จและเพิ่มรายได้จากการท่อ งเที่ยว โดยร่ วมมื อ กับ หน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมุกดาหาร
1.4 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการจัดตั้งเป็ นเขตเศรษฐกิ จ
พิเศษ
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3. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างการเกษตรให้ มีประสิ ทธิภาพย่ างยั่งยืน
1. ส่งเสริ มด้านการเกษตรกรรมและพัฒนาการตลาดสินค้าธุรกิจชุมชน
1.1 พัฒ นาแหล่ งน้ าเพื่ อ การอุ ป โภค บริ โ ภค และแหล่ งน้ าเพื่อ การเกษตรอย่า ง
พอเพียง
1.2 ส่งเสริ มการเกษตรและอาชีพแก่ประชาชน
1.3 ปรับปรุ งคุณภาพสินค้าทางการเกษตรสู่ตลาดอาซียน
1.4 พัฒนาคุ ณภาพสิ นค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดมุกดาหาร
เพือ่ นาเข้าสู่ตลาดอาเซียน
4. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างประสิ ทธิภาพของการอนุรักษ์ และฟื้ นฟูสิ่งแวดล้ อม
1. การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.1ส่งเสริ มและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
1.2 ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริ มการพัฒนาผังเมืองรวมอย่างเป็ นระบบ
5. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล
1. พัฒนาการศึกษาที่ทนั สมัย เพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.1 ให้บริ การด้านการศึกษา ละสนับสนุ นวัสดุ สื่ อ – อุปกรณ์ เพื่อ พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาเด็กนักเรี ยนให้เป็ นผูม้ ีคุณภาพ มีทกั ษะ และศักยภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล เพือ่ รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 ส่งเริ มการศึกษาของประชาชนในชุมชน ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย
1.3 สนับสนุนให้มีการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา
1.4 ส่งเสริ มการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่ รองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน
6. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.ส่ งเสริ ม ให้มี ระบบการบริ หารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลจัดให้มี ช่อ งทางใน
การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และสนับสนุ นให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์
1.1 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองและการบริ หาร
1.2 พัฒนาขีดความสามารถในการจัดบริ การสาธารณะให้ประชาชนในท้องถิ่นอย่าง
มีประสิทธิภาพและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในการบริ หาร
จัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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1.3สนับสนุ น การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารและพัฒนา
ท้องถิ่น เพือ่ ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
1.4 สนับสนุนให้มีพ้นื ที่สาธารณะทางสังคมเพิม่ ขึ้น เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้
มีส่วนร่ วมในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระดมความคิดเห็น ปรึ กษา หารื อ และร่ วม
ติ ด ตามตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์ ในเรื่ อ งที่ เกี่ ยวข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การ
กาหนดนโยบายสาธารณะ และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
1.5ส่ งเสริ มระบบการบริ หารจัด การของท้อ งถิ่ น ให้มี ประสิ ท ธิ ภ าพและโปร่ งใส
พร้อมรับตรวจสอบ
1.6 ส่งเสริ มการรวมกลุ่มและสร้างเครื อข่ายภาคประชาชนให้เข้มแข็ง มีบทบาทและ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น
7.ยุทธศาสตร์ เสริมสร้ างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
1.ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย
1.1 สนับสนุ นให้มีระบบการควบคุมการนาเข้า โดยเน้นการกาหนดปั จจัยการผลิ ต
หรื อการนาสารเคมี เป้ าหมายเข้ามาได้เฉพาะด่ าน โดยการบูรณาการการทางาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 จัดทามาตรฐานควบคุ มคุณภาพปั จจัยการผลิตและวัตถุมีพิษทางการเกษตรตาม
กฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง เน้นการขึ้นทะเบี ยนควบคุ ม แหล่ งผลิ ตและจาหน่ ายโดย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทัว่ ถึง รวมถึงการปราบปราม ผูก้ ระทาผิด
ตามกฎหมาย
1.3 รณรงค์การลด ละ เลิก ใช้สารเคมี รวมถึงการสร้างจิตสานึกให้ผบู ้ ริ โภคตระหนัก
ถึงความสาคัญของความปลอดภัยในสัดส่ วนที่มากขึ้น การสร้างพฤติกรรมใหม่
ในการบริ โภค รณรงค์ให้ปลูกผักกินเอง (ผักสวนครัว รั้วกินได้) หรื อเชิญชวนให้มี
การกินผักพื้นบ้านมากขึ้น
1.4 รณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และผูบ้ ริ โภค
1.5 ส่ งเสริ มการสนับสนุ น การให้ความรู ้ความเข้าใจ เพื่อ ยกระดับความรู ้ผูส้ ่ งออก
เกษตรกร และร้านค้า ให้มีความตระหนักถึงความสาคัญของการผลิตและการ
บริ หารจัดการอาหารปลอดภัย
1.6 ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีกระบวนการผลิต การขนส่ ง การจัดจาหน่ าย สาหรับ
ผูบ้ ริ โภค อย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
1.7 ส่งเสริ มการผลิต การตลาด และการบริ โภคพืชผักประจาท้องถิ่น
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1.8 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ดาเนิ นการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2548 โดยมีข้นั ตอน
การดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่จดั ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้อ งถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒ นา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยให้นาข้อมูลพื้นฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ (2560-2564)
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนามาวิเคราะห์เพื่อจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเสนอผูบ้ ริ หาร
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ พิจารณาอนุ มตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (25602564) และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564) ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. ประโยชน์ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา เป็ นแนวคิดหรื อวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการ
เคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่ เป้ าหมายที่ตอ้ งการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็ นการตอบคาถามว่าอะไร
คือเป้ าหมายของท้องถิ่ น จะไปถึงจุดหมายที่ตอ้ งการได้อย่างไร ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็ นกรอบ
ชี้นาหรื อส่ วนหัวกระบวนของชุดแผนงานซึ่ งเป็ นการกาหนดวิธีการหรื อขั้นตอนที่ทอ้ งถิ่นเลือ กที่จะปฏิบตั ิ
เพื่อ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเมื่อได้บรรลุวตั ถุประสงค์รวมแล้ว หมายความว่าย่อ มบรรลุถึง
พันธกิจที่ตอ้ งการ
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแนวทางการพัฒนาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ต่าง ๆ ที่อ งค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนดแนวทางการพัฒนา (หรื ออาจเรี ยกว่ายุทธศาสตร์ยอ่ ย) เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการดาเนิ นการให้บรรลุยทุ ธศาสตร์การพัฒนานั้น ๆ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่กาหนดไว้จะต้องนา
แนวทางที่ได้ท้ งั หมดมาทาการบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นจะทาให้ ได้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
1. ข้ อมูลทั่วไป
ตาบลหว้านใหญ่ต้งั มาตั้งแต่ปี 2525 นับถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 34 ปี จัดตั้งเป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เมื่อ วันที่ 27
ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496
ที่ต้ัง (แสดงที่ต้งั และระยะห่ างจากอาเภอ)
ตาบลหว้านใหญ่ เป็ นตาบลหนึ่ งใน 4 ของอ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุ กดาหาร ที่ทาการเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ 4 ถนนสายบางทรายน้อ ย-แก่ งกะเบา ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่
จังหวัด มุ ก ดาหาร ตั้งอยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของจังหวัด มุ ก ดาหาร ระยะทางห่ างจากตัวจังหวัด ประมาณ 25
กิโลเมตร ห่ างจากอ าเภอหว้านใหญ่ 2 กิ โลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานครเป็ นระยะทางประมาณ 677
กิโลเมตร
อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็ นตารางกิโลเมตรและไร่ )
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ตาบลหว้านใหญ่มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,762 ไร่
ทิศเหนือ
ติดกับเขตตาบลป่ งขามดงหมู อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดกับเขตตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก
ติดกับประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขง
เป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก
ติดกับเขตตาบลคาป่ าหลาย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทวั่ ไปของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็ นพื้นที่ราบ สู งๆ ต่าๆ สลับป่ าโปร่ ง โดยเป็ น
พื้นที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งแม่น้ าโขง มีลาห้วยชะโนดซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่าน อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม อาเภอดงหลวง อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ลักษณะภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
- ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณปี ละ 1,200-1,500 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 10 – 20 องศาเซลเซี ยส
- ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 - 40 องศาเซลเซียส
การปกครอง
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 หมู่บา้ น มีพ้นื ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้ง 11
หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่
ชื่ อหมู่บ้าน
ชื่ อกานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์
1
บ้านหว้านใหญ่
นายสวัสดิ์ สีแก้ว
088-0659030
2
บ้านหว้านน้อย
นายฉันทะ กุลสุทธิ์
082-743995
3
บ้านหว้านใหญ่
นายธนกฤต เมืองโคตร (กานัน)
086-8622419
4
บ้านหว้านใหญ่
นางกันยากร ทัศมี
087-4247513
5
บ้านนาหนองบก
นายสุนนั ท์ เมืองโคตร
080-4167545
6
บ้านหนองผือ
นายพสวัจน์ เมืองโคตร
082-3148399
7
บ้านดอนม่วง
นายแสงเพ็ชร ใจช่วง
061-0518670
8
บ้านหนองแสง
นายสมรส เมืองโคตร
086-8600317
9
บ้านโคกน้ าสร้าง
นายสุคน เมืองโคตร
081-3085613
10
บ้านโนนสว่าง
นายทับทิม เมืองโคตร
098-6276030
11
บ้านนาแพง
นายประกอบ ใจช่วง
094-2919391
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ข้ อมูลประชากร (ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนอาเภอหว้านใหญ่ ณ เดือน มีนาคม 2559)
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี ปัจจุบัน 2559
ประชากรชาย (คน)
2,376
2,390
2,423
ประชากรหญิง (คน)
2,383
2,370
2,367
รวมประชากร (คน)
4,759
4,757
4,790
จานวนครัวเรื อน (หลังคาเรื อน)
1,264
1,400
1,430
- แยกจานวนประชากรและครัวเรื อนตามหมู่บา้ น
จานวนประชากร
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ครัวเรื อน
ชาย
หญิง
รวม
1 บ้านหว้านใหญ่
141
235
249
484
2 บ้านหว้านน้อย
165
301
314
615
3 บ้านหว้านใหญ่
99
151
134
285
4 บ้านหว้านใหญ่
167
259
208
467
5 บ้านนาหนองบก
199
230
200
430
6 บ้านหนองผือ
125
252
252
504
7 บ้านดอนม่วง
119
229
241
470
8 บ้านหนองแสง
134
215
224
439
9 บ้านโคกน้ าสร้าง
122
201
190
391
10 บ้านโนนสว่าง
78
142
152
294
11 บ้านนาแพง
79
161
152
313
ทะเบียนกลาง
2
47
51
98
รวม
1,430
2,423
2,367
4,790
* ข้อมูลจานวนประชากรและครัวเรื อนข้างต้น จากสานักทะเบียนอาเภอหว้านใหญ่ ณ เดือนมีนาคม 2559
การนับถือศาสนา
ประชากรเกือบทั้งตาบลหว้านใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.9 ส่ วนที่เหลือ
ประมาณร้อยละ 0.1 นับถือศาสนาอื่น
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ถนนในเขตเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
ประเภท
ถนนคอนกรี ต
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง/ดิน

ไฟฟ้ า
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
รวม

จานวน(สาย)
15
2
24

ถนนที่ยังไม่ มีไฟฟ้ าใช้ (สาย)
2
4
3
2
5
5
1
22

ระยะทาง (กิโลเมตร)
6.862
5.9
20.475

ครัวเรื อนที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้ า
6
4
1
1
2
1
15

การระบายนา้
ตาบลหว้านใหญ่มีการระบายน้ าตามธรรมชาติและแผ่กระจายซึมลงในดิน บางแห่ งระบาย
น้ าไม่ทนั ทาให้เกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจากสภาพของชุมชนเริ่ มหนาแน่น และขาดการดูแลทาความสะอาดขุด
ลอกลาห้วย จึงทาให้การระบายน้ าในบริ เวณพื้นที่การเกษตรกรรมในบริ เวณจุดตัดของทางน้ ากับถนนสาย
ต่างๆนั้นอาจเกิดปั ญหาขึ้นได้ บริ เวณที่มีน้ าท่วมถึง ได้แก่ หมู่ 2,4,6,7,9,10 และหมู่ 11 ระยะเวลาประมาณ
5-7 วัน ช่วงระยะเวลาที่มีน้ าท่วมขัง เดือน สิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี
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ประปา
ครัวเรื อนส่วนใหญ่ในตาบลหว้านใหญ่ใช้ประปาหมู่บา้ น บางส่วนใช้ประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งมีราคา
ค่อนข้างแพง มีบางหมู่บา้ นต้องการให้ขยายเขตประปาหมู่บา้ น
จานวนครัวเรื อน
หมู่
ชื่อหมู่บา้ น
หมายเหตุ
ที่
ประปาภูมิภาค ประปาหมู่บา้ น ต้องการประปาหมู่บา้ น
1 หว้านใหญ่
107
11
107
2 หว้านน้อย
4
144
2 บ่อ
3 หว้านใหญ่
41
14
4 หว้านใหญ่
16
70
38
2 บ่อ
5 นาหนองบก
115
3 บ่อ
6 หนองผือ
101
3 บ่อ
7 ดอนม่วง
85
2 บ่อ
8 หนองแสง
98
4 บ่อ
9 โคกน้ าสร้าง
72
2 บ่อ
10 โนนสว่าง
69
1 บ่อ
11 นาแพง
65
2
2 บ่อ
รวม
182
885
147
21
การโทรคมนาคม
1.ที่ทาการไปรษณี ย ์ 1 แห่ ง อยูใ่ นเขตบ้านหว้านใหญ่ หมู่ 4
2.ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บา้ น 20 แห่ง
การคมนาคมขนส่ ง
การคมนาคมของตาบลหว้านใหญ่ มีถนนบางทรายน้อย-แก่งกะเบา เป็ นถนนเชื่อมต่อหลาย
ตาบล ถนนท้องถิ่นที่เชื่อ มต่อ ระหว่างหมู่ บา้ นสามารถเดิ นทางไปมาได้อย่างสะดวก มีบริ การรถโดยสาร
ประจาทางจากแก่งกะเบาวิง่ ผ่านถนนเส้นติดริ มโขง ผ่านตาบลชะโนด ตาบลบางทรายน้อย สู่ตวั จังหวัด และมี
จุดปล่อยรถปรับอากาศชั้น 2 ที่บา้ นหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1ไปยังกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง
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หมู่
บ้ าน
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
รวม

อาชีพของราษฎรในพื้นที่
ทานา

ทาสวน

เลีย้ ง
สัตว์

ประมง

ค้าขาย

รับจ้ าง

บริษัท
โรงงาน

93

-

18

12

9

58

1

140

-

139

30

7

90

20

รับ
ราชการ
23
20

55

-

30

1

6

10

8

20

-

38

5

5

25

5

50

30

-

80

-

20

-

9

50

35

101

3

5

-

20

70

10

30
35
10

98

-

4

2

3

40

10

1

-

82

-

85

5

4

20

15

80

40

86

-

86

-

5

20

10

10

-

57

-

20

-

4

15

10

2

-

55

-

15

-

4

10

5

2

-

885

8

230

108

74

365

168

145

-

ว่างงาน
2
-

-

ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
ข้อมูลจากการสารวจและสอบถามจากชุมชน ณ มีนาคม 2554
ปศุสัตว์ จานวนสัตว์ล้ ียงในตาบลหว้านใหญ่ ดังนี้
หมู่ที่

ชื่ อบ้ าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หว้านใหญ่
หว้านน้อย
หว้านใหญ่
หว้านใหญ่
นาหนองบก
หนองผือ
ดอนม่วง
หนองแสง
โคกน้ าสร้าง
โนนสว่าง
นาแพง
รวม

โค
39
20
20
40
55
80
50
102
121
50
70
660

กระบือ
21
13
1
9
25
100
120
33
63
45
50
515

จานวนสั ตว์เลีย้ งในพื้นที่
สุ กร
เป็ ด
ไก่
สุ นัข
4
45
310
32
50
700
5000
70
10
300
500
17
12
10
350
50
30
20
90
50
500
800
53
40
80
700
63
31
40
1700
25
10
50
1030
50
5
100
700
68
35
20
450
40
252
1,780 6,320
590

แมว
40
20
7
20
50
27
47
15
20
20
13
315

อื่นๆ

ม้า 2

-

2

อื่นๆ
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ผลิตผลหรื อสิ นค้า / บริการ ที่สาคัญของตาบล ได้ แก่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผลิตผล /สิ นค้า
1 บ้านหว้านใหญ่ ตะกร้าพลาสติก/กระถางโรมัน/ดอกไม้ประดิษฐ์/แผ่นทางเดิน/โรงสีขา้ ว
ชุมชน
2 บ้านหว้านน้อย ปุ๋ ยชีวภาพ/ปลาแม่น้ าโขง
4 บ้านหว้านใหญ่ ไม้แกะสลัก/ปลา
6 บ้านหนองผือ
งานจักสาน
7 บ้านดอนม่วง
ผักปลอดสารพิษ/ข้าวกล้อง/ปุ๋ ยชีวภาพ/ผ้าทอมือ/ลวดหนาม/ตะกร้าพลาสติก/
ปลาดุก/ดอกไม้จนั ท์
8 บ้านหนองแสง หมู/ปุ๋ ยชีวภาพ/ตัดเย็บเสื้อผ้า
9 บ้านโคกน้ าสร้าง โรงสีขา้ วชุมชน
10 บ้านโนนสว่าง กล่องข้าวถักจากเชือกไนล่อน
11 บ้านนาแพง
เกลือไอโอดีน/ข้าวกล้อง
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การพาณิชย์
การพาณิชย์
ธนาคาร/ATM
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ร้านค้า
สถานพยาบาล
ตลาดสด
ร้านอาหาร
ร้านเสริมสวย
อู่ซ่อมรถยนต์
อู่ซ่อมรถ/อิเล็คทรอนิค
ร้านขายยา
ไปรษณีย์
สถานีบริการน้ามัน
บริษทั /SME
โรงสีขา้ ว
คลินกิ
ร้านรับซื้อของเก่า
ร้านอินเตอร์เน็ต

ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม
2
2
3
3
5 4 8 8 3 2 3 4 2
3
46
1
1
2
1 1
2
2 4 8 1
1
2 1
20
3 1 4 1 2
1 2 1
15
1
1
1 1 4
2
9
1
1
2
1
1
2 1
1
4
1
1
3
3 1
1 4 3 7 3 1
6
30
1
2
3
1
1
5
1
1

ม.1 ม2

4

1

1

1
1
1

อุตสาหกรรม
1. หจก.สุรเทรดดิ้งฯ ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหว้านใหญ่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับสะสมหิน - ทราย
2. ท่าทรายทรัพย์ไพศาล ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหว้านใหญ่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับสะสมหิน – ทราย
แหล่ งท่ องเที่ยว
1. ริ มเขื่อนแม่น้ าโขง จุดชมวิว อยูบ่ ริ เวณบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 และ บ้านหว้านน้อย หมู่ 2
2. วัดพระศรี มหาโพธิ์ มีจิตรกรรมฝาผนังและอาคารโบราณ ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็ น
โบราณสถาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหว้านใหญ่
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3. วัดป่ าวิเวก มีพระพุทธไสยาสน์ ขนาดความยาว 23 เมตร สู ง 5 เมตร โครงสร้างทาจากไม้ไผ่ ตั้งอยู่
หมู่ 8 บ้านหนองแสงใกล้กบั โรงเรี ยนหว้านใหญ่วทิ ยา
4. บ่อน้ าซับ สร้างคา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
แรงงาน
แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตาบลส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรื อนเป็ นสาคัญและ
ในบางครัวเรื อนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะทาการจ้างแรงงานที่มีอยูใ่ นตาบลหรื อจากฝั่งลาวเข้ามาช่วยในฤดู
การผลิต
รายได้
จานวนครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี
- ครัวเรื อนทั้งหมดที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
993 ครัวเรื อน
- รายได้เปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี ต่ากว่าเกณฑ์
12 ครัวเรื อน
- รายได้เปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี ต่ากว่าเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ข้ อมูลครัวเรื อนที่มีรายได้ ต่ากว่ าเกณฑ์ (เปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี )
หมู่ที่
1
6
10
11

ชื่ อหมู่บา้ น
บ้านหว้านใหญ่
บ้านหนองผือ
บ้านโนนสว่าง
บ้านนาแพง
รวม

จานวนครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ รายได้เฉลี่ยที่ต่ากว่าเกณฑ์(บาท)
1
10,937.50
2
15,937.50
8
21,927.00
1
21,800.00
12
17,650.50

การใช้ ที่ดิน
ตาบลหว้านใหญ่มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,762 ไร่ มีการ
ใช้แบ่งเป็ นประเภทพื้นที่ ที่อยูอ่ าศัย ที่ทาการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ ดังนี้
พืน้ ที่ (ไร่ ) หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 รวม
ที่อยูอ่ าศัย 250 354 284 120 175 200 300 377 125 500 120 2,805
การเกษตร 650 800 258 258 375 1,000 1,230 421 700 750 1,259 7,701
สาธารณะ
15 639
329
21 162
25
46
19 1,256
รวม 915 1,793 542 378 879 1,221 1,692 798 850 1,296 1,398 11,762
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ทะเบียนข้อมูลที่สาธารณะ
ลา หมู่
ชื่อทีสาธารณะ
เนื้อที่
เอกสารสิทธิ
ดับ ที่
ไร่ งาน ตรว.
1 1 ป่ าช้าใต้
7
28 นสล. เลขที่ 22706
2 1 ลานกีฬาริ มโขง
1
2
30
3 1 ที่สาธารณะประโยชน์ แปลง 1
4
3
62
4 1 ที่สาธารณะประโยชน์ แปลง 2
2
2
24
5 2 โคกคาเม็ก
204
2
28 นสล.เลขที่ 550
6 2 โคกแก่งหนองแสง
424
- 13.2 นสล. เลขที่ 9923
7 2 ป่ าช้าสาธารณประโยชน์
1
96 นสล.เลขที่ 21002
8 2 ป่ าช้าหนองกอง
5
3
42 นสล.เลขที่ 22264
9 2 ดอนปู่ ตา
4
1 36.5 นสล.เลขที่ 27168
10 5 โคกหนองงิ้ว
329
11 6 ป่ าช้า
17
44 นสล.เลขที่ 21003
12 6 ป่ าช้า
3
72 นสล.เลขที่ 22036
13 6 ดอนปู่ ตา
1
1
49
14 7 ดอนปู่ ตา
2
3
67 นสล.เลขที่ มห.0003
15 7 ป่ าช้า
7
87 นสล.เลขที่ มห.0162
16 7 ริ มคลองส่งน้ า (ร้านค้าชุมชน)
2
40
17 7 สนามกีฬา
10
3
17
18 7 ที่สาธารณะประจาหมู่บา้ น
3
7
19 7 โคกยายอบ
140
2
66
20 9 ทีส่ าธารณประโยชน์ ที่ต้งั ร.พ.ประจาอาเภอ
25
21 10 อ่างเก็บน้ าห้วยคูดิน
43
75 นสล.เลขที่มห.0004
22 10 ป่ าช้า
3
81 นสล. เลขที่มห.0006
23 11 ป่ าช้า
11
56 นสล.เลขที่มห.0005
24 11 สระคาน้อย
3
88 นสล.เลขที่มห.0007
25 11 ที่สาธารณะประโยชน์ประจาหมู่บา้ น
1
1
86 นสล.เลขที่ มห.0008
26 11 สระคาปลิง
3
3
12 นสล. เลขที่ มห.0048
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ข้ อมูลด้ านสั งคม
ข้ อมูลด้ านการศึกษา โรงเรียนในเขตตาบลหว้ านใหญ่ มีจานวน 6 แห่ ง คือ
1. โรงเรี ยนบ้านหว้านใหญ่ เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 8 คน ชาย 1 คน หญิง 7 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 200 คน ชาย 104 หญิง 96 คน
2. โรงเรี ยนบ้านหว้านน้อย เปิ ดสอนอนุบาล -ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 5 คน ชาย 1 คน หญิง 4 คน
- นักเรี ยนระดับอนุ บาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 52 คน ชาย 24 คน หญิง 28 คน
3. โรงเรี ยนบ้านหนองผือ-ดอนม่วง เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 6 คน ชาย 1 คน หญิง 5 คน
- นักเรี ยนระดับอนุ บาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 67 คน ชาย 40 คน หญิง 27 คน
4. โรงเรี ยนบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 8 คน ชาย 2 คน หญิง 6 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 114 คน ชาย 62 คน หญิง 52 คน
5. โรงเรี ยนบ้านโนนสว่าง 2 เป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
- ครู จานวน 6 คน ชาย 2 คน หญิง 4 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 43 คน ชาย 22 คน หญิง 21 คน
6. โรงเรี ยนหว้านใหญ่วทิ ยา เปิ ดสอนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ตั้งอยูห่ มู่ 8 บ้านหนองแสง
- ครู จานวน 26 คน ชาย 10 คน หญิง 16 คน
- นักเรี ยนระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย จานวน 416 คน ชาย 196 คน หญิง 220 คน
 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลหว้ านใหญ่ มีจานวน 4 แห่ง คือ
1. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหว้านใหญ่
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 3 คน
- นักเรี ยน
จานวน 44 คน
ชาย 25 คน หญิง 19 คน
2. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สะอาด หมู่ที่ 2
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 1 คน
- นักเรี ยน
จานวน 18 คน
ชาย - คน
หญิง - คน
3. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนบ้านหนองผือ-ดอนม่วง
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 1 คน
- นักเรี ยน
จานวน 21 คน
ชาย 12 คน หญิง 9 คน
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4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 2 คน
- นักเรี ยน
จานวน 40 คน ชาย 22 คน หญิง 15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ อมูลด้ านการศาสนา
ตาบลหว้านใหญ่ มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา จานวน 10 แห่ง
วัดพระศรี มหาโพธิ์
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 1,3 และ 4
วัดศรี สะอาด
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 2
สานักสงฆ์บา้ นนาหนองบก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 5
วัดมโนศิลา
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 6
วัดบวรพินิจชัย
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 7 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 7
วัดป่ าวิเวก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 1,3,4,5และ 8
วัดอรุ ณโคธาราม
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 9
วัดสว่างป่ งเชือก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 10 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 10
วัดสว่าง
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 11 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 11
สานักสงฆ์อุดมนานาพรรณ
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 6

ข้ อมูลด้ านการสาธารณสุ ข
ในเขตตาบลหว้านใหญ่ มีสถานบริ การด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล(รพ.สต.) ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน ประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 - 5 มี อสม. จานวน 39 คน
- โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 มีเจ้าหน้าที่ คน ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
หว้านใหญ่ที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 6 – 11 และตาบลใกล้เคียง มี อสม. จานวน 61 คน
การบริ การด้านสาธารณสุ ขของตาบลหว้านใหญ่ นับว่าประชาชนได้รับความสะดวกอย่างทัว่ ถึ ง
นอกจากจะรั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลและโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โดยมี เส้น ทาง
คมนาคมที่สะดวกแล้ว ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐานประจาหมู่บา้ น ทั้ง 11 หมู่บา้ น ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
ดู แ ล ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ หรื อ โรคต่ างๆในชุ ม ชน โดยการส่ งเสริ ม และพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานร่ วมกับเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
จานวน 2 แห่ ง
- ศูนย์ ศสมช.ประจาหมู่บา้ น จานวน 6 แห่ ง
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ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
- หน่วยบริ การประชาชน (ตารวจ)
- หน่วยกูช้ ีพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ศูนย์ อปพร.ประจาหมู่บา้ น
- ชรบ.,ตารวจบ้าน
- รถยนต์ บรรทุกน้ าดับเพลิงของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- รถยนต์กชู้ ีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน
- เรื อท้องแบน
- สมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 ทีม
จานวน 1 แห่ง
จานวน 11 แห่ง
จานวน 11 แห่ง
จานวน 2 คัน
จานวน 3 คัน
จานวน 1 คัน
จานวน 2 ลา
จานวน 63 คน

ข้ อมูลด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แหล่งน้ าเพือ่ การอุปโภค - บริ โภค ทั้งที่เป็ นสาธารณะและส่วนบุคคล
แหล่ งนำ้
1.ลาห้วย
2.บ่อน้ าตื้น
3.ฝาย
4.สระน้ า
5.คลองส่งน้ า
7.อ่างเก็บน้ า
8.บ่อบาดาล
9.แม่น้ า

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 รวม
1
1
1
2
2
1
1
2
2
13
10
7
6
4
4
7
25
2
4
69
1
5
6
2
2
4
20
13 36
8
18 24 21 25 24
2
50 63 284
2
2
1
1
1
11
1
19
2
1
2
1
6
2
1
1
4
4
5
17
1
1
1
1
4

ทรัพยากรดิน
ดินในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ มี 4 ประเภท ได้แก่ ดินแดงปนหิน ดินร่ วนปนทราย ดิน
ปนหิ น และดินเหนี ยว สภาพทัว่ ไปของดินเหมาะต่อการปลูกข้าว โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตจากการทานาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง แต่ในบางปี เกษตรจะประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ า ฝนไม่ ตกตามฤดู กาลหรื อ ปริ มาณ
น้ าฝนน้อย ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ เป็ นผลมาจากภาวะโลกร้อน และการใช้สารเคมีในนาข้าว
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ทรัพยากรป่ าไม้
ตาบลหว้านใหญ่มีพ้ืนที่ป่าสาธารณประโยชน์ ประมาณ 700 ไร่ ชาวบ้านที่อ าศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ตาบลหว้านใหญ่และตาบลใกล้เคียง ใช้เป็ นแหล่งหาอาหารและฟื นสาหรับทาเชื้อเพลิง ปั จจุบนั มีสภาพที่ไม่
อุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากมีผบู ้ ุกรุ กตัดไม้ ประกอบกับชาวบ้านใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความตระหนักใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า และขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูให้ป่าคงความอุดมสมบูรณ์
มลพิษ
ปั ญหาที่ตาบลหว้านใหญ่ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั คือ ไม่สามารถกาจัดขยะให้หมดสิ้นอย่างถูก
วิธีได้ คือ มลพิษที่เกิดจากขยะ กาจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ กองขยะบนพื้นบ่อแล้วเผา สถานที่ที่ใช้เป็ นบ่อขยะ
อยูบ่ ริ เวณหมู่บา้ นดอนม่วง ซึ่ งเป็ นที่สาธารณประโยชน์ ปริ มาณขยะที่จดั เก็บโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ตัน /
วัน เสี ยค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะเฉลี่ยประมาณ 400 - 500 บาทต่อวัน ส่ วนรายได้ที่จดั เก็บจากค่าบริ การ
เฉลี่ยประมาณ 230 – 250 บาทต่อวัน เทศบาลมีรถเก็บขยะ จานวน 1 คัน โดยจ้างพนักงานเก็บขยะ จานวน
3 คน
2.ข้ อมูลด้ านศักยภาพในตาบล
1. สภาเทศบาล จานวน 12 คน แบ่ งเป็ น 2 เขต
1) นายประดิษฐ์ ใจสุข
2) นายสมบัติ เมืองโคตร
3) นายมานิช วังคะฮาด
4) นางแสงจันทร์ อาจหาญ
5) นายทองใบ กุลสุทธิ์
6) นายดวงตา กุลสุทธิ์
7) นางเกศรา มุกดาวงศ์
8) นางพรนภา เมืองโคตร
9) นายธรรมรัตน์ ใจสุข
10) นายสุเนตร เมืองโคตร
11) นางบุญยง ใจสุข
12) นายลาพูล เมืองโคตร

ประธานสภาเทศบาล ฯ
รองประธานสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
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2. คณะผู้บริหารท้ องถิ่น
1) ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง
2) นายวิทยา เมืองโคตร
3) นายปรี ชา เมืองโคตร
4) นางสาวจันทิมา อมรสิน
5) นายประยุทธ เมืองโคตร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี

3. สานักปลัด
1) นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
2) นายธีรยุทธ แข็งแรง หัวหน้าฝ่ ายปกครอง รักษาราชการแทน รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
สานักปลัดเทศบาลตาบล โดยมีขา้ ราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 20 คน
4. กองคลัง
1) นางสาววาสนา คามุงคุณ หัวหน้ากองคลัง รับผิดชอบในฐานะผูอ้ านวยการกองคลัง โดยมี
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 5 คน
5. กองช่ าง
1) นายวัชรากร ทวีโคตร หัวหน้ากองช่าง รับผิดชอบในฐานะผูอ้ านวยการกองช่าง โดยมี
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 11 คน
ระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ/ปวส
ปริญญำตรี
สู งกว่ ำปริญญำตรี

พนักงำนเทศบำล
2
9
5
20
-

คณะผู้บริหำร
1
1
2
1

สมำชิกสภำเทศบำล
1
4
1
5
-
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สถานการณ์คลัง
ฐานะการคลัง (ข้ อมูล ณ
รายการ
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุน
รายได้จากทุน
รายได้จากสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

เดือน กันยายน พ.ศ. 2558)
รายรับ
รายการ
178,685.25 งบกลาง
146,061.20 เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
174,292.77 เงินเดือน (ประจา)
393,335.00 ค่าจ้างชัว่ คราว
13,060,474.62 ค่าตอบแทน
8,179,772.00 ค่าใช้สอย
10,270.00 ค่าวัสดุ
233,150.00 ค่าสาธารณูปโภค
22,465,770.82 เงินอุดหนุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น

ศูนย์ บริการประชาชน
1.1ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารทางราชการ และอินเตอร์เน็ตตาบล
1.2 ศูนย์ อปพร.ตาบลหว้านใหญ่
1.3 ศูนย์แจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ ร้องเรี ยน
1.4 ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตาบลหว้านใหญ่ ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ 3 และหมู่ 7
1.5 หน่วยกูช้ ีพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
1.6 การให้บริ การห้องประชุม
1.7 การให้บริ การอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ
1.8 การให้บริ การช่วยดับเพลิง
1.9 ศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.10 ศูนย์บริ การร่ วมด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

รายจ่ าย
999,801.57
2,624,640.00
6,221,282.67
238,810.00
3,525,635.81
2,444,757.15
775,793.39
2,369,679.99
540,492.40
1,829,800.00
230,756.70
21,801,449.68
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หมู่
ที่
1

2

3

4

ศักยภาพของชุมชน
การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมร่ วมกัน
ชื่ อ
กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน
ประเภทกิจกรรม
หว้านใหญ่ 1.ดอกไม้ประดิษฐ์
2.โต๊ะ-เก้าอี้ให้เช่า
3.ร้านค้าชุมชน
4.โค-กระบือ
5.ชุดเครื่ องครัวให้เช่า
6. ตะกร้าพลาสติก
7.กระถาง+แผ่นทางเดิน
8. โรงสีขา้ ว
9. ปลูกพืชนอกฤดูกาล
หว้านน้อย 1.กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
2. ประมง
3. ปลูกพืชฤดูแล้ง
4. โค – กระบือ
หว้านใหญ่ 1. ภาชนะครัวเรื อน
2. โรงสีขา้ ว
3. โค – กระบือ
4. บายศรี
5. นาไทย
หว้านใหญ่ 1. เลี้ยงปลา
2. เลี้ยงหมู
3. ช่างไม้
4. ปุ๋ ยชีวภาพ
5. ปลูกผัก

กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
สมาชิก
ชื่อกลุ่ม
15 1.ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
20 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
300 3.กองทุนเงินล้าน
118
11
30
15
118
21
40 1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
10 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
27 3.กองทุนเงินล้าน
110
65 1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
65 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
15 3. กองทุนล้าน
20 4. ออมสัจจะ
65 5. กองทุนสวัสดิการ
25 1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
12 2. กองทุนเงินล้าน
9
3. กองทุนหมุนเวียน
11 4. กองทุน อพป.
7

สมาชิก
162
118
118

110
110
110
65
65
65
120
65
130
80
80
80

กลุ่มอาชีพ
หมู่
ชื่ อหมู่บ้าน
ที่

5

นาหนอง
บก

6

หนองผือ

7

ดอนม่วง

8

หนองแสง

9

โคกน้ า
สร้าง

ประเภทกิจกรรม

กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
สมาชิก

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก

1. โค – กระบือ
2. เลี้ยงปลา
3. เลี้ยงหมู
4. เลี้ยงไก่
1. จักสาน
2. ทอเสื่อ
3. โค – กระบือ
4.ปุ๋ ยชีวภาพ
3. เลี้ยงสุกร

40
54
35
60
15
30
40
40
10

1. กองทุน กขคจ.
2. กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. ฌาปนกิจสงเคราะห์

35
115
84

1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
2.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. กองทุนหมุนเวียนกูย้ ืม
4.กองทุน อพป.
5. กองทุน กขคจ.
6. เงินออมผูส้ ูงอายุ

101
101
55
101
65
50

1.ร้านค้าชุมชน
2.ปุ๋ ยชีวภาพ
3.ปลูกผักปลอดสารพิษ
4.ทอผ้าด้วยมือ
5.ข้าวกล้อง
6.เด็กสร้างบ้าน(ดิน)
7.ผลิตลวดหนาม
8.ผลิตน้ ายาล้างจาน
9.โค-กระบือ

102
35
50
10
15
15
20
25
50

110
50
85

1.โค – กระบือ
2. เลี้ยงสุกร
3. ตัดเย็บเสื้ อผ้า
4. โรงสี ขา้ วชุมชน
5. พลังแผ่นดิน
6. ปุ๋ ยชีวภาพ
1.โค-กระบือ

80
25
15
117
57
25

1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3.ธนาคารไทบ้านเพื่อการ
พึ่งตนเอง
4.ฌาปนกิจสงเคราะห์
5.กองทุนวัด
6.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
7.กองทุน กขคจ.
8.กองทุน อพป.
9.กองทุนปุ๋ ย
1. กองทุน กขคจ.
2. กองทุนเงินล้าน
3. ฌาปนกิจสงเคราะห์

1. ออมทรัพย์เพื่อการผลิต
2. ฌาปนกิจสงเคราะห์
3. กองทุนเงินล้าน

102
102
110
110
110
110

หมู่
ที่

ชื่ อ
หมู่บ้าน

กลุ่มอาชีพ
ประเภทกิจกรรม

10 โนนสว่าง 1.ร้านค้าชุมชน
2.ผลิตขนม
3.ถักกล่องข้าวด้วยเชือก
ไนล่อน
1.ผลิตข้าวกล้อง
11 นาแพง
2.เกลือไอโอดีน

กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
สมาชิก

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก

1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
2.ออมทรัพย์กลุ่มผูส้ ูงอายุ
3.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
1.ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
2. กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. กองทุน กขคจ.

3. สรุปผลการดาเนินการพัฒนาท้ องถิน่ ในระยะที่ผ่านมา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
1. การดาเนินงานด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
- มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และซ่อมแซมถนนคอนกรี ต ถนนลูกรัง ให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย
- มีการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่ องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ า ให้ประชาชนที่
ขาดแคลนน้ าสาหรับอุปโภคและบริ โภคให้มีใช้อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรื อน
- มีการก่อสร้าง ขุดลอก วางท่อระบายน้ า สาหรับแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมขังบริ เวณถนนที่ติด
กับพื้นที่ทาการเกษตรของประชาชน
- มีการก่อสร้าง และปรับปรุ งบริ เวณสานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการต่าง ๆ
2. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพือ่ พัฒนารายได้ท้งั อาชีพหลักและอาชีพเสริ มให้กบั
ประชาชน
- มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ท้งั ในระดับหมู่บา้ นและในระดับตาบล
3. การดาเนินงานด้านสั งคม
- มีการส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่อง
- มีการสนับสนุนการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์สาหรับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยเอดส์
และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
- มีการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหาด้านยาเสพติด ปั ญหาทางสังคม และ
สนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งให้กบั ชุมชนเพื่อสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
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- มีการส่งเสริ มการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุ เพือ่ ให้การดารงชีวติ ที่
เหมาะสมกับวัย
4. การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ข
- มีการสนับสนุนการดาเนินงานการป้องกันการแพร่ ระบาดไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่ วม
ระหว่างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการสนับนุนการดาเนินงานการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า
- มีการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมเชิงรุ ก
ด้านการดูแลสุขภาพ
5. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในด้านสื่อการเรี ยนการสอนเพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้แก่เด็ก
อนุบาลปฐมวัย
- สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยนในเขตเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
สาหรับเด็กนักเรี ยนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นของตาบล พิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐ
พิธีต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
6. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนร่ วมกันปลูกต้นไม้
- มีการสนับสนุนให้ประชาชนร่ วมกันตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พืน้ ที่ป่าสาธารณะ ต่อต้านการบุกรุกทาลายป่ าไม้
7. การดาเนินงานตามนโยบายริเริ่มของท้ องถิ่น
การนาหลักแนวคิดการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จงั หวัด
มุกดาหาร และยุทธศาสตร์ของอาเภอหว้านใหญ่ มาใช้ในการดาเนินงาน
- การน้อมนาแนวคิดตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึดตามแนวพระราชดาริ มาเป็ น
กรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบายท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์ทอ้ งถิ่น
- สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานการพัฒนาทุกระดับ
ของท้องถิ่น เพือ่ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพ
การพัฒนาท้ องถิ่น
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
หลักแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดินที่สาคัญ โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก และระยะการบริ หารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปี แรก
รัฐบาลถือเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม
ปราบปรามยาเสพติด
สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ลงทุน ฟื้ นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปั ญหาความยากจน โดยพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยัง่ ยืนให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสาคัญเร่ งด่วน โดยมีนโยบายที่สาคัญ คือ
1.1 สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริ มสร้างความเข้าใจร่ วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
เพื่อให้เกิดความ
ร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ไขปั ญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง
สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็ นสาคัญ ซึ่งจะเป็ นรากฐานที่มนั่ คงใน
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
1.2 แก้ ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนาแนวทางพระราชทาน “
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดาเนินภารกิจในด้านความมัน่ คงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวติ วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอานวยความเป็ นธรรม
และความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนเพือ่ ให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
1.3 เร่ งรัดแก้ ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผูเ้ สพ
คือผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษา ส่วนผูค้ า้ คือผูท้ ี่ตอ้ งได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
เร่ งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริ มาณผูเ้ สพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็ นเหยือ่ ของยาเสพ
ติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนควบคู่กบั มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็ น

28
ธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริ ตของผูม้ ีอิทธิพลใน
ทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการตัดไม้ทาลายป่ า การค้ามนุษย์ และการเป็ นเจ้ามือการพนัน เป็ นต้น
1.4 ดาเนินมาตรการในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริ โภค และราคาพลังงานให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจาหน่ายเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็ นแหล่งเงินหมุนเวียนในการ
ลงทุน สร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กใน
ครัวเรื อน พัฒนากองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็ นธนาคาร
หมู่บา้ นและชุมชน
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุก
หมู่บา้ นและชุมชน เพือ่ สร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนาโครงการ
ที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยัง่ ยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน เพือ่ ให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 สานต่ อโครงการธนาคารประชาชน เพือ่ กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่
ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย สร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกูน้ อกระบบ ซึ่งจะทาให้ประชาชนมี
โอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ดว้ ยตนเอง
1.8 สนับสนุนสินเชื่ อแก่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่ อม และวิสาหกิจชุมชน เพือ่ สร้าง
โอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.9 เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้แต่ละ
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน
เข้าถึงองค์ความรู ้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการและการตลาด เพือ่
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่ อยและยากจน ที่ผา่ นกระบวนการจัดทาแผนฟื้ นฟูอาชีพ เพือ่
สร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มนั่ คง
1.11 สร้ างระบบประกันความเสี่ ยงให้ เกษตรกร เพือ่ ลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็ นธรรม
1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
เพือ่ ให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู ้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบารุ งเครื่ องมืออุปกรณ์การประกอบ
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อาชีพ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน รวมทั้งสร้างเครื อข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน
1.13 สร้ างโอกาสให้ ประชาชนได้ มีทอี่ ยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” “
บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยูอ่ าศัยของตนเองเป็ นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ซ่ ึงสามารถเดินทาง
เชื่อมระหว่างกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก
1.14 เร่ งรัดการลงทุนทีส่ าคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา
เชื่อมโยงจังหวัดที่ยงั ไม่มีรถไฟขนส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งสินค้า
และการพัฒนาขีดความสามารถของท่า
อากาศยานสากล เป็ นต้น เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.15 ดาเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่ งรัดโครงการส่ งเสริ มการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่ งรัด
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ลดภาระการนาเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศ
1.16 ฟื้ นความเชื่ อมั่นด้านการลงทุนและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วของประเทศไทย โดย
ประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็ น “ปี แห่งการลงทุน” และ “ปี แห่งการท่องเที่ยวไทย”
1.17 วางระบบการถือครองที่ดนิ และกาหนดแนวเขตการใช้ ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็ นธรรม โดย
ใช้ขอ้ มูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่ วม เพือ่ ให้ประชาชนมีที่ดินทากินและ
ประกอบอาชีพอย่างทัว่ ถึงและพอเพียง
1.18 ขยายพืน้ ที่ชลประทานและเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟื้ นฟูและขุดลอก
แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน โดยดาเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพือ่ ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพื่อการอุปโภค
และบริ โภคแก่ประชาชนให้ทวั่ ถึงทุกพืน้ ที่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบชลประทาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ
1.19 เร่ งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้ อน โดยส่งเสริ ม
และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรื อน เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
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2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
ในส่วนของนโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดาเนินนโยบาย
หลักในการบริ หารประเทศ ดังต่อไปนี้
2.1 นโยบายสั งคมและคุณภาพชีวิต
รัฐบาลให้ความสาคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริ การสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนู ญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่ การมีคุณภาพชี วิตที่ดี มี
ความมัน่ คงในชีวติ และประชาชนมีความสุข โดยจะดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 นโยบายการศึกษา
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทัว่ ถึง
ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวฒั น์
3) ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรี ยน การสอน
และการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประกอบการเรี ยนการสอนให้โรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
4) ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ หรื ออยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพิม่ โอกาส
ให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กยู้ มื ที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถของประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้
ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต
และบริ การ และเร่ งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพือ่ สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิ โตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริ การสุขภาพและการท่องเที่ยว และการ
บริ หารจัดการขนส่งสินค้าและบริ การ
เป็ นต้น
ด้วยความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการ
สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวชิ าชีพตามมาตรฐานสากล
6) ขยายบทบาทของระบบการเรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ผา่ นองค์กรต่าง ๆ เช่น สานักงาน
บริ หารจัดการองค์ความรู ้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรื ออุทยานการเรี ยนรู ้ พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การเรี ยนรู ้แห่งชาติ

31
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พฒั นาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บาบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ออทิสติก เด็กสมาธิส้ นั และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่น ๆ ศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.1.2 นโยบายแรงงาน
1) เร่ งฝึ กอบรมและพัฒนาคนที่ทางานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าสู่ภาค
การผลิตและบริ การที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2) จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน การเลิกจ้าง
อื่นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว
3) ให้การคุม้ ครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความสาคัญแก่ความปลอดภัย
ในการทางานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุม้ ครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น
2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน
1) เพิม่ คุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริ การได้
อย่างไม่เป็ นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริ หารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทัว่ ถึงและครบวงจร
ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริ มสุขภาพ
2) จัดให้มีมาตรการลดปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นาไปสู่การ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบตั ิเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งนา
มาตรการภาษีการบริ โภคสินค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ลด
ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ
3) ดาเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุ ก เพือ่ ป้องกันปั ญหาการป่ วยและ
ตายด้วยโรคอุบตั ิใหม่และระบาดซ้ าในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และดูแล
รักษาพยาบาลอย่างเป็ นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) เพิม่ แรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่ เป็ นกาลังสาคัญให้ชุมชนในการ
ดูแลเด็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการ การดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)ส่งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกาย และเล่นกีฬาเพือ่ สร้างเสริ มสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็ นเลิศที่จะนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สร้าง
นิสยั รักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพือ่ หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมัว่ สุมกับอบายมุขและยาเสพ
ติด
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2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) อุปถัมภ์ คุม้ ครอง และทานุบารุ งพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพือ่ ให้มีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนาหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริ มสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ
2) ฟื้ นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็ นวิถีชีวติ ประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพธิ ภัณฑ์
ต่าง ๆ เพือ่ การศึกษาเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ในการเพิม่ มูลค่าผลผลิตบนพื้นฐาน ความรู ้และความเป็ นไทย
รวมทั้งส่งเสริ มและพัฒนาโบราณสถานให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
3) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพือ่ ส่งเสริ มให้ วัยรุ่ นไทยเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น และเกิดการเรี ยนรู ้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรี ของศิลปะ
4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็ นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทั้งวิถีชีวติ และสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็ นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพือ่ นาไปสู่การสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมอย่างเท่าทัน
สถานการณ์
2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสั งคม
1) ประสานเชื่ อ มโยงการด าเนิ น งานและใช้ป ระโยชน์ จ ากกองทุ น ต่ าง ๆ เช่ น กองทุ น
ผูส้ ูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ให้
เป็ นพลังร่ วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
2) สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาให้มีความรู ้และจริ ยธรรม เริ่ มตั้งแต่
เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่ วงวัย โดยให้ความสาคัญแก่ การสร้างสภาพแวดล้อ มที่เหมาะสม ครอบครัวที่
อบอุ่น และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู ้ที่ทนั โลกและคุณค่าที่ดีของ
วัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พอ่ แม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง
3) สร้างหลักประกันความมัน่ คงและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุ ษย์ให้เด็ก สตรี และคนพิการ
ที่ดอ้ ยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้ นไป ขจัดการเลือกปฏิบตั ิและการละเมิดลิทธิเด็ก สตรี
และคนพิก ารในทุ ก รู ป แบบและอย่างเด็ ด ขาด รวมทั้งเสริ ม สร้า งสวัส ดิ ก ารทางสัง คมแก่ ค นพิ ก ารและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริ มความรู ้และอาชีพให้สตรี และคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
4) เตรี ยมความพร้อ มให้แก่ สังคมผูส้ ู งอายุ โดยยึดหลักการให้ผูส้ ู งอายุเป็ นทรัพ ยากรที่ มี
คุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็ นผูส้ ู งอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่ างกายและจิตใจ โดยสร้าง
หลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทางานที่เพียงพอสาหรับช่วงวัยชรา สร้างพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ ขยาย
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ฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้ และส่ งเสริ มการใช้ประสบการณ์ของผูส้ ู งอายุ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง
5) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยูใ่ นสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมื องอย่างเป็ นระบบ ควบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งจัดให้
มีบริ การขั้นพืน้ ฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรี ยนใกล้บา้ น มีการสื่ อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2.2 นโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะบริ หารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง มีความสมดุลและเข้มแข็ง
ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุม้ กันต่อ ความเสี่ ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อ มโยงกับ
เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่ ง ขัน โดยวางโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นองค์ค วามรู ้ มี ร ะบบธรรมาภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ ม และการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพการผลิตและบริ การ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ระบบ
บริ ห ารจัดการขนส่ งสิ นค้าและบริ การ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยจะ
ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง
1) ดาเนิ นนโยบายการเงิน เพื่อ สนับสนุ น การเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิ จอย่างมี เสถี ยรภาพ
โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด ส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพและ
ความมัน่ คงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริ มศักยภาพในการบริ หารความเสี่ยงของภาคเอกชน
2) รักษาวินัยการคลังเพื่อ ให้เกิดความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่ งครอบคลุ มถึงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างบูรณา
การ ปรับปรุ งระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็ นธรรม มีประสิ ทธิภาพ และเพียงพอกับรายจ่ายเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3) ส่งเสริ มให้มีระบบการออมระยะยาว เพือ่ ให้มีเงินออมเพียงพอกับการดารงชีพในยามชรา
รวมทั้งเป็ นการสร้างฐานเงินออมเพือ่ การระดมทุนของประเทศในอนาคต
4) วางระบบการดู แลและส่ งเสริ มการเคลื่ อ นย้ายเงินทุ นทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิ ด
ประโยชน์ต่อประเทศ ส่ งเสริ ม การลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผูป้ ระกอบการและนัก
ลงทุ นที่ เป็ นสถาบัน และดึ งดู ด การลงทุน จากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้อ งกับ ขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริ มศักยภาพของสาขาการผลิตที่จาเป็ น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5) ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพของตลาดทุนให้ทดั เทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้ง
ด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความสาคัญแก่การปรับปรุ งมาตรการสิ่งจูงใจเพือ่ สนับสนุนการ
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ออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ ในการเป็ นแหล่งทุนสาหรับการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพือ่ กากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ประสานสอดคล้องกับ
การพัฒนาตลาดเงิน
6) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็ นกลไกสนับสนุ นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีการ
บริ หารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งการ
จัดทาและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่ งใส และการวัดประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานในมาตรฐานไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่ งฟื้ นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
2.2.2นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
1) ภาคเกษตร
1.1) เร่ งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงรสนิ ยมของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของการทาประมง ปศุสตั ว์ และพืช
เศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุ นการผลิ ตพืชพลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มัน
ส าปะหลัง เพื่อ สนับ สนุ น นโยบายพลัง งานทดแทน และสนั บ สนุ น การผลิ ต สิ น ค้าใหม่ ที่ มี โอกาสทาง
การตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็ นต้น
1.2) ส่ ง เสริ มการเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ แ ก่ สิ น ค้า เกษตร โดยการแปรรู ป ที่ ไ ด้ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงสู่ อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาด้านมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรู ปสินค้าเกษตรในชุมชน
1.3) เร่ งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหาร เพื่อ
ป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่ งสิ นค้าเกษตรทั้งในพื้นที่
ชนบทและเมือง เพือ่ ขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก
1.4)ส่ งเสริ ม การท าการเกษตรตามแนวทฤษฎี ใหม่ ในระดับ ชุ ม ชนตามแนวพระราชด าริ
เพื่อ ให้ครัวเรื อ นเกษตรกรมี ความมัน่ คงทางด้านอาหาร ส่ งเสริ ม การขยายกระบวนการเรี ยนรู ้ระบบเกษตร
อินทรี ย ์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดาริ
โดยเกษตรกรและชุมชนเป็ นผูก้ าหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง
1.5) ส่ งเสริ ม และสนับ สนุ น สถาบัน เกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่ ม สหกรณ์ วิส าหกิ จ
ชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง
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2) ภาคอุตสาหกรรม
2.1) พัฒนาประสิ ทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กบั สินค้า
อุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพเครื่ องจักร ระบบบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าและบริ การภายใน
กลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
2.2) พัฒนาและขับเคลื่อ นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพสู งและมี ความได้เปรี ยบ
เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิ โตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นต้น ให้เป็ นฐานการผลิตในระดับ
ภูมิ ภาคและระดับโลก ด้วยการส่ งเสริ มการลงทุนหรื อให้สิทธิ พิเศษกับอุ ตสาหกรรมที่มี ศกั ยภาพ รวมทั้ง
จัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพื่อรองรับการพัฒนาอุ ตสาหกรรมในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า โดยคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในพืน้ ที่
2.3) สร้างสิ นค้าที่มี คุณภาพและมาตรฐานเพื่อเพิ่มมู ลค่าและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้แก่ สิ น ค้าที่ ผลิ ตในประเทศไทย โดยสนับ สนุ นการพัฒ นาทักษะฝี มื อ ผสมผสานกับ การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่ น กลุ่ มสิ นค้าแฟชั่น อัญ มณี และเครื่ อ งประดับ และสิ นค้าอื่ น ๆ พร้อมทั้งใช้ม าตรการด้าน
การตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็ นที่นิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2.4) สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม รวมทั้งวิสาหกิ จ
ชุ มชนให้มี ความเข้มแข็ง เพื่อ เป็ นฐานการผลิ ตของระบบเศรษฐกิ จภายในประเทศ โดยส่ งเสริ มให้มี การ
รวมกลุ่ ม เพื่อ เพิ่ ม มู ล ค่ าของสิ น ค้าและศัก ยภาพในการแข่ งขัน ด้วยการสนั บ สนุ น ด้านองค์ค วามรู ้แ ละ
นวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.5) ส่ งเสริ ม และขยายบทบาทศูน ย์บ่ ม เพาะส าหรับ ผูป้ ระกอบการที่ มุ่ งสร้ างสิ น ค้าและ
บริ การที่มี มูลค่าสู ง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่อ อกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ต่าง ๆ
พร้อมทั้งสร้างศูนย์พฒั นาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุ นให้มีการนาองค์ความรู ้
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพือ่ กระตุน้ อุตสาหกรรม
ให้มี การปรับตัว และสนับสนุ นการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้พลังงานน้อย รวมทั้ง
ขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้สามารถสนับสนุ นการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3) ภาคการท่ องเที่ยวและบริการ
3.1) เร่ งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้ นฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว
ให้ ย งั่ ยืน และสร้ า งแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ใ นเชิ ง กลุ่ ม พื้ น ที่ ที่ มี ศ ัก ยภาพ สามารถเชื่ อ มโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒ นธรรม และวิถี ชีวิตของชุ มชน รวมถึ งการเชื่ อมโยงกับประเทศเพื่อ นบ้าน ควบคู่กับการส่ งเสริ ม
ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่ม
ที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็ นต้น และดูแล
ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วปลอดภัย จากอาชญากรรม การฉ้ อ ฉล และอุ บ ั ติ เหตุ ที่ เกิ ด จากความบกพร่ อ งของ
ผูป้ ระกอบการ
3.2) พัฒนาธุรกิจบริ การที่มีศกั ยภาพ เพือ่ สร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดใน
ระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริ การสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสิ นค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง
ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็ นต้น โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความ
เข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ การเสริ มสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริ มด้านการตลาด
3.3)ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาความร่ ว มมื อ ของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการค้า และบริ ก ารที่ เน้ น
ความสาคัญของศักยภาพพื้นที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพื่อ
สร้างมู ล ค่าทางเศรษฐกิ จ เช่ น ธุ รกิ จบริ การด้านสุ ขภาพและการแพทย์ที่เชื่ อ มโยงกับ การวิจยั และพัฒ นา
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
4) การตลาด การค้า และการลงทุน
4.1) ส่ งเสริ ม นโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้ องกันการผูกขาดตัดตอน และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับผูป้ ระกอบการในด้านการคุ ม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญา
4.2) ดาเนิ นการตลาดเชิงรุ กเพื่อ รักษาตลาดเดิม และสร้างตลาดใหม่ เพื่อลดการพึ่ง พาการ
ส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริ มการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และ
ยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุ่งเน้นการส่งออกสิ นค้าที่มีอตั ราการ
ขยายตัวสูงในตลาดใหม่
4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพือ่ ผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่ วมมือ
และข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุ ภาคีและทวิภาคี เพื่อ สนับสนุ นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิ จ
รวมทั้งการปรับปรุ งสิ่งอานวยความสะดวกเพือ่ การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
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4.4) ทบทวนการจัดตั้งส านักงานพาณิ ชย์ในต่ างประเทศและปรับ ปรุ งกลไกการบริ ห าร
จัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็ นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและหน่วยงาน
ปฏิบตั ิที่มีภารกิจเกี่ ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิ จภาคเอกชนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผปู ้ ระกอบการไทยมีศกั ยภาพ ทั้งในการ
ลงทุ นตั้งโรงงานผลิ ต สิ น ค้า การท าสัญ ญาสิ น ค้าเกษตรตามข้อ ตกลง การเปิ ดสาขา การหาตัวแทนและ
หุน้ ส่วนในต่างประเทศเพือ่ สร้างเครื อข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ
4.6) ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อ การค้าการลงทุน เพื่อสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
2.2.3 นโยบายโครงสร้ างพื้นฐาน และระบบบริหารจัดการขนส่ งมวลชน สิ นค้าและบริการ
1)พัฒนาบริ การโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะ
การจัดให้มีสาธารณู ปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็ นต่อการดารงชีวิตของประชาชน ทั้งน้ าเพื่อการอุปโภคบริ โภค
บริ การสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยูอ่ าศัย เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
2)พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริ หารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า
และบริ การ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และบริ การขนส่ งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่ งต่อเนื่ องหลายรู ปแบบ เพื่อลดต้นทุนสิ นค้าและบริ การเพื่อ
การส่งออก
3) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิ ชย์นาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาท่าเรื อน้ าลึ กบริ เวณพื้นที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรื อชุมชน และกองเรื อ ไทย เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและลด
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว
4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนาของเอเชียและ
โลก
2.2.4 นโยบายพลังงาน
1) สร้ างความมั่น คงทางด้านพลังงาน ด้ว ยการจัด หาพลังงานให้เพีย งพอต่ อ การพัฒ นา
ประเทศเพื่อ ความอยูด่ ี กิน ดี ของประชาชน โดยเร่ งรัดให้มีการลงทุน สารวจและพัฒ นาพลังงานทั้งจากใน
ประเทศ เขตพื้นที่พฒั นาร่ วม และจากประเทศเพื่อนบ้านให้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมื อด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ
2) ส่ งเสริ มให้มีการกากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็ นธรรม และ
ก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริ การและความปลอดภัยที่ดี
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3) พัฒ นาและวิจยั พลังงานทดแทนทุ ก รู ป แบบเพื่อ เป็ นทางเลื อ กแก่ ป ระชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งศึกษาเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการตัดสิ นใจ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีช้ นั สูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
4) ส่ งเสริ มการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมี ประสิ ทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริ การ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม
5) ส่ งเสริ มการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริ ม
กลไกการพัฒ นาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความสาคัญ กับการจัดการก๊าซเรื อ นกระจกเพื่อ ช่ วยบรรเทา
สภาวะโลกร้อน
2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้
ทัว่ ถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็ นธรรม และแข่งขันได้ เพื่อเป็ นโครงข่ายหลักสนับสนุ นการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ สงั คมแห่ งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริ การความรู ้
ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุ นแหล่งทุนสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
3) สนับ สนุ น การนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในการพัฒ นาระบบบริ ห ารจัดการและ
บริ การภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริ หารจัดการขนส่ งสิ นค้าและบริ การ การ
เตือนภัยและความมัน่ คงของรัฐ บริ การการศึกษาและสาธารณสุ ข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอวกาศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
รัฐบาลให้ ความส าคัญ แก่ บ ทบาทของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อ มในการสร้า ง
ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่การบริ หาร
จัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิ ติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และเพิ่ม การมี
บทบาทร่ วมของประชาชนและชุมชน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
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2.3.1 อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืนให้เกิ ด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพื่อ สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและสุ ขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ เศรษฐกิ จระดับประเทศและ
สากลในระยะต่อไป
2.3.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ชุ ม ชนท้อ งถิ่ น องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น และภาคเอกชน ให้มี ค วามสมดุ ล ของการใช้
ประโยชน์ การถือครอง และการอนุ รักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กบั การปรับปรุ งและบังคับใช้
กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยเร่ งรัดปราบปรามการทาลายป่ า สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริ งจัง รวมทั้งการมี ส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด และมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน
2.3.3 อนุ รักษ์ทรัพยากรดินและป่ าไม้ โดยการยุติการเผาไร่ นาและทาลายหน้าดิน การลด
การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร รวมทั้งการฟื้ นฟูดินและป้ องกันการชะล้างทาลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิ ทธิ์ที่ดินอย่างเป็ นธรรม อนุ รักษ์และป้ องกัน
รักษาป่ าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้ นฟูป่าตามแนวพระราชดาริ สนับสนุนการจัดการป่ าชุมชน
และส่งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชน
ในการบริ หารจัดการน้ า เช่น การทาฝายต้นน้ าลาธารหรื อฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชดาริ
2.3.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณี พบิ ตั ิ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดาเนินมาตรการลดผลกระทบ
และความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
2.3.5 เร่ งรัดการควบคุ มมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสี ย กลิ่ น และเสี ยง ที่เกิดจากการผลิ ต
และบริ โภค โดยเฉพาะเร่ งรัดการสร้างระบบบาบัดน้ าเสี ยที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตร
และอุตสาหกรรม การจัดทาระบบกาจัดขยะโดยวิธีที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกาจัดขยะและบาบัดน้ าเสีย
2.3.6 ส่ ง เสริ ม ให้ภ าครั ฐและภาคเอกชนวิจยั และพัฒ นาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเพื่ อ การ
อนุ รักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่ งแวดล้อ ม การผลิ ต วัสดุ ที่ สามารถย่อ ยสลายได้ การหมุ นเวียนการใช้
วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการลด
การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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2.3.7 ส่งเสริ มการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดาเนิ นกิจกรรมและ
การปรั บ พฤติ ก รรมการผลิ ต และการบริ โ ภค เพื่ อ บรรเทาผลจากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ
ตลอดจนสนับสนุ นการดาเนิ นการตามพันธกรณี ระหว่างประเทศที่จะนามาสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รัฐบาลตระหนักถึ งความสาคัญของการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในฐานะที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวติ โดยรัฐบาลจะดาเนินการ ดังนี้
2.4.1 ส่ งเสริ มการนางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีม าใช้ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่กับการพัฒนาระบบวิจยั และพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอ ยูใ่ ห้สนองความต้อ งการของภาคการผลิตและ
บริ การ โดยให้ความสาคัญแก่ การเชื่ อ มโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบัน วิจยั และมหาวิท ยาลัย ตลอดจน
พัฒนาเครื อ ข่ายวิสาหกิ จ ซึ่ งจะน าไปสู่ การวิจยั และพัฒ นาต่อ ยอดและมี การใช้ประโยชน์อ งค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีในเชิงพาณิ ชย์
2.4.2 สร้างเสริ มความรู ้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่ งผลิ ตและ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริ ญเติบโตของ
ภาคการผลิตและบริ การ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพื่อรักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้
ในระบบ รวมทั้งจัดให้มี สิ่งอ านวยความสะดวกที่สามารถดึงดู ดบุคลากรที่มี ความรู ้ข้ นั สู งจากต่างประเทศ
เพือ่ ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่บุคลากรไทย
2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและ
ปริ มาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุ นการสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาของคนไทยเพื่อป้ องกันมิให้
ไทยถู กเอาเปรี ยบทางเทคโนโลยีจ ากต่ างประเทศ โดยพัฒ นาระบบการจัด การทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ พัฒ นาระบบรับรองมาตรฐานให้ทนั สมัย รวมทั้งพัฒ นาศูนย์บ่มเพาะธุ รกิ จที่ ใช้เทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็ นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สาคัญ
2.4.4 ปรับปรุ งระบบการวิจยั ของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดย
พัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และส่ งเสริ มการ
ลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์
2.5 นโยบายการต่ างประเทศและเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
รัฐบาลจะดาเนิ นนโยบายต่างประเทศเพื่อ ตอบสนองผลประโยชน์สูงสุ ดของประเทศและ
ประชาชน โดยจะดาเนิ นบทบาทเชิ งรุ กในการส่ งเสริ ม ความร่ วมมื อ และขยายความสัมพันธ์อ ันดี กับนานา
ประเทศ ทั้งด้านการเมื อ ง ความมั่น คง เศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมั่น ในพันธกรณี ที่มี อ ยูก่ ับ
ต่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ

41
รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุม้ กันและพัฒนา
เศรษฐกิ จ ไทยทุ ก สาขาให้ไ ด้รับ ประโยชน์ จ ากความสัมพัน ธ์ท างเศรษฐกิ จ ระหว่างประเทศ และสานต่ อ
นโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพื่อให้การดาเนิ นงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีเอกภาพ โดยจะดาเนินการ ดังนี้
2.5.1 ส่ งเสริ มและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพื่อนบ้าน โดยส่ งเสริ มความร่ วมมื อทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะ
น าไปสู่ ก ารขยายความร่ ว มมื อ ทางเศรษฐกิ จ การค้า การลงทุ น การส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ยว การขยายการ
คมนาคมขนส่ ง และความร่ วมมื อ ด้านอื่ น ๆ ภายใต้กรอบความร่ วมมื อ อนุ ภูมิ ภาค เช่ น ยุทธศาสตร์ ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริ เริ่ ม
แห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็ นต้น
2.5.2 ส่ งเสริ มความร่ วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่ วมมือเอเชีย และเพิ่มบทบาท
ในการสร้างความแข็งแกร่ งของอาเซี ยนเพื่อ ให้บรรลุเป้ าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซี ยน และผลักดัน
บทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็ นประธานอาเซียน
2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ
องค์ก รระดับภู มิ ภาคต่ าง ๆ เพื่อ รักษาสันติ ภาพ ความมั่น คง ส่ งเสริ มกระบวนการประชาธิ ป ไตย สิ ท ธิ
มนุ ษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่ วมมือในการแก้ไขประเด็นปั ญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของมนุษย์
2.5.4 กระชับ ความร่ ว มมื อ และความเป็ นหุ ้น ส่ วนทางยุท ธศาสตร์ กับ ประเทศและกลุ่ ม
ประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก จัดทาข้อ ตกลงการค้าเสรี ในกรอบพหุ ภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ สู ง สุ ด ของประเทศโดยรวม สร้ างกลไกเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผูป้ ระกอบการให้ส ามารถปรับ ตัว รั บ
ผลกระทบและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี
2.5.5 ดาเนิ นงานเชิงรุ กทางการทูตเพื่อประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่ งเสริ มความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลัง
พัฒนา และสานต่อความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดเพือ่ ความเข้าใจอันดีกบั องค์กรทางศาสนาอื่น ๆ
2.5.6 คุ ้ม ครองผลประโยชน์ ข องคนไทย ดู แ ลคนไทยและแรงงานไทยในต่ างประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่ งเสริ มบทบาทของชุมชนชาวไทยในการ
รักษาเอกลักษณ์และความเป็ นไทย
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2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
รัฐบาลจะรักษาความมัน่ คงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และระบอบประชาธิปไตย
อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรี ยมความพร้อมในการ
เผชิญภัยคุกคามทุกรู ปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่ งผลกระทบถึงประเทศไทย แก้ไขความ
ขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุ ขสามัคคี สร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคมในทุกรู ปแบบ โดยจะดาเนิ นการ
ดังนี้
2.6.1 เทิดทูนและพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ดารงรักษาไว้ซ่ ึงพระบรมเด
ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริ ยม์ ิให้ผใู ้ ดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริ มสร้างจิตสานึกประชาชนในชาติให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ
2.6.2 เสริ มสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมัน่ คง มีศกั ยภาพในการรักษาเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเตรี ยมความพร้อมของกาลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกาลังประชาชนให้มีส่วนร่ วม
ในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษา
สันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ
2.6.3 เร่ งพัฒนาระบบการจัดการเพือ่ แก้ไขปั ญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ยงั ไม่มีสถานะที่ชดั เจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการลักลอบ
เข้าเมืองที่ผมู ้ ีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพือ่ ลดขนาดและผลกระทบของปั ญหาความมัน่ คงระยะยาวให้เหลือ
น้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปั ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลทีไ่ ม่มีสถานภาพทีช่ ดั เจนภายใต้
ความสมดุลระหว่างการรักษาความมัน่ คงของชาติกบั การดูแลสิทธิข้นั พื้นฐาน
2.6.4 พัฒนาและเสริ มสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบั การรักษาความมัน่ คง ตลอดจนการดาเนินการอย่างจริ งจังเพือ่ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่ งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมัน่ คง
2.6.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ต่อการรักษาความมัน่ คงและการเสริ มสร้าง
ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรื อน ตารวจ
ทหาร และให้ความสาคัญแก่ขอ้ มูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาของชาติได้อย่างแท้จริ ง
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2.6.6 พัฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริ หารวิกฤติการณ์ท้งั ที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุ ษย์สร้างขึ้น โดยมุ่ งระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่ วนให้สามารถดาเนิ นงานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้ นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ
2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารงานภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีความพร้อม
และกาลังคนที่ มีขี ดความสามารถในการปฏิ บ ัติงาน เพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของประชาชนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ เกิ ดประสิ ทธิ ผล มีความคุ ม้ ค่า และเกิ ดความเป็ นธรรมในการให้บริ การสาธารณะ และจะ
ปรับปรุ งกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุ นการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ดาเนินนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการบริ หารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
2.7.1 ประสิทธิภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน
1) ปรับปรุ งการให้บริ การประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้ในการให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ เพือ่ ลดภาระและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2) พัฒนาระบบและกาหนดมาตรการเพื่อ ดึ งดู ดผูม้ ี ความรู ้ความสามารถเข้ามารับราชการ
ด้วยการปรับปรุ งระบบค่าตอบแทนและสิ่ งจูงใจให้เทียบเคียงหรื อแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพื่อให้ระบบ
ราชการเป็ นนายจ้างอัน เป็ นที่ ห มายปองของผูส้ มัค รงาน รวมทั้งสนับ สนุ น ให้มี การเคลื่ อ นย้ายถ่ ายโอน
กาลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ
3) พัฒ นาระบบงานและสมรรถนะของข้า ราชการและเจ้า หน้ าที่ ข องรั ฐ ทุ ก ระดับ อย่า ง
ต่อเนื่ อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการและการส่ งมอบบริ การสาธารณะ โดยจะเน้นการ
พัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการสาหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
ตามผลงาน เพือ่ ให้เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
4) พัฒนาคุณภาพชี วิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีข้ ึนเพื่อ ให้สามารถดารงชี พ
อย่างมี ศกั ดิ์ ศรี โดยการเพิ่ม เงินเดื อ น ค่ าตอบแทน และสวัส ดิ การให้เหมาะสมกับสภาพการท างานและ
สถานการณ์ ค่าครองชีพที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุ งสวัสดิ ภาพการทางานและภาระหนี้ สิ น เพื่อให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัว
5) เสริ มสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่ วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริ งจัง เพื่อให้ภาคราชการเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน

44
6) ส่งเสริ มการกระจายอานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่นอย่างจริ งจัง โดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกากับดูแลและความเป็ นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสิ นใจดาเนิ นงานตาม
ความต้องการของท้อ งถิ่ น สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริ หารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเองได้มากขึ้น
7)สนับสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริ การสาธารณะของท้องถิ่น
เพิ่ม ขึ้น โดยคานึ งถึ งความจาเป็ นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้อ งถิ่ น รวมทั้งความต้อ งการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้บริ การที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เชื่อมโยง
และบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่
8) เร่ งรัดดาเนิ นการถ่ายโอนภารกิ จของราชการส่ วนกลางให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดสรรรายได้ให้ทอ้ งถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
9) สนับ สนุ น ระบบการบริ ห ารงานจังหวัด แบบบู รณาการของผูว้ ่าราชการจังหวัด ผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด และการจัดทางบประมาณจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด
เพือ่ ให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ในอนาคตที่สอดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐ บาลเพื่อ การพัฒ นาเศรษฐกิ จและสังคม ศัก ยภาพของพื้น ที่ และความต้อ งการของ
ประชาชน
2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม
1) ดู แลให้มีการปฏิบตั ิและบังคับใช้กฎหมายอย่างถู กต้อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และทัว่ ถึ ง
และส่ งเสริ มการให้ความรู ้เกี่ ยวกับกฎหมายที่มี ผลกระทบต่อ ประชาชนและภาคธุ รกิ จ รวมตลอดถึ งเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภาพในการคุ ม้ ครองสิ ท ธิ และเสรี ภาพของประชาชน และสนับ สนุ นการให้ความช่ วยเหลื อ ทาง
กฎหมายแก่ประชาชน
2) พัฒนากฎหมายให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็ นของสังคม รวมทั้งจัดให้มี “
องค์กรเพื่อการปฏิ รูป กฎหมาย” และ “องค์กรเพื่อ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญ ญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพือ่ ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม
3) ส่งเสริ มและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกันอาชญากรรม
และสร้างความเป็ นธรรมในสังคม การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็ นไปตามหลักนิติธรรม
การใช้เครื่ องมือและหลักวิชาการนิติวทิ ยาศาสตร์ การส่งเสริ มการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการอานวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด การพัฒนา
และจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็ นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใช้วิธีการทางาน เพ็ญ
ประโยชน์เพือ่ สังคม เป็ นต้น) ควบคู่กบั กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบและวิธี
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ปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิดให้ เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
4) เสริ มสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ขจัดเงื่อนไข
ความไม่ยตุ ิธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระทาความผิดที่มีประสิทธิภาพ
2.7.3 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ
อื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็ นธรรม และรวดเร็ว
วิสัยทัศน์ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
“เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริ มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็ นกลไกในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั้งยืน”
พันธกิจกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่
1. พัฒนากรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
2. ส่งเสริ มการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่าย
3. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถทางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. พัฒนาระบบการบริ หารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศกั ยภาพในการ
จัดการบริ การสาธารณะภายใต้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั้งยืน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นให้มี
สมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพระบบการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและใช้ภาคีเครื อ ข่ายในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรและเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
2. การลงทุนและการประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
3. เพิม่ งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ เพือ่ เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของจังหวัด
4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและปั จจัยผลิตในระดับชุมนเพือ่ ยกระดับการผลิต
5. พัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
6. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ อย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
1. วิจยั และพัฒนาต่อยอดเพือ่ พัฒนาคุณภาพและเพิม่ /สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต
2. พัฒนาและบริ หารปั จจัยการผลิต
3. พัฒนาการแปรรู ปเพือ่ เพิม่ /สร้างมูลค่าและให้มีคุณภาพ
4. พัฒนาบรรจุภณั ฑ์และการสร้างมูลค่าและให้มี คุณภาพ
5. พัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์
6. เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายและกระจายสินค้า
7. เพิม่ ความรู ้ความสามารถของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
8. ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
9. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการกระจายสินค้า
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้านการท่ องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ
2. ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริ การ และการค้า เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดีอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาแหล่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
2. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
3. พัฒนาปั จจัย / โครงการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริ การด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการค้าชายแดนและความสั มพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริ การ
2. พัฒนายกระดับระบบ โครงการข่ายการคมนาคมและขนส่ง
3. มีความสัมพันธ์ที่ดีดา้ นเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน ที่เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์เพือ่
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การลงทุนระหว่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและส่งเสริ มการค้าการลงทุน
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
5. พัฒนาและดารงความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่ วมมืออันดีระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน
6. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
7. สร้างกลไกและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือและบูรณาการการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐเอกชน
และภาคประชาสังคม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคน สั งคมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ให้คนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพ มีศกั ยภาพ ความสามารถในการแข่งขันสู่สงั คม
ฐานความรู ้
2. ยกระดับฝี มือแรงงานและผลิตแรงงานระดับฝี มือ เทคนิค และเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล
3. ประชาชนได้รับการเสริ มสร้างสุขภาพและบริ การทางการแพทย์ การสาธารณสุขแบบองค์รวมที่มี
คุณภาพ
4. ประชาชนมีภูมิคุม้ กันทางวัฒนธรรม เชิดชูคุณค่าความเป็ นไทย และสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมือง
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน สงบสุ ข ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
6. ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพดีท้งั ร่ างกายและจิตใจ และคงความเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า
กลยุทธ์หลัก
1. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการให้บริ การทางการศึกษา
2. เสริ มสร้างความมัน่ คง ความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม
3. ส่งเสริ มอาชีพและสร้างรายได้ การคุม้ ครองแรงงาน การมีงานทา การจัดสวัสดิการแรงงาน มีที่อยู่
อาศัย มีที่ดินทากิน
4. พัฒนาสถานพยาบาลและระบบการให้บริ การสาธารณสุข
5. ส่งเสริ มเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่
6. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้ความรู ้ปลูกจิตสานึกในคุณธรรมและจริ ยธรรมและจริ ยธรรมเพือ่
ส่งเสริ มชุมชนเข้มแข็งและสมานฉันท์
7. จัดระบบการดูแลและจัดสวัสดิการแก่ผสู ้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
8. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและการเสริ มสร้างประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
2. มีระบบการบริ หารจัดการน้ าเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปั ญหาขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และคุณภาพน้ า โดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
3. บริ การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
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4. ป้องกัน ควบคุมมลพิษให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
1. อนุรักษ์ ฟื้ นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพ
2. พัฒนาและบริ หารจัดการทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรธรณี และนิเวศวิทยาอย่างมีระบบ
3. ลด ควมคุม และป้องกันมลพิษ
4. พัฒนาระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ
5. พัฒนาปละปลูกจิตสานึกของบุคลากรและประชาชนเพือ่ บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแด
ล้อม
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 6 การรักษาความมัน่ คงชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
1. เพิม่ ประสิทธิภาพเพือ่ แก้ไขปั ญหายาเสพติดและลดอาชญากรรมในเชิง บูรณาการอย่างเป็ นระบบ
2. มีระบบการบริ หารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าออกเมือง และการจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
1. การรักษาความมัน่ คงชายแดน
2. พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันการลักลอบเช้าเมือง
3. ป้องกันการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดน
4. ป้องกันการลักลอบสินค้าหนีภาษีและผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
- บริ หารงานโดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วยหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
- ส่งเสริ มให้ประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน และพัฒนาร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยกระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ เพือ่ ให้การ
บริ หารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง และ
เป็ นไปโดยสุจริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
- พัฒนาบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู ้ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานสามารถดูแล และจัดการ
บริ การสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ
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2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
- ปรับปรุ ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีสภาพเป็ นปั ญหา ชารุ ดทรุ ดโทรมให้มีสภาพที่
สามารถใช้การได้เป็ นอย่างดี
- ดาเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็ นได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางระบายน้ าตลอดจน
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทวั่ ถึง เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคมนาคมขนส่ง
- ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุ งกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บา้ น ให้มีความสะอาดเหมาะสมที่
จะใช้ในการอุปโภค และมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตรทั้งที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ นึ และก่อสร้างเพิม่ เติมให้ทวั่ ถึง โดยมีเป้าหมาย
ในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งในระยะยาว
3. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาระบบปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมของเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรี ยน
- ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้แก่ประชาชนทุกวัย
- ส่งเสริ มให้ประชาชนทุกวัยตระหนักถึงคุณค่า และวิถีชีวติ “ชาวหว้านใหญ่”อันจะก่อให้เกิดความ
ภูมิใจในความเป็ นชาวหว้านใหญ่
-ส่งเสริ มและให้ความสาคัญในกิจกรรมอันเป็ นกิจกรรมที่เสริ มสร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว
- การปกป้องคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน และส่งเสริ มประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น เช่น การ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีเรื อยาวประเพณี รุ่นฝี พายไม่เกิน 10 ฝี พาย ในทุกหมู่บา้ น เป็ นต้น
- ส่งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมสาคัญทางด้านศาสนา และการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจน
การฝึ กอบรมศาสนพิธีกรแก่ประชาชนทุกวัย
- การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่สาคัญของตาบลหว้านใหญ่ให้มีความมัน่ คงแข็งแรง คงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดไป
4. ยุทธศาสาตร์ การพัฒนาด้ านสั งคม และคุณภาพชีวิต
- สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและ
ผูป้ ่ วยเอดส์ ให้ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
- ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง โดยจัดทาโครงการต่างๆร่ วมกับ
เทศบาล เช่น การจัดระเบียบชุมชน โดยเสริ มสร้างความเป็ นชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของ “หว้านใหญ่
เมืองน่าอยู”่
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ป้องกันปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด เข้าสู่ชุมชนอย่างจริ งจัง
ตลอดจนการฟื้ นฟูผทู ้ ี่เคยเป็ นผูเ้ สพมาก่อน ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ
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- ส่งเสริ มสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เพือ่ เป็ นสวัสดิการและช่วยเหลือ
กันเองในชุมชน
- จัดให้มีการประกวดหมู่บา้ นสายใยรักแห่งครอบครัวภายในเขตเทศบาล เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชน
ในชุมชนมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนางานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน สามารถให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัยได้
อย่างรวดเร็ ว
- ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขตาบล กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ นอย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริ มให้ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพือ่ จัดกิจกรรมออกกาลังกาย โดยเทศบาลเป็ นผู ้
ประสานงานและสนับสนุน โดยให้รวมตัวกันเป็ น “เครื อข่ายผูร้ ักสุขภาพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
- จัดให้มีเครื่ องออกกาลังกายภาคสนาม (กลางแจ้ง) บริ เวณเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขงและลานกีฬา
ประจาหมู่บา้ น ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
- จัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยได้มีการ
ฝึ กซ้อม และมีการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
- พัฒนาปรับปรุ งตลาดสดเทศบาลให้เป็ นตลาดสดที่มีมาตรฐาน มีการจาหน่ายสินค้าทุกวัน
- จัดให้มีตลาดราตรี เพือ่ เป็ นช่องทางให้ประชาชนได้มีแหล่งจาหน่ายสินค้าและซื้อขายสินค้าเพือ่ การ
อุปโภคบริ โภค ในเวลาช่วงกลางคืน เสริ มสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เพือ่ ให้มีการแปรรู ปเนื้อสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่จาหน่ายในชุมชน
- สนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่างๆให้ดาเนินกิจการจนสามารถเลี้ยงตนเอง
ได้ และเป็ นสินค้าชั้นนาของตาบลต่อไป
- ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนน้อมนาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
- พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่ภาชนะที่จดั เก็บกระบวนการจัดเก็บ
การขนส่ง และการกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต
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- ดาเนินการโครงการเมืองสีเขียว โดยส่งเสริ มให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่วา่ งเปล่าอย่างเหมาะสม
ทั้งไม้ยนื ต้น ไม้ดอก และไม้ประดับในเขตชุมชนภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้คนละต้น สร้างมงคลแก่ชีวติ
และส่งเสริ มการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โคกคาเม็ก
- ก่อสร้างแนวป้องกันไฟรอบที่สาธารณประโยชน์
- สร้างจิตสานึกชุมชน โดยการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ประชาชนใน
ชุมชนตระหนักถึงปั ญหาอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนร่ วมกันฟื้ นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงสภาพความสมบูรณ์
ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ อการพัฒนา
จากการวิเคราะห์และแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอรวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่งพิจารณาจากปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็ นหลัก
ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนตามที่ได้กาหนดไว้ 9
ยุทธศาสตร์ในด้านขอบข่ายและปริ มาณของปั ญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีผลการวิเคราะห์ในภาพรวมโดยสรุ ป คือ
สาเหตุที่ 1 ปัจเจกบุคคลและสภาวะแวดล้อม
- ประชาชนมีรายได้นอ้ ย ขาดอาชีพเสริ มเพือ่ เพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว
- ประชาชนที่เรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาต่อน้อย
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
- การแพร่ ระบาดยาเสพติดมักเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน
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- ค่านิยมในการบริ โภคเน้นด้านวัตถุ / ฟุ่ มเฟื่ อย ไม่อดออม / เกียจคร้าน
- ประชาชนมีหนี้สินรุ งรัง
- พฤติกรรมการบริ โภคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สาเหตุที่ 2 ปัจจัยการผลิต
- ขาดอาชีพเสริ มเพือ่ เพิม่ รายได้
- ขาดปั จจัยในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
- ขาดแคลนน้ าเพือ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและน้ าอุปโภค บริ โภค
- ขาดเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุ งเพือ่ เพิม่ มูลค่าที่เหมาะสม
สาเหตุที่ 3 นโยบายและกลไกของรัฐ
- ขาดการประสานงานระหว่างองค์กร
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย กระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมือง
- ขาดการส่งเสริ ม สนับสนุนทางด้านการตลาด
- การส่งเสริ มกลุ่มอาชีพไม่ต่อเนื่อง ขาดการประเมินผลที่จะนาไปสู่การปรับปรุ งทั้งคุณภาพ และ
การตลาด
- การพัฒนา ฟื้ นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมีนอ้ ย ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
- การพัฒนาที่ผา่ นมามีลกั ษณะกระจุกตัวในเขตเมือง ไม่กระจายหรื อครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพของเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เพือ่
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปั จจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ด้วย
เทคนิค SWOT ANALYSIS พบว่า เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
1. สภาพแวดล้ อมภายใน : จุดแข็ง (Strength)
(1.) สถานที่ต้งั ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีพ้นื ที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าโขง ซึ่งเป็ นแหล่งน้ าที่
เหมาะสมในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม และทางด้านการประกอบอาชีพประมงน้ าจืด
(2.) มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองและอยูร่ วมกันอย่างสมานฉันท์
(3.) เป็ นสถานที่ต้งั อยูใ่ กล้จงั หวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถส่งผลผลิตไปจาหน่ายในจังหวัดได้
สะดวกรวดเร็ ว
(4.) สภาวะแวดล้อมไม่เป็ นมลพิษ อากาศบริ สุทธิ์
(5.) มีโครงสร้างพื้นฐานพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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(6.) เป็ นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่สวยงาม และมีคุณภาพ เช่น ผ้าห่ม,ผ้าขาวม้า,ผ้าเช็ดตัว
,หมอน จากผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย, การถักกระติบข้าวด้วยเชือกไนลอนและข้าวกล้อง
(7.) มีการรวมกลุ่มเป็ นสังคมที่เข็นแข็ง สามารถที่จะพัฒนาให้การเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง
ในทุกระดับเป็ นไปด้วยจิตสานึกต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
(8.)แรงงานในพืน้ ที่ราคาถูก หาง่าย อยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ
(9.) ตาบลหว้านใหญ่อยูใ่ กล้กบั สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
2. สภาพแวดล้ อมภายใน : จุดอ่ อน (Weakness)
(1.) ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้นอ้ ย ทาให้ขาดการออม บางส่วนอพยพไปทางานที่อื่น เช่น
กรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาการในวัยหนุ่มสาว
(2.) การส่งเสริ มกลุ่มอาชีพไม่ตอ่ เนื่องขาดการประเมินผลที่จะนาไปสู่การปรับปรุ งคุณภาพและ
การตลาด
(3.) การจัดการแหล่งน้ าที่ผา่ นมาได้ผลน้อยเพราะถูกแล้งจะขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้และน้ าเพือ่
การเกษตร
(4.) ไม่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็ นไปค่อนข้างช้า
(5.) ประชาชนขาดการตื่นตัวในการพัฒนา รวมทั้งผูป้ ระกอบการธุรกิจเอกชนขาดการรวมตัวและ
ไม่เข้มแข็ง
(6.) แรงงานในพืน้ ที่ยงั เป็ นแรงงานไร้ฝีมือ
(7.) การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทาการเกษตรของประชาชนเป็ นไปได้ยาก
3. สภาพแวดล้ อมภายนอก : โอกาส (Opportunity)
(1.) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ระหว่างไทย-ลาว ทาให้จงั หวัดมุกดาหารมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นศูนย์กลางคมนาคมการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทาให้ตาบลหว้าน
ใหญ่ มีโอกาสพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมได้
(2.) มีปัจจัยที่ดินแรงงาน เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
(3.) เป็ นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเพือ่ ส่งไปค้าขายในภูมิภาคกลุ่มอินโดจีน
(4.) เป็ นเส้นทางผ่านระหว่างอาเภอและจังหวัด
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4. สภาพแวดล้ อมภายนอก : อุปสรรค (Threat)
(1.) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริ เวณแม่น้ าโขง ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะรัฐบาลจะพัฒนา
แต่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
(2.) เนื่ อ งจากพื้ น ที่ บ างส่ ว นเป็ นชายแดนติ ด ต่ อ กับ ประเทศเพื่ อ นบ้าน จึ ง เป็ นช่ อ งทางของ
กระบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและการหลบหนีเข้าเมือง
(3.) พื้นที่ทาการเกษตรของประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ยึดติดกับการทาการเกษตรตามฤดู ทาให้พอ
หมดฤดูทาการเกษตร ทาให้ขาดความมุ่งมัน่ ในการทาการเกษตรนอกฤดู
(4.) สิ น ค้าทางการเกษตรราคาไม่ ม าตรฐาน ระบบการตลาดยัง ไม่ ไ ด้รั บ การสนั บ สนุ น จา
ส่วนกลางอย่างจริ งจัง
(5.) เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกขาดการซ่อมบารุ งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา

58
บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
“ ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาคนสู่สงั คมที่น่าอยู่ ฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มภูมิ
ปั ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
- พัฒนา ปรับปรุ งระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชนเพือ่ สร้างรายได้อย่างยั้งยืน
- พัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณสุ ข และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลพิษ
- พัฒนากระบวนการทางสังคมและส่ งเสริ ม ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
- พัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
- รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมทางการเมืองและการบริ หารท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
- ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้
- สังคมเป็ นเมืองน่าอยูเ่ ชิดชูคุณธรรม
- มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
- มีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
- เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพือ่ นบ้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมได้รับการสืบทอดชัว่ ลูกชัว่ หลาน
- ประชาชนได้รับบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
1. ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ น

ตัวชี้วัด
ข้ อมูลพื้นฐาน
(Kpls)
(Baleline Data)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีระบบน้ า 1. ครัวเรื อนมีน้ าสาหรับอุปโภค
สาหรับการบริ โภค
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด

ปี 60-64
100%

* เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
80%
85%
90%
95%

ปี 64
100%

2. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีระบบน้ า 2. ครัวเรื อนมีน้ าสาหรับใช้เพือ่
สาหรับอุปโภคบริ โภคและเพือ่
ทาการเกษตรเพียงพอต่อความ
การเกษตรเพียงพอ
ต้องการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
ของครัวเรื อนทั้งหมด

100%

80%

3. ร้อยละของครัวเรื อนเกษตรกรที่มี 3. ครัวเรื อนได้ผลิตผลทางการ
ที่ดินเหมาะสมแก่การเกษตร
เกษตรตรงตามความต้องการ
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15 ของครัวเรื อน
เกษตรกรทั้งหมด

100%

65%

85%

90%

95%

100%

75%

85%

95%

100%

60
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
1. ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
ตัวชี้วัด
ข้ อมูลพื้นฐาน
(Kpls)
(Baleline Data)
4. ร้อยละของครัวเรื อนที่ได้รับ
4. ครัวเรื อนที่มีการสัญจรไปความสะดวกในการสัญจรไป-มา
มาได้อย่างสะดวก สบาย มี
ความปลอดภัย เพิม่ ขึ้นร้อยละ
5 ของครัวเรื อนทั้งหมด
5. ร้อยละของประชาชนที่เกิดปั ญหา 5. ประชาชนที่เกิดปั ญหา
อุบตั ิเหตุและปั ญหาความไม่
อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางสังคม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ลดลงร้อยละ 5 ของ
ประชาชนทั้งหมด
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างพานิชย์
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

6. ประชาชนได้รับประโยชน์
ในสิ่งก่อสร้างเพือ่ เพิม่ รายได้
และกิจการของชุมชน เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด
ประชากรในวัยสู งอายุท้งั หมด

ปี 60-64
100%

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
80%
85%
90%
95%

ปี 64
100%

0%

10%

5%

0%

0%

0%

100%

40%

60%

80%

100%

100%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีรายได้
จากการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริ ม

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ครัวเรื อนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
ของครัวเรื อนทั้งหมด

3. สั งคมเป็ นเมืองน่ าอยู่เชิดชู คุณธรรม

1. ร้อยละของครัวเรื อนที่ได้รับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร

1. ครัวเรื อนได้รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด

2. นักเรี ยนเด็กเล็กและนักเรี ยน
2. ร้อยละของเด็กนักเรี ยนมี
พัฒนาการและคุณภาพการศึกษาที่ดี ระดับภาคบังคับมีระดับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ5 ของนักเรี ยนทั้งหมด
ในพื้นที่
3. ร้อยละผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม 3. ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้รับการดูแลจากสังคม คิด
ได้รับการดูแล (ผูส้ ูงอายุ,ผูพ้ กิ าร
เป็ นร้อยละ 100
,ผูด้ อ้ ยโอกาส)

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62

ปี 63

ปี 64

80%

60%

65%

70%

75%

80%

100%

70%

85%

95%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ปี 59-64

62
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
3. สั งคมเป็ นเมืองน่ าอยู่เชิดชู คุณธรรม

ตัวชี้วัด
(Kpls)
4. ร้อยละของเด็ก เยาวชน รับรู ้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
4. เด็ก เยาวชน มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสังคมและใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์ เพิม่ ขึ้นร้อยละ
10 ของจานวนเด็กเยาวชนใน
พื้นที่

5. ร้อยละของประชาชนที่เกิด
โรคติดต่อ

5. ประชาชนเกิดโรคติดต่อ
น้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของ
ประชากรทั้งหมด

6. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

5. ครัวเรื อนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 5 ของครัวเรื อนทั้งหมด

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63

ปี 64

100%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

5%

3%

1%

0%

0%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

ปี 60-64

63
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
4. ระบบเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของเกษตรกรมีทุนเพือ่
ประกอบอาชีพและมีหลักประกัน
ผลผลิตทางการเกษตร

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. เกษตรกรมีรายได้จาก
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 10 ของเกษตรกรทั้งหมด

5. มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

1. ร้อยละของทรัพยากรป่ าไม้/ป่ า
ชุมชนอุดมสมบูรณ์

1. ป่ าไม้/ป่ าชุมชน/ป่ า
สาธารณะ อุดมสมบูรณ์
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ของพืน้ ที่ป่า
ชุมชนทั้งหมด

2. ร้อยละของพื้นที่บริ เวณแนว
ถนนมีร่วมร่ มรื่ น สวยงาม

2. ถนนได้รับการตกแต่งและ
ปลูกต้นไม้ริมสองข้างทาง
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20 ของเส้นทาง
ถนนในเขตพื้นที่

3. ร้อยละของปริ มาณขยะในพื้นที่
ลดลงและมีการกาจัดอย่างถูกวิธี

3. ปริ มาณขยะลดลงร้อยละ 10
ของปริ มาณขยะปั จจุบนั

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

80%

50%

60%

70%

80%

80%

90%

60%

70%

80%

90%

90%

100%

40%

60%

80%

100%

100%

70%

60%

50%

40%

ปี 60-64

40%

80%
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
6. ประชาชนเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมเวทีประชาคมท้องถิ่นใน
การเสนอการแก้ไขปั ญหาของ
หมู่บา้ น

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ครัวเรื อนที่เข้าร่ วม
ประชาคมท้องถิ่นเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ5 ของครัวเรื อนทั้งหมด

7. เชื่ อมความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
เพื่อนบ้ านด้านเศรษฐกิจและการ
ท่ องเที่ยว

1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่

1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยีย่ มชม
ศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5

8. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ได้ รับการสื บทอดชั่ วลูก ชั่วหลาน

1. จานวนหมู่บา้ นที่อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมท้องถิ่น

1. หมู่บา้ นมีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม คิดเป็ น
ร้อยละ 80

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

100%

80%

85%

90%

95%

100%

60%

40%

45%

50%

55%

60%

80%

80%

80%

80%

80%

80%

ปี 60-64
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
9. ประชาชนได้ รับบริการอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริ การจากเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ประชาชนพึงพอใจในการ
ให้บริ การของพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ ในงานบริ การต่าง ๆ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

ปี 60-64
100%

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

80%

100%

100%

100%

100%
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ท้ องถิ่น
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุ ง ซ่อมแซม บารุ งรักษาระบบน้ าประปา
ขุดบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล และจัดหาภาชนะกักเก็บน้ า
1.1.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
1.1.2 ขุดบ่อน้ าตื้น
1.1.3 ขุดเจาะบ่อบาดาล
1.1.4 จัดซื้ อภาชนะกักเก็บน้ า (โอ่ง)
1.1.5 ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น
1.1.6 ติดตั้งและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซม บารุ งรักษาระบบน้ าเพื่อ
การเกษตร
1.2.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
1.2.2 ปรับปรุ งซ่อมแซมคลองส่งน้ า
1.2.3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
1.2.4 ปรับปรุ งซ่อมแซมฝายน้ าล้น
1.2.5 ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง
1.2.6 จัดซื้ อเครื่ องสูบน้ าขนาด 5.5 HP พร้อมอุปกรณ์
จานวน 5 เครื่ อง

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.3 ปรับที่ดินเพือ่ การเกษตร
1.3.1จัดซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า เครื่ องชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
1.3.2 ปรับที่ดินเพือ่ การเกษตร
1.4 ก่อสร้าง ซ่อมแซมบารุ งรักษาถนน สะพาน และราง
ระบายน้ า
1.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต (ค.ส.ล.)
1.4.2 ก่อสร้างถนนลูกรัง
1.4.3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
1.4.4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
1.4.5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
1.4.6 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
1.4.7 ขยายผิวจราจร
1.4.8 ก่อสร้างรางระบายน้ า
1.4.9 ก่อสร้างสะพาน
1.4.10 ก่อสร้าง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ายศาลาพักริ มทาง

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ/กรมส่งเสริ ม ฯ
สานักปลัด
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
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บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.5 พัฒนาระบบจราจรและระบบไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.1 ติดตั้งเครื่ องหมายบังคับจราจร
1.5.2 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
1.5.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.4 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.5 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
1.6 สิ่งก่อสร้างเชิงพาณิ ชย์และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
1.6.1 ก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
1.6.2 ก่อสร้างลานกีฬาในร่ มและกลางแจ้ง
1.6.3 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประจาตาบล
1.6.4 ก่อสร้างซุม้ ประตู
1.6.5 ก่อสร้างที่อ่านหนังสือประจาหมู่บา้ น
1.6.6 ก่อสร้างเมรุ
1.6.7 ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุ งทัศนียภาพริ มแม่น้ าโขง
1.6.8 ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลและอื่น ๆ
1.6.9 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และขจัดความยากจน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้
อย่างยัง่ ยืน
2.1.1 ฝึ กอบรมและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
2.1.2 การปลูกพืชนอกฤดูกาล
2.1.3 ส่งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.1.4 ส่งเสริ มการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.1 เพิม่ ช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาน
3.1.1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น
3.1.3 ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว
3.1.4 ซ่อมแซมอินเตอร์เนตตาบล
3.1.5 ติดตั้งระบบกระจายเสี ยงทางไกลอัตโนมัติ / วิทยุ
ชุมชน
3.1.6 สนับสนุนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอาเภอหว้านใหญ่

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มีคุณภาพ

3.2 พัฒนาด้านการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กนักเรี ยนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
3.2.1 จัดซื้ อ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่ องเด็กเล็ก
3.2.2 จัดซื้ อสื่อการเรี ยน-การสอน
3.2.3 การแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก
3.2.4 สนับสนุนอาหารกลางวัน-อาหารเสริ ม
3.2.5 สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยน
3.2.6 มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรี ยนที่ยากจนเรี ยนดีระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
3.2.7 การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์
3.2.8 การบวชภาคฤดูร้อน

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มีคุณภาพ

3.3 ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์ และผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการ
ดูแล
3.3.1 จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผสู้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ ผูป้ ่ วยเอดส์และ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
3.3.2 จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ
3.3.3 ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ูงอายุ
3.3.4 การสารวจข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ)
3.4 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้
บทบาทของตนเอง
3.4.1 จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
3.4.2 จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
3.4.3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3.4.4 จัดกิจกรรมเยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
3.4.5 จ้างนักเรี ยน/นักศึกษาทางานช่วงปิ ดภาคเรี ยน
3.4.6 ฝึ กอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
3.4.7 อบรมคุณธรรมจริ ยธรรมและการเรี ยนรู้คาสอน
ทางพุทธศาสนา
3.4.8 สายใยรักแห่งครอบครัว

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
3.5 ป้องกันโรคติดต่อ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
3.5.1 รณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ
คุณภาพ
3.5.2 ป้องกันแก้ไขปั ญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
3.5.3 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.6 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.6.1 จัดฝึ กอบรม อปพร./ชรบ./อส.ตร.
3.6.2 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย
3.6.3 จัดหารถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์
3.6.4 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
3.6.5 เฝ้าระวังปั ญหาตามแนวชายแดน
3.6.6 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย/บริ การทางการแพทย์
ฉุกเฉิน
3.6.7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกี่ยวกับงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3.6.8 ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจให้
สมดุล และแข่ งขันได้

แนวทางการพัฒนา
3.7 กีฬาและนันทนาการ
3.7.1 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมู่บา้ น
3.7.2 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.7.3 จัดการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์
3.7.4 อุดหนุนชมรมกีฬาต่าง ๆ
3.7.5 สนับสนุนอุปกรณ์ให้กลุ่มกีฬา / หมู่บา้ น
3.7.6 อุดหนุนชมรมกีฬาตาบลหว้านใหญ่
4.1 จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดและศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
4.1.1 ฝึ กอบรมแก่ผปู้ ระกอบการตลาด
4.1.2 จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
4.1.3 ปรับปรุ งทาความสะอาดตลาดสดจันทรา
4.2 ก่อสร้างโรงเรื อนหรื อธนาคารผลผลิตทางการเกษตร
4.2.1 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ย-์ ชีวภาพ
4.2.3 จัดตั้งธนาคารผลิตผลทางการเกษตร
4.2.3 จัดตั้งธนาคารสัตว์
4.3 การจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ
4.3.1 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
4.3.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางการพัฒนา
5.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสานึกให้
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.2 ฝึ กอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1.3 เพิม่ พื้นที่ป่าสาธารณะ
5.1.4 ปลูกป่ าทดแทนตามพระราชเสาวนีย ์ ฯ
ปลุกป่ าชุมชน
5.2 ป้องกันการบุกรุ กทาลายป่ า
5.2.1 จัดทารั้วล้อมรอบป่ า
5.2.2 จัดทาป้ายประกาศเตือนห้ามบุกรุ ก ห้ามทาลายป่ า
5.2.3 รณรงค์การมีส่วนร่ วมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 5.3 จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
5.3.1 การจัดตกแต่งสวนสาธารณะริ มแม่น้ าโขง
และสิ่ งแวดล้ อม
5.3.2 การปรับปรุ งบริ เวณริ มถนน (ปลูกต้นไม้ริมทาง)
5.3.3 กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง
5.3.4 ปรับปรุ งทัศนียภาพริ มเขื่อนแม่น้ าโขง
5.3.5 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บา้ น,ซอยต่าง ๆ
5.4 บาบัดและจัดขยะมูลฝอย
5.4.1 รณรงค์การแยกขยะ
5.4.2 จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก
5.4.3 จัดเก็บและคัดแยกขยะ
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประชาธิปไตย และ 6.1 ส่งเสริ มประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
6.1.1 การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสาคัญของชาติ
กระบวนการประชาสั งคม
6.1.2 จัดเวทีประชาคมตาบล/หมู่บา้ น
6.1.3 อบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ผนู ้ าท้องถิ่นทุกระดับ
6.1.4 อบรมศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของตาบลหว้าน
ใหญ่
7.1.1 จัดทาแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
7.1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบล (สร้างคา)
7.1.3 จัดงานนมัสการ “พระธาตุเจดีย)์ ประจาปี
7.1.4 พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้/ศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง ๆ
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 8.1 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
8.1.1 จัดงานวิปัสสนากรรมฐาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.1.2 จัดงานประเพณี สงกรานต์
8.1.3 จัดงานวันเข้าพรรษา
8.1.4 จัดงานแข่งขันเรื อยาวประเพณี
8.1.5 จัดงานประเพณี ของแต่ละหมู่บา้ น
8.1.6 สนับสนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
8.1.7 จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ
8.1.8 กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ/อบจ.
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ/สภาวัฒนธรรม ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 8.2 ส่งเสริ ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.1 ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.2 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.3 จัดฝึ กอบรมผูป้ ระกอบ ศาสนพิธี
8.2.4 ส่งเสริ มกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ดนตรี พน้ื เมือง
8.2.5 สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร
9.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี 9.1 ส่งเสริ มสนับสนุนบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน
9.1.1 ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพแก่คณะ
บริ หาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง
9.2 การให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.2 จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
9.2.3 เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
กองคลัง
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บทที่6
การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่น
ไปสู่ ปฏิบัตแิ ละการติดตาม ประเมินผล
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บทที่6 การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิน่ ไปสู่ ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยนาเสนอได้ ดังนี้
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กาหนดให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามคาสัง่ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ประกอบด้วย
นายรังสิต บุญพอ
ผอ.โรงเรี ยนบ้านนาแพง-โคกน้ าสร้าง ประธานกรรมการ
2. นายมานิ ช วังคะฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
3. นางบุญยง ใจสุ ข
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
4. นางพรนภา เมืองโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
5. นายสุ คน เมืองโคตร
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
6. นายอุทยั ใจสุ ข
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
7. นายสมรส เมืองโคตร
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
8. นายปริ ญญา เมืองโคตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายมณเทียร บรรจง
ท้องถิ่นอาเภอหว้านใหญ่
กรรมการ
10. นายอิทธิพล ถวิลการ
ปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
กรรมการ
11.นายวัชรากร ทวีโคตร
ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
12.นางสาววาสนา คามุงคุณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
13.นายธีรยุทธ แข็งแรง
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง ร.ก.หน.สป. กรรมการ/เลขานุการ
14.นายเตียง คาพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผูช้ ่วยกรรมการ/เลขานุการ
15.นางสาว คณัสนันท์ สุอริ ยพงษ์ ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผูช้ ่วยกรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ าที่
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1.

2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมิ น ผลแผนพัฒ นาให้ป ระชาชนในท้อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ว กัน อย่างน้อ ยปี ละหนึ่ งครั้ง ภายในเดื อ น
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร
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2. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะเป้าหมายของหน่วยงานตามความสาคัญของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและผูเ้ กี่ยวข้อง
2. การกาหนดวิธีการประเมิ น ผูป้ ระเมิ นจะต้อ งท าความตกลงกับ ผูร้ ับผิดชอบแผนงาน/
โครงการ เพือ่ ขอความร่ วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสาคัญที่ตอ้ งการในการประเมินรายงานการปฏิบตั ิงานตาม
แผน ปั ญหา อุ ปสรรค ฯลฯ รวมทั้งการปรึ กษาหารื อ และแจ้งข้อตกลงถึ งวิธีการที่จะประเมิน เพื่อความ
เข้าใจตรงกัน 3. การกาหนดระยะเวลาในการประเมินผลโครงการ เป็ นการพิจารณาว่าจะทาการติดตาม
ประเมิ น ผลกี่ ค รั้ง ในระยะเวลาใด เช่ น ปี ละ 2- 3 ครั้ง ทั้งนี้ จะต้อ งก าหนดเป็ นปฏิ ทิน การท างานของผู ้
ประเมินและผูเ้ กี่ยวข้อง
4. การสรุ ป วิเคราะห์ ข ้อ มู ล การประเมิ น ผลโครงการ ผูป้ ระเมิ น รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
เอกสาร บันทึกรายงาน เรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง การตรวจเยีย่ ม การพิจารณาคาขออนุ มัติ และการใช้จ่าย
งบประมาณ การใช้แบบสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบการประเมินจะต้องทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและวินิจฉัย
ว่าโครงการประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงไร เป็ นไปตามเป้าหมายหรื อมีขอ้ บกพร่ องอะไรบ้าง มีปัจจัยใด
ที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จและวิเคราะห์ถึงการตอบสนองหรื อความสอดคล้องของโครงการกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวินิจฉัยต้องเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั และเป้าประสงค์ที่กาหนด
3. ห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่กาหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคานึ งถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ควรกาหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งได้จากการติดตามและประเมิ นผลต่อ ผูบ้ ริ หารท้อ งถิ่ นเพื่อ ให้
ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้อ งถิ่ น คณะกรรมการพัฒนาท้อ งถิ่ น และประกาศใช้ผลการติดตามแบบ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
บทที่ 3 การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ 6 การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
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58
67
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(ประจาปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ.264)
ของหน่ วยงาน
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คานา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ดาเนิ นการตามกระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) ภายใต้หลักการส่งเสริ มให้ประชาชนและทุกส่วนราชการในระดับตาบลได้มีส่วนร่ วมใน
กระบวนวางแผน โดยมุ่ งหวังให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมในกระบวนการวางแผนในทุกระดับ ปั จจุบนั องค์การ
เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ ได้ด าเนิ น การในขั้น ตอนแรก ซึ่ งเป็ นขั้น ตอนของการก าหนดวิสัย ทัศ น์ และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒ นา การแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี ตาบลหว้านใหญ่ พร้อ มทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการสนับสนุ นการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ดาเนินการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์
(2560-2564 ) ตามกรอบที่กาหนดไว้แห่ งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
คณะกรรมการสนับสนุ น การจัดท าแผนพัฒ นาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงใช้แนวตาม
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและนโยบายของผูบ้ ริ หารเป็ นกรอบการจัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์ (25602564) พร้อมเผยแพร่ เอกสารนี้ ให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผูน้ า
ชุมชนให้สามารถใช้เป็ นกรอบในการเสนอแผนงานโครงการ เพื่อประกอบแผนพัฒนาทุกระดับของเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

บทที่ 1
บทนา

บทที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีภารกิจหลักในการพัฒนาตาบล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม และภารกิจอื่นที่เป็ นอานาจหน้าที่ทสี่ ามารถดาเนินการได้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนั้น
เพือ่ ให้การจัดทาแผนพัฒนาตาบลของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้มีกรอบและแนวทางในการกาหนดทิศทาง
ของการพัฒนาที่ชดั เจนและเพือ่ ดาเนินการให้สอดคล้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ จึงได้จดั ทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560 – 2564) ขึ้น เพือ่ ใช้เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการตัดสินใจทาง
การเมือง การบริ หาร การวางแผนการพัฒนา รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจของคณะบริหารเพือ่ ความ
โปร่ งใส และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด จึงจาแนกประเภทของแผนพัฒนาตาบลดังนี้
ประเภทของแผนพัฒนาตาบล
“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดง
ถึงวิสยั ทัศน์พนั ธกิจ และจุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอ
“แผนพัฒนาสามปี ” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการ
พัฒนาที่จดั ทาขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพือ่ ปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี
“แผนดาเนินงาน” หมายความว่า แผนการดาเนินการขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริ งทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี งบประมาณนั้น
“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่มีวตั ถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และดาเนินการเพือ่ ให้การพัฒนาบรรลุตามวิสยั ทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดไว้

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560 – 2564) มีวตั ถุประสงค์ประกอบด้วย 9 แผนงาน ดังนี้
1. เสริมสร้ างท้ องถื่นเมืองน่ าอยู่
1.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ ปรับปรุ งซ่อมแซม บารุ งรักษาระบบน้ าประปา ขุดบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล
และการก่อสร้างซ่อมแซมถนน
1.2 เป้าหมายการพัฒนา ประชาชนมีถนนหนทางในการเดินทางไปมา
1.3 แนวทางดาเนินงาน ก่อสร้างปรับปรุ งและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมต่าง ๆ
2. แผนงานพัฒนาด้ านการส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง และจัดปัญหาความยากจน
2.1วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีรายได้ในช่วงที่วา่ งงานจากการประกอบ
อาชีพตามปกติ โดยการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพือ่ เสริ มรายได้ในช่วงที่วา่ งจากงานหลัก
2.2 เป้าหมายการพัฒนา ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี สูงขึ้น
2.3 แนวทางดาเนินงานส่งเสริ ม สนับสนุน การจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามโครงการหมู่บา้ นละ
หนึ่งแสนบาท
3. แผนงานการพัฒนาคนและสั งคมที่เสื่ อมคุณภาพ
3.1 วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลือทางสังคม และสร้างจิตสานึกใน
การรู ้ถึงบทบาทของตนเอง
3.2 เป้าหมายการพัฒนาประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทัว่ ถึงและได้ใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์
3.3 แนวทางการดาเนินงานสนับสนุนโครงการจัดการศึกษาเด็กก่อนวัยเรี ยน และส่งเสริ ม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.แผนงานการปรับปรุงโครงสร้ างทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรมให้ สมดุลและสามารถ
แข่ งขันได้
4.1วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพ
4.2 เป้าหมายการพัฒนา ให้บริ การด้านความรู ้ต่าง ๆ แก่ประชาชน
4.3 แนวทางการดาเนินการ จัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ให้กบั ชุมชน
5.แผนงานด้ านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
5.1วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างจิตสานึกการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน
5.2 เป้าหมาย ประชาชนสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถูกต้อง
5.3 แนวทางดาเนินงาน การป้องกันการบุกรุ กการทาลายป่ า

6 .แผนงานการส่ งเสริมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุขและกระบวนการ
ประชาสั งคม
6.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริ มประชาธิปไตยและกระบวนการทางสังคม
6.2 เป้าหมายการพัฒนา ประชาชนมีแนวคิดในระบอบประชาธิปไตย
6.3 แนวทางการดาเนินงาน การส่งเสริ มประชาธิปไตยในชุมชน
7.แผนงานการพัฒนาแหล่ งท่ องเทีย่ ว ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสั งคมกับประเทศเพื่อน
บ้ าน
7.1 วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในตาบลและสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ
ทางเศรษฐกิจกับประเทศเพือ่ นบ้าน
7.2 เป้าหมายการพัฒนา การพัฒนาด้านเศรษฐกิจแบบยั้งยืน
7.3 แนวทางการดาเนินงาน สร้างเครื อข่ายการพัฒนากับประเทศเพือ่ นบ้าน
8.แผนงานการส่ งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
8.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็ นการอนุรักษ์ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2 เป้าหมายการพัฒนา การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.3 แนวทางการดาเนินงาน ส่งเสริ มและสนับสนุนการสืบสานประเพณี ของท้องถิ่น
9. แผนงานด้ านการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
9.1 วัตถุประสงค์ เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน
9.2 เป้าหมายการพัฒนา ประชาชนสามารถตรวจสอบการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9.3 แนวทางการดาเนินงาน การส่งเสริ มกิจกรรมให้แก่ประชาชนในการมีส่วนร่ วมทางการ
บริ หารงาน
3. ขั้นตอนการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยมีข้นั ตอน
การดาเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่จดั ประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่ แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปั ญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพือ่
กาหนดแนวทางการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ โดยให้นาข้อมูลพืน้ ฐาน
ในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ (2560-2564)

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ รวบรวมแนวทาง
และข้อมูลนามาวิเคราะห์เพือ่ จัดทาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่
3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่ างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพือ่ เสนอผูบ้ ริ หาร
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ พิจารณาอนุมตั ิร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (25602564) และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (2560-2564) ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4. ประโยชน์ ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแนวคิดหรื อวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการ
เคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตอ้ งการในอนาคตได้อย่างไร อันเป็ นการตอบคาถามว่าอะไร
คือเป้าหมายของท้องถิ่น จะไปถึงจุดหมายที่ตอ้ งการได้อย่างไร ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็ นกรอบ
ชี้นาหรื อส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงานซึ่งเป็ นการกาหนดวิธีการหรื อขั้นตอนที่ทอ้ งถิ่นเลือกที่จะปฏิบตั ิ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเมื่อได้บรรลุวตั ถุประสงค์รวมแล้ว หมายความว่าย่อมบรรลุถึง
พันธกิจที่ตอ้ งการ
2. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็ นแนวทางการพัฒนาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ต่าง ๆ ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดแนวทางการพัฒนา (หรื ออาจเรี ยกว่ายุทธศาสตร์ยอ่ ย) เพือ่ แสดงให้เห็นถึงแนว
ทางการดาเนินการให้บรรลุยทุ ธศาสตร์การพัฒนานั้น ๆ แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทีก่ าหนดไว้จะต้องนา
แนวทางที่ได้ท้งั หมดมาทาการบูรณาการเพือ่ ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน
การบูรณาการแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่นจะทาให้ ได้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ครบถ้วนสมบูรณ์

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐาน
ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
1. ข้ อมูลทั่วไป
ตาบลหว้านใหญ่ต้งั มาตั้งแต่ปี 2525 นับถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 34 ปี จัดตั้งเป็ นองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 และได้รับการยกฐานะเป็ นเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เมื่อ วันที่ 27
ตุลาคม 2552 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อาศัยอานาจตามความในมาตรา 42
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496
ที่ต้งั (แสดงที่ต้งั และระยะห่ างจากอาเภอ)
ตาบลหว้านใหญ่ เป็ นตาบลหนึ่ งใน 4 ของอ าเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุ กดาหาร ที่ทาการเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ 4 ถนนสายบางทรายน้อ ย-แก่ งกะเบา ต าบลหว้านใหญ่ อ าเภอหว้านใหญ่
จังหวัด มุ ก ดาหาร ตั้งอยู่ท างทิ ศ เหนื อ ของจังหวัด มุ ก ดาหาร ระยะทางห่ างจากตัวจังหวัด ประมาณ 25
กิโลเมตร ห่ างจากอ าเภอหว้านใหญ่ 2 กิ โลเมตร ห่ างจากกรุ งเทพมหานครเป็ นระยะทางประมาณ 677
กิโลเมตร
อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็ นตารางกิโลเมตรและไร่ )

ตาบลหว้านใหญ่มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,762 ไร่
ทิศเหนือ
ติดกับเขตตาบลป่ งขาม อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศใต้
ติดกับเขตตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ทิศตะวันออก
ติดกับประเทศสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีแม่น้ าโขง
เป็ นเส้นแบ่งเขต
ทิศตะวันตก
ติดกับเขตตาบลคาป่ าหลาย อาเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ทวั่ ไปของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เป็ นพื้นที่ราบ สู งๆ ต่าๆ สลับป่ าโปร่ ง โดยเป็ น
พื้นที่ทอดยาวไปตามชายฝั่งแม่น้ าโขง มีลาห้วยชะโนดซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดจากเทือกเขาภูพานไหลผ่าน อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม อาเภอดงหลวง อาเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร และไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ลักษณะภูมิอากาศ เป็ นแบบมรสุม มี 3 ฤดู
- ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณปี ละ 1,200-1,500 มิลลิเมตร
- ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่าสุดเฉลี่ย 10 – 20 องศาเซลเซี ยส
- ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 35 - 40 องศาเซลเซียส
การปกครอง
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็ น 11 หมู่บา้ น มีพ้นื ที่อยูใ่ นเขตเทศบาลตาบลเต็มทั้ง 11
หมู่บา้ น ดังนี้
หมู่ที่
ชื่ อหมู่บ้าน
ชื่ อกานัน/ผู้ใหญ่ บ้าน
หมายเลขโทรศัพท์
1
บ้านหว้านใหญ่
นายสวัสดิ์ สีแก้ว
088-0659030
2
บ้านหว้านน้อย
นายฉันทะ กุลสุทธิ์
088-3266408
3
บ้านหว้านใหญ่
นายธนกฤต เมืองโคตร (กานัน)
086-8622419
4
บ้านหว้านใหญ่
นางกันยากร ทัศมี
087-4247513
5
บ้านนาหนองบก
นายสุนนั ท์ เมืองโคตร
086-2426871
6
บ้านหนองผือ
นายพสวัส เมืองโคตร
082-3148399
7
บ้านดอนม่วง
นายแสงเพชร ใจช่วง
082-1065680
8
บ้านหนองแสง
นายสมรส เมืองโคตร
086-8600317
9
บ้านโคกน้ าสร้าง
นายเหลือ ใจช่วง
084-6864205
10
บ้านโนนสว่าง
นายทับทิม เมืองโคตร
087-2218160
11
บ้านนาแพง
นายประกอบ ใจช่วง
087-6349543

ข้ อมูลประชากร (ข้อมูลจากสานักงานทะเบียนอาเภอหว้านใหญ่ ณ เดือน มีนาคม 2559
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี ปัจจุบัน 2559
ประชากรชาย (คน)
2,376
2,390
2,423
ประชากรหญิง (คน)
2,383
2,370
2,367
รวมประชากร (คน)
4,759
4,757
4,790
จานวนครัวเรื อน (หลังคาเรื อน)
1,264
1,400
1,430
- แยกจานวนประชากรและครัวเรื อนตามหมู่บา้ น
จานวนประชากร
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ครัวเรื อน
ชาย
หญิง
รวม
1 บ้านหว้านใหญ่
141
235
249
484
2 บ้านหว้านน้อย
165
301
314
615
3 บ้านหว้านใหญ่
99
151
134
285
4 บ้านหว้านใหญ่
167
259
208
467
5 บ้านนาหนองบก
199
230
200
430
6 บ้านหนองผือ
125
252
252
504
7 บ้านดอนม่วง
119
229
241
470
8 บ้านหนองแสง
134
215
224
439
9 บ้านโคกน้ าสร้าง
122
201
190
391
10 บ้านโนนสว่าง
78
142
152
294
11 บ้านนาแพง
79
161
152
313
ทะเบียนกลาง
2
47
51
98
รวม
1,430
2,423
2,367
4,790
* ข้อมูลจานวนประชากรและครัวเรื อนข้างต้น จากสานักทะเบียนอาเภอหว้านใหญ่ ณ เดือนมีนาคม 2559
การนับถือศาสนา
ประชากรเกือบทั้งตาบลหว้านใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ ประมาณร้อยละ 99.9 ส่ วนที่เหลือ
ประมาณร้อยละ 0.1 นับถือศาสนาอื่น

ถนนในเขตเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
ประเภท
ถนนคอนกรี ต
ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง/ดิน

ไฟฟ้ า
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 10
หมู่ที่ 11
รวม

จานวน(สาย)
15
2
24

ถนนที่ยังไม่ มีไฟฟ้ าใช้ (สาย)
2
4
3
2
5
5
1
22

ระยะทาง (กิโลเมตร)
6.862
5.9
20.475

ครัวเรื อนที่ต้องการขยายเขตไฟฟ้ า
6
4
1
1
2
1
15

การระบายนา้
ตาบลหว้านใหญ่มีการระบายน้ าตามธรรมชาติและแผ่กระจายซึมลงในดิน บางแห่ งระบาย
น้ าไม่ทนั ทาให้เกิดน้ าท่วมขัง เนื่องจากสภาพของชุมชนเริ่ มหนาแน่น และขาดการดูแลทาความสะอาดขุด
ลอกลาห้วย จึงทาให้การระบายน้ าในบริ เวณพื้นที่การเกษตรกรรมในบริ เวณจุดตัดของทางน้ ากับถนนสาย
ต่างๆนั้นอาจเกิดปั ญหาขึ้นได้ บริ เวณที่มีน้ าท่วมถึง ได้แก่ หมู่ 2,4,6,7,9,10 และหมู่ 11 ระยะเวลาประมาณ
5-7 วัน ช่วงระยะเวลาที่มีน้ าท่วมขัง เดือน สิงหาคม – ตุลาคม ของทุกปี

ประปา
ครัวเรื อนส่วนใหญ่ในตาบลหว้านใหญ่ใช้ประปาหมู่บา้ น บางส่วนใช้ประปาส่วนภูมิภาค ซึ่ง
มีราคาค่อนข้างแพง มีบางหมู่บา้ นต้องการให้ขยายเขตประปาหมู่บา้ น
จานวนครัวเรื อน
หมู่
ชื่อหมู่บา้ น
หมายเหตุ
ที่
ประปาภูมิภาค ประปาหมู่บา้ น ต้องการประปาหมู่บา้ น
1 หว้านใหญ่
107
11
107
2 หว้านน้อย
4
144
2 บ่อ
3 หว้านใหญ่
41
14
4 หว้านใหญ่
16
70
38
2 บ่อ
5 นาหนองบก
115
3 บ่อ
6 หนองผือ
101
3 บ่อ
7 ดอนม่วง
85
2 บ่อ
8 หนองแสง
98
4 บ่อ
9 โคกน้ าสร้าง
72
2 บ่อ
10 โนนสว่าง
69
1 บ่อ
11 นาแพง
65
2
2 บ่อ
รวม
182
885
147
21
การโทรคมนาคม
1.ที่ทาการไปรษณี ย ์ 1 แห่ ง อยูใ่ นเขตบ้านหว้านใหญ่ หมู่ 4
2.ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บา้ น 20 แห่ง
การคมนาคมขนส่ ง
การคมนาคมของตาบลหว้านใหญ่ มีถนนบางทรายน้อย-แก่งกะเบา เป็ นถนนเชื่อมต่อหลาย
ตาบล ถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บา้ นสามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวก มีบริ การรถโดยสาร
ประจาทางจากแก่งกะเบาวิง่ ผ่านถนนเส้นติดริ มโขง ผ่านตาบลชะโนด ตาบลบางทรายน้อย สู่ตวั จังหวัด และมี
จุดปล่อยรถปรับอากาศชั้น 2 ที่บา้ นหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1ไปยังกรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง

ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจ
หมู่
บ้ าน
หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 3
หมู่ 4
หมู่ 5
หมู่ 6
หมู่ 7
หมู่ 8
หมู่ 9
หมู่ 10
หมู่ 11
รวม

อาชีพของราษฎรในพื้นที่
ทานา

ทาสวน

เลีย้ ง
สัตว์

ประมง

ค้าขาย

รับจ้ าง

บริษัท
โรงงาน

93

-

18

12

9

58

10

140

-

139

30

11

90

20

รับ
ราชการ
30
20

55

-

30

1

6

10

8

20

-

38

5

5

25

5

50

30

-

80

-

20

-

9

50

35

101

3

5

-

20

70

10

30
35
10

98

-

4

2

3

40

10

1

-

78

-

41

10

3

50

15

10

-

71

-

30

-

5

20

6

8

-

57

-

20

-

4

15

10

2

-

55

-

15

-

4

10

5

2

-

891

8

230

108

74

365

168

145

-

ข้อมูลจากการสารวจและสอบถามจากชุมชน ณ มีนาคม 2554
ปศุสัตว์ จานวนสัตว์ล้ ียงในตาบลหว้านใหญ่ ดังนี้
จานวนสั ตว์ เลีย้ งในพื้นที่
หมู่ที่ ชื่ อบ้ าน
โค กระบือ สุ กร
เป็ ด
ไก่
สุ นัข
1 หว้านใหญ่
54
20
10
600 1,000 125
2 หว้านน้อย
54
45
50
700 5,000
62
3 หว้านใหญ่
20
1
10
300
500
17
4 หว้านใหญ่
40
9
12
10
350
50
5 นาหนองบก 55
25
30
20
90
6 หนองผือ
80
100
50
500
800
53
7 ดอนม่วง
50
120
40
80
700
63
8 หนองแสง
102
68
25
30
1,200
66
9 โคกน้ าสร้าง 85
32
10
20
100
56
10 โนนสว่าง
50
45
5
100
700
68
11 นาแพง
70
50
35
20
450
40

แมว
20
58
7
20
50
27
47
30
23
20
13

ว่างงาน
2
-

-

อื่นๆ

ม้า 2

-

อื่นๆ

รวม 660
515
252 1,780 6,320 590
315
2
ผลิตผลหรื อสิ นค้า / บริการ ที่สาคัญของตาบล ได้ แก่
หมู่ที่
หมู่บ้าน
ผลิตผล /สิ นค้า
1 บ้านหว้านใหญ่ ตะกร้าพลาสติก/กระถางโรมัน/ดอกไม้ประดิษฐ์/แผ่นทางเดิน/โรงสีขา้ ว
ชุมชน
2 บ้านหว้านน้อย ปุ๋ ยชีวภาพ/ปลาแม่น้ าโขง
4 บ้านหว้านใหญ่ ไม้แกะสลัก/ปลา
6 บ้านหนองผือ
งานจักสาน
7 บ้านดอนม่วง
ผักปลอดสารพิษ/ข้าวกล้อง/ปุ๋ ยชีวภาพ/ผ้าทอมือ/ลวดหนาม/ตะกร้าพลาสติก/
ปลาดุก/ดอกไม้จนั ท์
8 บ้านหนองแสง หมู/ปุ๋ ยชีวภาพ/ตัดเย็บเสื้อผ้า
9 บ้านโคกน้ าสร้าง โรงสีขา้ วชุมชน
10 บ้านโนนสว่าง กล่องข้าวถักจากเชือกไนล่อน
11 บ้านนาแพง
เกลือไอโอดีน/ข้าวกล้อง

การพาณิชย์
การพาณิชย์
ธนาคาร/ATM
ห้างหุน้ ส่วนจากัด
ร้านค้า
สถานพยาบาล
ตลาดสด
ร้านอาหาร
ร้านเสริมสวย
อู่ซ่อมรถยนต์
อู่ซ่อมรถ/อิเล็คทรอนิค
ร้านขายยา
ไปรษณีย์
สถานีบริการน้ามัน
บริษทั /SME
โรงสีขา้ ว
คลินกิ
ทีจ่ อดรถทัวร์
ร้านรับซื้อของเก่า
ร้านอินเตอร์เน็ต

ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ม.7 ม.8 ม.9 ม.10 ม.11 รวม
2
2
3
3
5 4 8 8 3 2 3
4 2
3
46
1
1
2
1 1
2
2 4 8 1
1
2 1
20
3 1 4 1 2
1
2 1
15
1
1
1 1 4
2
9
1
1
2
1
1
2 1
1
4
1
1
3
3 1
1 4 3 7
3 1
6
30
1
2
1
3
1
1
5
1
1

ม.1 ม2

4

1

1

1
1
1
1

อุตสาหกรรม
1. หจก.สุรเทรดดิ้งฯ ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหว้านใหญ่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับสะสมหิน - ทราย
2. ท่าทรายทรัพย์ไพศาล ตั้งอยู่ หมู่ 4 บ้านหว้านใหญ่ ดาเนินกิจการเกี่ยวกับสะสมหิน – ทราย
แหล่ งท่ องเที่ยว
1. ริ มเขื่อนแม่น้ าโขง จุดชมวิว อยูบ่ ริ เวณบ้านหว้านใหญ่ หมู่ที่ 1 และ บ้านหว้านน้อย หมู่ 2
2. วัดพระศรี มหาโพธิ์ มีจิตรกรรมฝาผนังและอาคารโบราณ ซึ่งกรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็ น
โบราณสถาน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านหว้านใหญ่
3. วัดป่ าวิเวก มีพระพุทธไสยาสน์ ขนาดความยาว 23 เมตร สู ง 5 เมตร โครงสร้างทาจากไม้ไผ่ ตั้งอยู่
หมู่ 8 บ้านหนองแสงใกล้กบั โรงเรี ยนหว้านใหญ่วทิ ยา
4. บ่อน้ าซับ สร้างคา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 บ้านดอนม่วง (แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)

แรงงาน
แรงงานที่ใช้ในภาคเกษตรในตาบลส่วนใหญ่ใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรื อนเป็ นสาคัญและ
ในบางครัวเรื อนที่มีสมาชิกไม่เพียงพอจะทาการจ้างแรงงานที่มีอยูใ่ นตาบลหรื อจากฝั่งลาวเข้ามาช่วยในฤดู
การผลิต
รายได้
จานวนครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์เมื่อเปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี
- ครัวเรื อนทั้งหมดที่จดั เก็บข้อมูล จปฐ.
993 ครัวเรื อน
- รายได้เปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี ต่ากว่าเกณฑ์
12 ครัวเรื อน
- รายได้เปรี ยบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี ต่ากว่าเกณฑ์คิดเป็ นร้อยละ 1.2
ข้ อมูลครัวเรื อนที่มีรายได้ ต่ากว่ าเกณฑ์ (เปรียบเทียบ 23,000 บาท/คน/ปี )
หมู่ที่
1
6
10
11

ชื่ อหมู่บา้ น
บ้านหว้านใหญ่
บ้านหนองผือ
บ้านโนนสว่าง
บ้านนาแพง
รวม

จานวนครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ รายได้เฉลี่ยที่ต่ากว่าเกณฑ์(บาท)
1
10,937.50
2
15,937.50
8
21,927.00
1
21,800.00
12
17,650.50

การใช้ ที่ดิน
ตาบลหว้านใหญ่มีพ้นื ที่ท้งั หมดประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 11,762 ไร่ มีการ
ใช้แบ่งเป็ นประเภทพืน้ ที่ ที่อยูอ่ าศัย ที่ทาการเกษตรและที่สาธารณประโยชน์ ดังนี้
พืน้ ที่ (ไร่ ) หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 รวม
ที่อยูอ่ าศัย 250 354 284 120 175 200 300 377 125 500 120 2,805
การเกษตร 650 800 258 258 375 1,000 1,230 421 700 750 1,259 7,701
สาธารณะ
15 639
329
21 162
25
46
19 1,256
รวม 915 1,793 542 378 879 1,221 1,692 798 850 1,296 1,398 11,762

ทะเบียนข้อมูลที่สาธารณะ
ลา หมู่
ชื่อทีสาธารณะ
เนื้อที่
เอกสารสิทธิ
ดับ ที่
ไร่ งาน ตรว.
1 1 ป่ าช้าใต้
7
28 นสล. เลขที่ 22706
2 1 ลานกีฬาริ มโขง
1
2
30
3 1 ที่สาธารณะประโยชน์ แปลง 1
4
3
62
4 1 ที่สาธารณะประโยชน์ แปลง 2
2
2
24
5 2 โคกคาเม็ก
204
2
28 นสล.เลขที่ 550
6 2 โคกแก่งหนองแสง
424
- 13.2 นสล. เลขที่ 9923
7 2 ป่ าช้าสาธารณประโยชน์
1
96 นสล.เลขที่ 21002
8 2 ป่ าช้าหนองกอง
5
3
42 นสล.เลขที่ 22264
9 2 ดอนปู่ ตา
4
1 36.5 นสล.เลขที่ 27168
10 5 โคกหนองงิ้ว
329
11 6 ป่ าช้า
17
44 นสล.เลขที่ 21003
12 6 ป่ าช้า
3
72 นสล.เลขที่ 22036
13 6 ดอนปู่ ตา
1
1
49
14 7 ดอนปู่ ตา
2
3
67 นสล.เลขที่ มห.0003
15 7 ป่ าช้า
7
87 นสล.เลขที่ มห.0162
16 7 ริ มคลองส่งน้ า (ร้านค้าชุมชน)
2
40
17 7 สนามกีฬา
10
3
17
18 7 ที่สาธารณะประจาหมู่บา้ น
3
7
19 7 โคกยายอบ
140
2
66
20 9 ที่สาธารณประโยชน์ ที่ต้งั ร.พ.ประจาอาเภอ
25
21 10 อ่างเก็บน้ าห้วยคูดิน
43
75 นสล.เลขที่มห.0004
22 10 ป่ าช้า
3
81 นสล. เลขที่มห.0006
23 11 ป่ าช้า
11
56 นสล.เลขที่มห.0005
24 11 สระคาน้อย
3
88 นสล.เลขที่มห.0007
25 11 ที่สาธารณะประโยชน์ประจาหมู่บา้ น
1
1
86 นสล.เลขที่ มห.0008
26 11 สระคาปลิง
3
3
12 นสล. เลขที่ มห.0048

ข้ อมูลด้ านสั งคม
ข้ อมูลด้ านการศึกษา โรงเรียนในเขตตาบลหว้ านใหญ่ มีจานวน 6 แห่ ง คือ
3. โรงเรี ยนบ้านหว้านใหญ่ เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 12 คน ชาย 2 คน หญิง 10 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 224 คน
4. โรงเรี ยนบ้านหว้านน้อย เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 6 คน ชาย 2 คน หญิง 4 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 62 คน ชาย 29 คน หญิง 33 คน
3. โรงเรี ยนบ้านหนองผือ-ดอนม่วง เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 6 คน ชาย 2 คน หญิง 4 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 100 คน ชาย 53 คน หญิง 47 คน
4. โรงเรี ยนบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง เปิ ดสอนอนุบาลถึง ประถมศึกษาปี ที่ 6
- ครู จานวน 6 คน ชาย 5 คน หญิง 1 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 70 คน ชาย 37 คน หญิง 33 คน
6. โรงเรี ยนบ้านโนนสว่าง 2 เป็ นโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
- ครู จานวน 7 คน ชาย 2 คน หญิง 5 คน
- นักเรี ยนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 59 คน ชาย 30 คน หญิง 29 คน
6. โรงเรี ยนหว้านใหญ่วทิ ยา เปิ ดสอนมัธยมศึกษาปี ที่ 1 – 6 ตั้งอยูห่ มู่ 8 บ้านหนองแสง
- ครู จานวน 23 คน ชาย 10 คน หญิง 13 คน
- นักเรี ยนระดับมัธยมตอนต้น-ตอนปลาย จานวน 503 คน ชาย 248 คน หญิง 255 คน
 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขตตาบลหว้ านใหญ่ มีจานวน 4 แห่ง คือ
4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านหว้านใหญ่
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 3 คน
- นักเรี ยน
จานวน 52 คน
ชาย 27 คน หญิง 25 คน
5. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดศรี สะอาด หมู่ที่ 2
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 1 คน
- นักเรี ยน
จานวน 13 คน
ชาย 7 คน
หญิง 6 คน
6. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กโรงเรี ยนบ้านหนองผือ-ดอนม่วง
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 1 คน
- นักเรี ยน
จานวน 21 คน
ชาย 12 คน หญิง 9 คน

4. ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านนาแพงโคกน้ าสร้าง
- ครู ผดู ้ ูแลเด็ก
จานวน 2 คน
- นักเรี ยน
จานวน 40 คน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ข้ อมูลด้ านการศาสนา
ตาบลหว้านใหญ่ มีศาสนสถานทางพุทธศาสนา จานวน 10 แห่ง
วัดพระศรี มหาโพธิ์
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 1 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 1,3 และ 4
วัดศรี สะอาด
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 2
สานักสงฆ์บา้ นนาหนองบก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 5 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 5
วัดมโนศิลา
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 6
วัดบวรพินิจชัย
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 7 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 7
วัดป่ าวิเวก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 8 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 1,3,4,5และ 8
วัดอรุ ณโคธาราม
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 9
วัดสว่างป่ งเชือก
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 10 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 10
วัดสว่าง
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 11 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 11
สานักสงฆ์อุดมนานาพรรณ
ตั้งอยูห่ มู่ที่ 6 ศาสนิกชนมาจากหมู่ 6

ข้ อมูลด้ านการสาธารณสุ ข
ในเขตตาบลหว้านใหญ่ มีสถานบริ การด้านสาธารณสุข ดังนี้ คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตาบล(รพ.สต.) ตั้งอยูห่ มู่ที่ 3 มีเจ้าหน้าที่ 4 คน ประชาชน
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
หมู่ที่ 1 - 5 มี อสม. จานวน 39 คน
- โรงพยาบาลหว้านใหญ่ ตั้งอยูห่ มู่ที่ 9 มีเจ้าหน้าที่ คน ประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
หว้านใหญ่ที่รับผิดชอบ หมู่ที่ 6 – 11 และตาบลใกล้เคียง มี อสม. จานวน 61 คน
การบริ การด้านสาธารณสุ ขของตาบลหว้านใหญ่ นับว่าประชาชนได้รับความสะดวกอย่างทัว่ ถึ ง
นอกจากจะรั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบลและโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โดยมี เส้น ทาง
คมนาคมที่สะดวกแล้ว ยังมีอาสาสมัครสาธารณสุ ขมู ลฐานประจาหมู่บา้ น ทั้ง 11 หมู่บา้ น ซึ่ งมีหน้าที่ในการ
ดู แ ล ป้ อ งกัน และแก้ไ ขปั ญ หาโรคติ ด ต่ อ หรื อ โรคต่ างๆในชุ ม ชน โดยการส่ งเสริ ม และพัฒ นาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานร่ วมกับเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ร้านขายยาแผนปั จจุบนั
จานวน 2 แห่ ง
- ศูนย์ ศสมช.ประจาหมู่บา้ น จานวน 6 แห่ ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน
- หน่วยบริ การประชาชน (ตารวจ)
- หน่วยกูช้ ีพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ศูนย์ อปพร. เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- ศูนย์ อปพร.ประจาหมู่บา้ น
- ชรบ.,ตารวจบ้าน
- รถยนต์ บรรทุกน้ าดับเพลิงของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- รถจักรยานยนต์ตรวจการณ์ศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลหว้านใหญ่
- รถยนต์กชู้ ีพ รถพยาบาลฉุกเฉิน
- เรื อท้องแบน
- สมาชิก อปพร. เทศบาลตาบลหว้านใหญ่

จานวน 1 แห่ง
จานวน 1 ทีม
จานวน 1 แห่ง
จานวน 11 แห่ง
จานวน 11 แห่ง
จานวน 2 คัน
จานวน 3 คัน
จานวน 1 คัน
จานวน 2 ลา
จานวน 63 คน

ข้ อมูลด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แหล่งน้ าเพือ่ การอุปโภค - บริ โภค ทั้งที่เป็ นสาธารณะและส่วนบุคคล
แหล่ งนำ้
1.ลาห้วย
2.บ่อน้ าตื้น
3.ฝาย
4.สระน้ า
5.คลองส่งน้ า
7.อ่างเก็บน้ า
8.บ่อบาดาล
9.แม่น้ า

หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 8 หมู่ 9 หมู่ 10 หมู่ 11 รวม
1
1
1
2
2
1
1
2
2
13
10
7
6
4
4
7
25
2
4
69
1
5
6
2
2
4
20
13 36
8
18 24 21 25 24
2
50 63 284
2
2
1
1
1
11
1
19
2
1
2
1
6
2
1
1
4
4
5
17
1
1
1
1
4

ทรัพยากรดิน
ดินในเขตพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่ มี 4 ประเภท ได้แก่ ดินแดงปนหิน ดินร่ วนปนทราย ดิน
ปนหิ น และดินเหนี ยว สภาพทัว่ ไปของดินเหมาะต่อการปลูกข้าว โดยเฉลี่ยแล้วผลผลิตจากการทานาอยูใ่ น
ระดับปานกลาง แต่ในบางปี เกษตรจะประสบปั ญหาการขาดแคลนน้ า ฝนไม่ ตกตามฤดู กาลหรื อ ปริ มาณ
น้ าฝนน้อย ระบบนิเวศไม่สมบูรณ์ เป็ นผลมาจากภาวะโลกร้อน และการใช้สารเคมีในนาข้าว

ทรัพยากรป่ าไม้
ตาบลหว้านใหญ่มีพ้ืนที่ป่าสาธารณประโยชน์ ประมาณ 700 ไร่ ชาวบ้านที่อ าศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ตาบลหว้านใหญ่และตาบลใกล้เคียง ใช้เป็ นแหล่งหาอาหารและฟื นสาหรับทาเชื้อเพลิง ปั จจุบนั มีสภาพที่ไม่
อุดมสมบูรณ์ เนื่ องจากมีผบู ้ ุกรุ กตัดไม้ ประกอบกับชาวบ้านใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความตระหนักใน
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ ค่า และขาดการอนุรักษ์ฟ้ื นฟูให้ป่าคงความอุดมสมบูรณ์
มลพิษ
ปั ญหาที่ตาบลหว้านใหญ่ประสบอยูใ่ นปั จจุบนั คือ ไม่สามารถกาจัดขยะให้หมดสิ้นอย่างถูก
วิธีได้ คือ มลพิษที่เกิดจากขยะ กาจัดขยะโดยวิธีฝังกลบ กองขยะบนพื้นบ่อแล้วเผา สถานที่ที่ใช้เป็ นบ่อขยะ
อยูบ่ ริ เวณหมู่บา้ นดอนม่วง ซึ่งเป็ นที่สาธารณประโยชน์ ปริ มาณขยะที่จดั เก็บโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ตัน /
วัน เสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะเฉลี่ยประมาณ 400 - 500 บาทต่อวัน ส่ วนรายได้ที่จดั เก็บจากค่าบริ การ
เฉลี่ยประมาณ 230 – 250 บาทต่อวัน เทศบาลมีรถเก็บขยะ จานวน 1 คัน โดยจ้างพนักงานเก็บขยะ จานวน
3 คน
2.ข้ อมูลด้ านศักยภาพในตาบล
6. สภาเทศบาล จานวน 12 คน แบ่ งเป็ น 2 เขต
13) นายประดิษฐ์ ใจสุข
14) นายสมบัติ เมืองโคตร
15) นายมานิช วังคะฮาด
16) นางแสงจันทร์ อาจหาญ
17) นายทองใบ กุลสุทธิ์
18) นายดวงตา กุลสุทธิ์
19) นางเกศรา มุกดาวงศ์
20) นางพรนภา เมืองโคตร
21) นายธรรมรัตน์ ใจสุข
22) นายสุเนตร เมืองโคตร
23) นางบุญยง ใจสุข
24) นายลาพูล เมืองโคตร

ประธานสภาเทศบาล ฯ
รองประธานสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ
สมาชิกสภาเทศบาล ฯ

7. คณะผู้บริหารท้ องถิ่น
6) ร.ต.ต.ทรงพล เบ้าบาง
7) นายวิทยา เมืองโคตร
8) นายปรี ชา เมืองโคตร
9) นางสาวจันทิมา อมรสิน
10) นายประยุทธ เมืองโคตร

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึ กษานายกเทศมนตรี

8. สานักปลัด
3) นายอิทธิพล ถวิลการ ปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
4) นายธีรยุทธ แข็งแรง หัวหน้าฝ่ ายปกครอง รักษาราชการแทน รับผิดชอบในฐานะหัวหน้า
สานักปลัดเทศบาลตาบล โดยมีขา้ ราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 20 คน
9. กองคลัง
2) นางสาววาสนา คามุงคุณ หัวหน้ากองคลัง รับผิดชอบในฐานะผูอ้ านวยการกองคลัง โดยมี
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 5 คน
10. กองช่ าง
2) นายวัชรากร ทวีโคตร หัวหน้ากองช่าง รับผิดชอบในฐานะผูอ้ านวยการกองช่าง โดยมี
ข้าราชการ พนักงานจ้าง ในสังกัดทั้งหมด 11 คน
ระดับการศึกษา
ระดับกำรศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำ
อนุปริญญำ/ปวส
ปริญญำตรี
สู งกว่ ำปริญญำตรี

พนักงำนเทศบำล
2
9
5
20
-

คณะผู้บริหำร
1
1
2
1

สมำชิกสภำเทศบำล
1
4
1
5
-

สถานการณ์คลัง
ฐานะการคลัง (ข้ อมูล ณ
รายการ
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
รัฐบาลจัดสรรให้
เงินอุดหนุน
รายได้จากทุน
รายได้จากสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558)
รายรับ
รายการ
178,685.23 งบกลาง
146,061.20 เงินเดือน (ฝ่ ายการเมือง)
174,292.77 เงินเดือน (ประจา)
493,335.00 ค่าจ้างชัว่ คราว
13,060,474.62 ค่าตอบแทน
8,179,772.00 ค่าใช้สอย
10,270.00 ค่าวัสดุ
8233,150.00 ค่าสาธารณูปโภค
22,465,770.82 เงินอุดหนุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รายจ่ ายอื่นๆ
เงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

ศูนย์ บริการประชาชน
1.1ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารทางราชการ และอินเตอร์เน็ตตาบล
1.2 ศูนย์ อปพร.ตาบลหว้านใหญ่
1.3 ศูนย์แจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์ ร้องเรี ยน
1.4 ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตาบลหว้านใหญ่ ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ 3 และหมู่ 7
1.5 หน่วยกูช้ ีพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
1.6 การให้บริ การห้องประชุม
1.7 การให้บริ การอุปกรณ์ เครื่ องมือต่างๆ
1.8 การให้บริ การช่วยดับเพลิง
1.9 ศูนย์สาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.10 ศูนย์บริ การร่ วมด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

รายจ่ าย
999,801.57
2,624,640.00
6,221,282.67
238,810.00
3,525,635.81
2,444,757.15
775,793.39
2,369,679.99

676,726.92
1,590,800.00
13,302,879.91

หมู่
ที่
1

2

3

4

ศักยภาพของชุมชน
การรวมกลุ่มเพื่อทากิจกรรมร่ วมกัน
ชื่ อ
กลุ่มอาชีพ
หมู่บ้าน
ประเภทกิจกรรม
หว้านใหญ่ 1.ดอกไม้ประดิษฐ์
2.โต๊ะ-เก้าอี้ให้เช่า
3.ร้านค้าชุมชน
4.โค-กระบือ
5.ชุดเครื่ องครัวให้เช่า
6. ตะกร้าพลาสติก
7.กระถาง+แผ่นทางเดิน
8. โรงสีขา้ ว
9. ปลูกพืชนอกฤดูกาล
หว้านน้อย 1.กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพ
2. ประมง
3. ปลูกพืชฤดูแล้ง
4. โค – กระบือ
หว้านใหญ่ 6. ภาชนะครัวเรื อน
7. โรงสีขา้ ว
8. โค – กระบือ
9. บายศรี
10. นาไทย
หว้านใหญ่ 6. เลี้ยงปลา
7. เลี้ยงหมู
8. ช่างไม้
9. ปุ๋ ยชีวภาพ
10. ปลูกผัก

กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
สมาชิก
ชื่อกลุ่ม
15 1.ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
20 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
300 3.กองทุนเงินล้าน
118
11
30
15
118
21
40 1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
10 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
27 3.กองทุนเงินล้าน
110
65 1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
65 2.ฌาปนกิจสงเคราะห์
15 3. กองทุนล้าน
20 4. ออมสัจจะ
65 5. กองทุนสวัสดิการ
25 1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
12 2. กองทุนเงินล้าน
9
3. กองทุนหมุนเวียน
11 4. กองทุน อพป.
7

สมาชิก
162
118
118

110
110
110
65
65
65
120
65
130
80
80
80

หมู่
ที่

ชื่ อ
หมู่บ้าน

5

นาหนอง
บก

6

หนองผือ

7

ดอนม่วง

8

กลุ่มอาชีพ
ประเภทกิจกรรม

กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน
สมาชิก

5. โค – กระบือ
6. เลี้ยงปลา
7. เลี้ยงหมู
8. เลี้ยงไก่
4. จักสาน
5. ทอเสื่อ
3. โค – กระบือ
4.ปุ๋ ยชีวภาพ
6. เลี้ยงสุกร

40
54
35
60
15
30
40
40
10

1.ร้านค้าชุมชน
2.ปุ๋ ยชีวภาพ
3.ปลูกผักปลอดสารพิษ
4.ทอผ้าด้วยมือ
5.ข้าวกล้อง
6.เด็กสร้างบ้าน(ดิน)
7.ผลิตลวดหนาม
8.ผลิตน้ ายาล้างจาน
9.โค-กระบือ

102
35
50
10
15
15
20
25
50

หนองแสง 1.โค – กระบือ
2. เลี้ยงสุกร
3. ตัดเย็บเสื้อผ้า
4. โรงสีขา้ วชุมชน
5. พลังแผ่นดิน

80
25
15
117
57

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก

1. กองทุน กขคจ.
2. กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. ฌาปนกิจสงเคราะห์

35
115
84

1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
2.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. กองทุนหมุนเวียนกูย้ มื
4.กองทุน อพป.
5. กองทุน กขคจ.
6. เงินออมผูส้ ูงอายุ
1.กองทุนแม่ของแผ่นดิน
2.ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
3.ธนาคารไทบ้านเพือ่ การ
พึ่งตนเอง
4.ฌาปนกิจสงเคราะห์
5.กองทุนวัด
6.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
7.กองทุน กขคจ.
8.กองทุน อพป.
9.กองทุนปุ๋ ย
4. กองทุน กขคจ.
5. กองทุนเงินล้าน
6. ฌาปนกิจสงเคราะห์

101
101
55
101
65
50
110
50
85
102
102
110
110
110
110

9

หมู่
ที่

โคกน้ า
สร้าง
ชื่ อ
หมู่บ้าน

6. ปุ๋ ยชีวภาพ
1.โค-กระบือ

25
1. ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
2. ฌาปนกิจสงเคราะห์
3. กองทุนเงินล้าน
กลุ่มออมทรัพย์/กองทุน

กลุ่มอาชีพ
ประเภทกิจกรรม

10 โนนสว่าง 1.ร้านค้าชุมชน
2.ผลิตขนม
3.ถักกล่องข้าวด้วยเชือก
ไนล่อน
1.ผลิตข้าวกล้อง
11 นาแพง
2.เกลือไอโอดีน

สมาชิก

ชื่อกลุ่ม

สมาชิก

1.ฌาปนกิจสงเคราะห์
2.ออมทรัพย์กลุ่มผูส้ ูงอายุ
3.กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
1.ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
2. กองทุนหมู่บา้ น (เงินล้าน)
3. กองทุน กขคจ.

3. สรุปผลการดาเนินการพัฒนาท้ องถิน่ ในระยะที่ผ่านมา (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559)
1. การดาเนินงานด้านโครงสร้ างพื้นฐาน
- มีการก่อสร้าง ปรับปรุ ง และซ่อมแซมถนนคอนกรี ต ถนนลูกรัง ให้ประชาชนได้สญ
ั จร
ไปมาได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัย
- มีการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่ องสูบน้ าไฟฟ้าชนิดมอเตอร์จุ่มน้ า ให้ประชาชนที่
ขาดแคลนน้ าสาหรับอุปโภคและบริ โภคให้มีใช้อย่างทัว่ ถึงทุกครัวเรื อน
- มีการก่อสร้าง ขุดลอก วางท่อระบายน้ า สาหรับแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมขังบริ เวณถนนที่ติด
กับพื้นที่ทาการเกษตรของประชาชน
- มีการก่อสร้าง และปรับปรุ งบริ เวณสานักงานเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ เพือ่ ให้เกิดความ
สะดวกแก่ประชาชนผูม้ าติดต่อราชการต่าง ๆ
2. การดาเนินงานด้านเศรษฐกิจ
- มีการสนับสนุนกลุ่มองค์กรอาชีพ เพือ่ พัฒนารายได้ท้งั อาชีพหลักและอาชีพเสริ มให้กบั
ประชาชน
- มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีการออมทรัพย์ท้งั ในระดับหมู่บา้ นและในระดับตาบล
3. การดาเนินงานด้านสั งคม
- มีการส่งเสริ มกิจกรรมนันทนาการสาหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปอย่างต่อเนื่อง

- มีการสนับสนุนการดาเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์สาหรับผูส้ ู งอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยเอดส์
และผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
- มีการสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามปัญหาด้านยาเสพติด ปั ญหาทางสังคม และ
สนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งให้กบั ชุมชนเพื่อสร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน
- มีการส่งเสริ มการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุ เพือ่ ให้การ
ดารงชีวติ ที่เหมาะสมกับวัย
4. การดาเนินงานด้านสาธารณสุ ข
- มีการสนับสนุนการดาเนินงานการป้องกันการแพร่ ระบาดไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่ วม
ระหว่างเทศบาลตาบลหว้านใหญ่กบั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- มีการสนับนุนการดาเนินงานการป้องกันโรคพิษสุขนัขบ้า
- มีการสนับสนุนหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขในการจัดกิจกรรมเชิงรุ ก
ด้านการดูแลสุขภาพ
5. การดาเนินงานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- สนับสนุนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก ในด้านสื่อการเรี ยนการสอนเพือ่ เพิม่ พูนทักษะให้แก่เด็ก
อนุบาลปฐมวัย
- สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยนในเขตเทศบาลในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
สาหรับเด็กนักเรี ยนทั้งระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
- สนับสนุนการจัดงานประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่นของตาบล พิธีกรรมทางศาสนา งานรัฐ
พิธีต่าง ๆ โดยเน้นการมีส่วนร่ วมทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
6. การดาเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- มีการรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนร่ วมกันปลูกต้นไม้
- มีการสนับสนุนให้ประชาชนร่ วมกันตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ป่าสาธารณะ ต่อต้านการบุกรุกทาลายป่ าไม้
7. การดาเนินงานตามนโยบายริเริ่มของท้ องถิ่น
การนาหลักแนวคิดการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ยุทธศาสตร์จงั หวัด
มุกดาหาร และยุทธศาสตร์ของอาเภอหว้านใหญ่ มาใช้ในการดาเนินงาน
- การน้อมนาแนวคิดตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยยึดตามแนวพระราชดาริ มาเป็ น
กรอบและแนวทางในการกาหนดนโยบายท้องถิ่น และแผนยุทธศาสตร์ทอ้ งถิ่น
- สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนท้องถิ่นในการจัดทาแผนงานการพัฒนาทุกระดับ
ของท้องถิ่น เพือ่ ให้เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพ
การพัฒนาท้ องถิ่น

บทที่ 3
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
หลักแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้ องถิ่น
นโยบายรัฐบาล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายการบริ หารราชการแผ่นดินที่สาคัญ โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ระยะ
คือ ระยะเร่ งด่วนที่จะเริ่ มดาเนินการในปี แรก และระยะการบริ หารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล ดังต่อไปนี้
1. นโยบายเร่ งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปี แรก
รัฐบาลถือเป็ นความจาเป็ นเร่ งด่วนในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม
ปราบปรามยาเสพติด
สร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่นกั ลงทุน ฟื้ นฟูให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง แก้ไขปั ญหาความยากจน โดยพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากเพือ่ เพิม่ ศักยภาพการหารายได้ ลดรายจ่าย สร้างโอกาสในอาชีพอย่างยัง่ ยืนให้แก่ประชาชน
โดยเฉพาะเกษตรกร แรงงาน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และแก้ไขปั ญหาสิ่งแวดล้อมที่มี
ความสาคัญเร่ งด่วน โดยมีนโยบายที่สาคัญ คือ
1.1 สร้ างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้ นฟูประชาธิปไตย โดยการ
เสริ มสร้างความเข้าใจร่ วมกันของประชาชนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
และยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
เพื่อให้เกิดความ
ร่ วมมือร่ วมใจในการแก้ไขปั ญหาวิกฤติของประเทศ และสร้างเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมือง การปกครอง
สังคม และเศรษฐกิจ โดยมุ่งถึงประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวมเป็ นสาคัญ ซึ่งจะเป็ นรากฐานที่มนั่ คงใน
การพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืนต่อไป
1.2 แก้ ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนาแนวทางพระราชทาน “
เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาดาเนินภารกิจในด้านความมัน่ คงและด้านการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ วิถีชีวติ วัฒนธรรม และความเชื่อของประชาชน ตลอดทั้งอานวยความเป็ นธรรม
และความยุติธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนเพือ่ ให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย ความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน สร้างความสมานฉันท์และสันติสุขในพื้นที่โดยเร็วที่สุด
1.3 เร่ งรัดแก้ ไขปัญหายาเสพติดและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยยังคงยึดหลักการ “ผูเ้ สพ
คือผูป้ ่ วยที่ตอ้ งได้รับการรักษา ส่วนผูค้ า้ คือผูท้ ี่ตอ้ งได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” ทั้งนี้ รัฐบาลจะ
เร่ งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด ลดปริ มาณผูเ้ สพยา และป้องกันมิให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็ นเหยือ่ ของยาเสพ
ติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนควบคู่กบั มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็ น

ธรรม และใช้มาตรการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมตัดช่องทางการหาเงินทุจริ ตของผูม้ ีอิทธิพลใน
ทุก ๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็ นการตัดไม้ทาลายป่ า การค้ามนุษย์ และการเป็ นเจ้ามือการพนัน เป็ นต้น
1.4 ดาเนินมาตรการในการแก้ ไขปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
โดยดูแลเสถียรภาพของค่าเงินบาท ระดับราคาสินค้าอุปโภคบริ โภค และราคาพลังงานให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมและเป็ นธรรมแก่ผบู ้ ริ โภคและผูผ้ ลิต พร้อมทั้งจัดหาสินค้าราคาประหยัดจาหน่ายเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของผูม้ ีรายได้นอ้ ย
1.5 เพิ่มศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้เป็ นแหล่งเงินหมุนเวียนในการ
ลงทุน สร้างงานและอาชีพ สร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชนและวิสาหกิจขนาดเล็กใน
ครัวเรื อน พัฒนากองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ให้สามารถยกระดับเป็ นธนาคาร
หมู่บา้ นและชุมชน
1.6 จัดสรรงบประมาณตามขนาดประชากร (Small Medium Large: SML) ให้ครบทุก
หมู่บา้ นและชุมชน เพือ่ สร้างโอกาสให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง และพัฒนาโครงการ
ที่จะก่อให้เกิดรายได้อย่างยัง่ ยืน พัฒนาสินทรัพย์ชุมชน อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชน เพือ่ ให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่น และจังหวัด อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7 สานต่ อโครงการธนาคารประชาชน เพือ่ กระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินให้แก่
ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ย สร้างทางเลือกและลดการพึ่งพาแหล่งเงินกูน้ อกระบบ ซึ่งจะทาให้ประชาชนมี
โอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ดว้ ยตนเอง
1.8 สนับสนุนสินเชื่ อแก่ ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่ อม และวิสาหกิจชุมชน เพือ่ สร้าง
โอกาสในการลงทุนและสร้างรายได้ ผ่านสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
1.9 เพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพือ่ ให้แต่ละ
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาสินค้า โดยรัฐพร้อมที่จะสนับสนุนให้ชุมชน
เข้าถึงองค์ความรู ้สมัยใหม่ แหล่งเงินทุน และพัฒนาขีดความสามารถในการบริ หารจัดการและการตลาด เพือ่
เชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.10 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่ อยและยากจน ทีผ่ า่ นกระบวนการจัดทาแผนฟื้ นฟูอาชีพ เพือ่
สร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถยกระดับคุณภาพชีวติ ด้วยการสร้างรายได้และอาชีพที่มนั่ คง
1.11 สร้ างระบบประกันความเสี่ ยงให้ เกษตรกร เพือ่ ลดความเสี่ยง อันเนื่องมาจากผลกระทบ
ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และสร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคาของสินค้าเกษตรที่เป็ นธรรม
1.12 ขยายบทบาทของศูนย์ซ่อมสร้ างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) และสถาบันอาชีวศึกษา
เพือ่ ให้คาแนะนาและถ่ายทอดความรู ้ในการใช้ การดูแลรักษาและซ่อมบารุ งเครื่ องมืออุปกรณ์การประกอบ
อาชีพ เครื่ องใช้ในครัวเรื อน รวมทั้งสร้างเครื อข่ายศูนย์ฯ กับชุมชนและวิสาหกิจเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
นวัตกรรม ระบบรับรองและตรวจสอบคุณภาพในขั้นต้นของสินค้าชุมชน

1.13 สร้ างโอกาสให้ ประชาชนได้ มีทอี่ ยู่อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการ “บ้านเอื้ออาทร” “
บ้านรัฐสวัสดิการ” และ “ที่อยูอ่ าศัยของตนเองเป็ นครั้งแรก” โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในพื้นที่ซ่ ึงสามารถเดินทาง
เชื่อมระหว่างกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลด้วยระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก
1.14 เร่ งรัดการลงทุนทีส่ าคัญของประเทศ เช่น การพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล 9 สาย รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ รถไฟชานเมือง และรถไฟก้างปลา
เชื่อมโยงจังหวัดที่ยงั ไม่มีรถไฟขนส่งผูโ้ ดยสารและขนส่งสินค้า
และการพัฒนาขีดความสามารถของท่า
อากาศยานสากล เป็ นต้น เพือ่ สร้างความเชื่อมัน่ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และเพิม่
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1.15 ดาเนินมาตรการลดผลกระทบจากราคาพลังงาน โดยเร่ งรัดโครงการส่ งเสริ มการใช้
พลังงานทดแทนจากก๊าซธรรมชาติและผลผลิตทางการเกษตร เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล รวมทั้งเร่ งรัด
มาตรการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพือ่ ลดภาระการนาเข้าน้ ามันจาก
ต่างประเทศ
1.16 ฟื้ นความเชื่ อมั่นด้านการลงทุนและส่ งเสริมการท่ องเทีย่ วของประเทศไทย โดย
ประกาศให้ปี 2551 - 2552 เป็ น “ปี แห่งการลงทุน” และ “ปี แห่งการท่องเที่ยวไทย”
1.17 วางระบบการถือครองที่ดนิ และกาหนดแนวเขตการใช้ ที่ดินให้ ทั่วถึงและเป็ นธรรม โดย
ใช้ขอ้ มูลระบบภูมิสารสนเทศ ภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่ วม เพือ่ ให้ประชาชนมีที่ดินทากินและ
ประกอบอาชีพอย่างทัว่ ถึงและพอเพียง
1.18 ขยายพืน้ ที่ชลประทานและเพิ่มประสิ ทธิภาพระบบชลประทาน โดยฟื้ นฟูและขุดลอก
แหล่งน้ าธรรมชาติ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน โดยดาเนินการก่อสร้างระบบชลประทานขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก เพือ่ ประโยชน์ในการปรับโครงสร้างภาคการเกษตร การบรรเทาอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เกษตรกรรม รวมทั้งระบบประปาที่ถูกสุขอนามัย เพื่อการอุปโภค
และบริ โภคแก่ประชาชนให้ทวั่ ถึงทุกพื้นที่ เพิม่ ประสิทธิภาพการกระจายน้ าโดยการพัฒนาระบบชลประทาน
ในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น ชลประทานระบบท่อ
1.19 เร่ งรัดมาตรการและโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้ อน โดยส่งเสริ ม
และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชน ธุรกิจเอกชน และชุมชน ให้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการปลูกและฟื้ นฟูทรัพยากรป่ าไม้ รวมทั้งสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในระดับครัวเรื อน เพือ่ ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจก
2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล
ในส่วนของนโยบายที่จะดาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลจะดาเนินนโยบาย
หลักในการบริ หารประเทศ ดังต่อไปนี้

2.1 นโยบายสั งคมและคุณภาพชีวิต
รัฐบาลให้ความสาคัญแก่การให้หลักประกันขั้นพื้นฐานของบริ การสาธารณะของรัฐภายใต้บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ การมีสภาพแวดล้อมที่นาไปสู่การมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มี
ความมัน่ คงในชีวติ และประชาชนมีความสุข โดยจะดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 นโยบายการศึกษา
1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาของคนไทยอย่างมีบูรณาการและสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา และสร้างระบบการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
2) พัฒนาหลักสูตร ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครู ให้มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างทัว่ ถึง
ต่อเนื่อง และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค โลกาภิวฒั น์
3) ส่งเสริ มการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการเรี ยน การสอน
และการเรี ยนรู ้อย่างจริ งจัง จัดให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้งจัดหา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ประกอบการเรี ยนการสอนให้โรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
4) ดาเนินการให้บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
สนับสนุนผูย้ ากไร้ ผูพ้ กิ ารหรื อทุพพลภาพ หรื ออยูใ่ นสภาวะยากลาบาก ให้ได้รับการศึกษา และเพิม่ โอกาส
ให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่านกองทุนให้กูย้ มื ที่ผกู พันกับรายได้ในอนาคต และเชื่อมโยงกับนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตเพือ่ ตอบสนองความต้องการบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถของประเทศ
รวมทั้งต่อยอดให้
ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
5) สนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิต
และบริ การ และเร่ งผลิตกาลังคนระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเพือ่ สนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศในสาขาต่าง ๆ เช่น ปิ โตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ บริ การสุขภาพและการท่องเที่ยว และการ
บริ หารจัดการขนส่งสินค้าและบริ การ
เป็ นต้น
ด้วยความร่ วมมือระหว่างสถานประกอบการ
สถาบันการศึกษา และสถาบันเฉพาะทาง ตลอดจนให้มีการรับรองคุณวุฒิวชิ าชีพตามมาตรฐานสากล
6) ขยายบทบาทของระบบการเรี ยนรู ้เชิงสร้างสรรค์ผา่ นองค์กรต่าง ๆ เช่น สานักงาน
บริ หารจัดการองค์ความรู ้ ระบบห้องสมุดสมัยใหม่ หรื ออุทยานการเรี ยนรู ้ พิพธิ ภัณฑ์เพือ่ การเรี ยนรู ้แห่ งชาติ
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ศูนย์พฒั นาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ศูนย์บาบัดและพัฒนาศักยภาพของบุคคล
ออทิสติก เด็กสมาธิส้ นั และผูด้ อ้ ยโอกาสอื่น ๆ ศูนย์การเรี ยนรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2.1.2 นโยบายแรงงาน
1) เร่ งฝึ กอบรมและพัฒนาคนที่ทางานแล้วและคนที่ถูกเลิกจ้าง เพือ่ เพิม่ โอกาสการเข้าสู่ภาค
การผลิตและบริ การที่มีระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
2) จัดให้มีระบบเตือนภัยและติดตามสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการจ้างงาน การเลิกจ้าง
อื่นเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดให้มีการจ้างงานใหม่โดยเร็ว
3) ให้การคุม้ ครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย ซึ่งให้ความสาคัญแก่ความปลอดภัย
ในการทางานและสวัสดิการแรงงาน พร้อมทั้งจัดระบบการคุม้ ครองแก่แรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น
2.1.3 นโยบายการพัฒนาสุ ขภาพของประชาชน
1) เพิม่ คุณภาพของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริ การได้
อย่างไม่เป็ นอุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบบริ หารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทัว่ ถึงและครบวงจร
ทั้งการรักษาพยาบาล การฟื้ นฟูสุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริ มสุขภาพ
2) จัดให้มีมาตรการลดปั จจัยเสี่ ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนาการที่นาไปสู่การ
เจ็บป่ วยเรื้ อรัง เช่น โรคมะเร็ง หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิต และอุบตั ิเหตุจากการจราจร พร้อมทั้งนา
มาตรการภาษีการบริ โภคสินค้าที่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพมาใช้กระตุน้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ลด
ละ และเลิก พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ
3) ดาเนินการระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุ ก เพือ่ ป้องกันปั ญหาการป่ วยและ
ตายด้วยโรคอุบตั ิใหม่และระบาดซ้ าในคน พร้อมทั้งสร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง วินิจฉัย และดูแล
รักษาพยาบาลอย่างเป็ นระบบที่ประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4) เพิม่ แรงจูงใจและขยายงานอาสาสมัครสาธารณสุข เพือ่ เป็ นกาลังสาคัญให้ชุมชนในการ
ดูแลเด็ก ผูส้ ูงอายุ คนพิการ การดูแลผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลและการเฝ้าระวังโรคในชุมชน รวมทั้งเชื่อมโยงการ
ดาเนินงานร่ วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5)ส่งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกาลังกาย และเล่นกีฬาเพือ่ สร้างเสริ มสุขภาพ
และพลานามัยที่ดี รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาสู่ความเป็ นเลิศที่จะนาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สร้าง
นิสยั รักการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เพือ่ หลีกเลี่ยงการหมกมุ่นและมัว่ สุมกับอบายมุขและยาเสพ
ติด
2.1.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
1) อุปถัมภ์ คุม้ ครอง และทานุบารุ งพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ เพือ่ ให้มีบทบาท
สาคัญในการปลูกฝังให้ประชาชนเข้าใจและนาหลักธรรมของศาสนา มาใช้ในการเสริ มสร้างคุณธรรมและ
พัฒนาคุณภาพชีวติ

2) ฟื้ นฟูและสืบสานคุณค่าความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยทั้งที่เป็ นวิถีชีวติ ประเพณี
ค่านิยมที่ดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดูแลรักษาแหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน พิพธิ ภัณฑ์
ต่าง ๆ เพือ่ การศึกษาเรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ในการเพิม่ มูลค่าผลผลิตบนพื้นฐาน ความรู ้และความเป็ นไทย
รวมทั้งส่งเสริ มและพัฒนาโบราณสถานให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมระดับโลก
3) พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ เพือ่ ส่งเสริ มให้ วัยรุ่ นไทยเกิดการ
เรี ยนรู ้ที่ถูกต้อง ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ มีคุณธรรมเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น และเกิดการเรี ยนรู ้ศิลปะอย่าง
สร้างสรรค์ เข้าใจถึงคุณค่า ซาบซึ้งในความสุนทรี ของศิลปะ
4) ขยายบทบาทสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดให้เป็ นกลไกเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่ครอบคลุม
ทั้งวิถีชีวติ และสื่อทุกประเภทที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
และพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชน พร้อมทั้งขจัดสื่อที่เป็ นภัยต่อสังคม ขยายสื่อดีเพือ่ นาไปสู่การสร้างภูมิคุม้ กันทางสังคมอย่างเท่าทัน
สถานการณ์
2.1.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสั งคม
1) ประสานเชื่อมโยงการดาเนินงานและใช้ประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน
ผูส้ ูงอายุ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพ กองทุนพัฒนาชุมชน และกองทุนสนับสนุนการวิจยั เพือ่ ให้
เป็ นพลังร่ วมในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
2) สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ โดยการพัฒนาให้มีความรู ้และจริ ยธรรม เริ่ มตั้งแต่
เด็กแรกเกิดและเยาวชนทุกช่วงวัย โดยให้ความสาคัญแก่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ครอบครัวที่
อบอุ่น
และสถานศึกษาที่เอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดด้วยการปลูกฝังความรู ้ที่ทนั โลกและคุณค่าที่ดีของ
วัฒนธรรมไทย สร้างความเข้าใจให้แก่พอ่ แม่ถึงวิธีการดูแลบุตรที่ถูกต้องตามระดับการพัฒนาของสมอง
3) สร้างหลักประกันความมัน่ คงและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์ให้เด็ก สตรี และคนพิการ
ที่ดอ้ ยโอกาส โดยจะขจัดขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป ขจัดการเลือกปฏิบตั ิและการละเมิดลิทธิเด็ก สตรี
และคนพิการในทุกรู ปแบบและอย่างเด็ดขาด
รวมทั้งเสริ มสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่คนพิการและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสอย่างเหมาะสม และส่งเสริ มความรู ้และอาชีพให้สตรี และคนพิการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
4) เตรี ยมความพร้อมให้แก่สงั คมผูส้ ูงอายุ โดยยึดหลักการให้ผสู ้ ูงอายุเป็ นทรัพยากรที่มี
คุณค่าของระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็ นผูส้ ูงอายุที่มีสุขภาพดี ทั้งร่ างกายและจิตใจ โดยสร้าง
หลักประกันด้านรายได้และระบบการออมในช่วงวัยทางานที่เพียงพอสาหรับช่วงวัยชรา สร้างพฤติกรรมด้าน
สุขภาพที่เหมาะสมกับช่วงวัย สนับสนุนครอบครัวให้เข้มแข็งสามารถดูแลสมาชิกได้อย่างมีคุณภาพ ขยาย
ฐานการให้เบี้ยยังชีพแก่คนชราที่ไม่มีรายได้
และส่งเสริ มการใช้ประสบการณ์ของผูส้ ูงอายุใน
กระบวนการพัฒนาประเทศโดยระบบคลังสมอง
5) สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยูใ่ นสังคมเมือง โดยมีการวางผังเมืองอย่างเป็ นระบบ ควบคู่
กับการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด รวมทั้งจัดให้

มีบริ การขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสม มีโรงเรี ยนใกล้บา้ น มีการสื่อสารคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ และมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2.2 นโยบายเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะบริ หารจัดการเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีความสมดุลและเข้มแข็ง
ทั้งในภาคเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ มีภูมิคุม้ กันต่อความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้าและการลงทุน รวมทั้งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพือ่ เพิม่ ความสามารถในการ
แข่งขัน โดยวางโครงสร้างพื้นฐานด้านองค์ความรู ้ มีระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและบริ การ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ระบบ
บริ หารจัดการขนส่งสินค้าและบริ การ พลังงาน และระบบโครงข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะ
ดาเนินการ ดังนี้
2.2.1 นโยบายการเงินการคลัง
1)
ดาเนินนโยบายการเงินเพือ่ สนับสนุนการเจริ ญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ
โดยดูแลเงินเฟ้อและค่าเงินบาทให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและกลไกตลาด ส่งเสริ มประสิทธิภาพและ
ความมัน่ คงของภาคการเงินในประเทศ และส่งเสริ มศักยภาพในการบริ หารความเสี่ยงของภาคเอกชน
2) รักษาวินยั การคลังเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนทางการคลังในระยะยาว ซึ่งครอบคลุมถึงเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบประมาณของท้องถิ่น ฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอย่างบูรณา
การ ปรับปรุ งระบบภาษีและการจัดเก็บภาษีให้มีความเป็ นธรรม มีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับรายจ่ายเพือ่
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต
3) ส่งเสริ มให้มีระบบการออมระยะยาว เพือ่ ให้มีเงินออมเพียงพอกับการดารงชีพในยามชรา
รวมทั้งเป็ นการสร้างฐานเงินออมเพือ่ การระดมทุนของประเทศในอนาคต
4)
วางระบบการดูแลและส่งเสริ มการเคลื่อนย้ายเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศ ส่งเสริ มการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ทั้งการลงทุนของผูป้ ระกอบการและนัก
ลงทุนที่เป็ นสถาบัน และดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เป้าหมายการส่งเสริ มศักยภาพของสาขาการผลิตที่จาเป็ น และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
5) ปรับปรุ งประสิทธิภาพของตลาดทุนให้ทดั เทียมกับตลาดหลักในภูมิภาคและตลาดโลกทั้ง
ด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้ความสาคัญแก่การปรับปรุ งมาตรการสิ่ งจูงใจเพือ่ สนับสนุนการ
ออมของประเทศ การเพิม่ บทบาทของตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้ในการเป็ นแหล่งทุนสาหรับการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และการจัดให้มีกลไกเพือ่ กากับดูแลการพัฒนาตลาดทุนให้ประสานสอดคล้องกับ
การพัฒนาตลาดเงิน
6) พัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถเป็ นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
และการลงทุนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างฐานรายได้และมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ มีการ

บริ หารงานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนกากับดูแลการบริ หารจัดการรัฐวิสาหกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งการ
จัดทาและแยกบัญชีเชิงสังคม ความโปร่ งใส และการวัดประสิทธิภาพของการดาเนินงานในมาตรฐานไม่นอ้ ย
กว่าเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเร่ งฟื้ นฟูรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน
2.2.2นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
1) ภาคเกษตร
1.1) เร่ งปรับโครงสร้างการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดและการ
เปลี่ยนแปลงรสนิยมของผูบ้ ริ โภค ทั้งที่เป็ นตลาดเดิมและตลาดใหม่ โดยกาหนดยุทธศาสตร์ให้ประเทศไทย
เป็ นศูนย์กลางการผลิตอาหารของโลก เน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
ของการทาประมง ปศุสตั ว์ และพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศให้ครบวงจร รวมทั้งสนับสนุ นการผลิตพืช
พลังงาน เช่น ปาล์มน้ ามัน อ้อย มันสาปะหลัง เพือ่ สนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทน และสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าใหม่ที่มีโอกาสทางการตลาด เช่น พืชเส้นใย และสมุนไพร เป็ นต้น
1.2)
ส่งเสริ มการเพิม่ มูลค่าให้แก่สินค้าเกษตร
โดยการแปรรู ปที่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสากลเพือ่ เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมการเกษตร โดยการส่งเสริ มการวิจยั และพัฒนาด้านมาตรฐานการ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ความปลอดภัยอาหารตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้มีระบบป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรค ตลอดจนสนับสนุนการแปรรู ปสินค้าเกษตรในชุมชน
1.3) เร่ งรัดการเจรจาข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เพือ่
ป้องกันมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทั้งในพื้นที่
ชนบทและเมือง เพือ่ ขยายตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารสู่ตลาดโลก
1.4)ส่งเสริ มการทาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดาริ
เพือ่ ให้ครัวเรื อนเกษตรกรมีความมัน่ คงทางด้านอาหาร
ส่งเสริ มการขยายกระบวนการเรี ยนรู ้ระบบเกษตร
อินทรี ย ์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดาริ
โดยเกษตรกรและชุมชนเป็ นผูก้ าหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง
1.5) ส่งเสริ มและสนับสนุนสถาบันเกษตรกรทั้งในด้านการรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน ตลอดจนสภาเกษตรกร เพือ่ ให้เกษตรกรมีส่วนร่ วมในการวางแนวทางพัฒนาการเกษตรและพัฒนา
ความสามารถในการแข่งขันด้วยตนเอง
2) ภาคอุตสาหกรรม
2.1) พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างมูลค่าให้กบั สินค้า
อุตสาหกรรม ด้วยการยกระดับความสามารถ ทักษะแรงงาน การบริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการ และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ปรับปรุ งประสิทธิภาพเครื่ องจักร ระบบบริ หารจัดการขนส่งสินค้าและบริ การภายใน
กลุ่มอุตสาหกรรม บนพื้นฐานความร่ วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา
2.2) พัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพสูงและมีความได้เปรี ยบ
เช่น อาหาร เหล็ก ยานยนต์ ปิ โตรเคมี พลังงาน และอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้เป็ นฐานการผลิตในระดับ

ภูมิภาคและระดับโลก ด้วยการส่งเสริ มการลงทุนหรื อให้สิทธิพเิ ศษกับอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ รวมทั้ง
จัดหาและพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพือ่ รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า โดยคานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของชุมชนในพื้นที่
2.3) สร้างสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพือ่ เพิม่ มูลค่าและคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ให้แก่สินค้าที่ผลิตในประเทศไทย
โดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะฝี มือผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น กลุ่มสินค้าแฟชัน่ อัญมณี และเครื่ องประดับ และสินค้าอื่น ๆ
พร้อมทั้งใช้มาตรการด้านการตลาดและสร้างตราสัญลักษณ์สินค้าของไทยให้เป็ นที่นิยมทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2.4) สร้างและพัฒนาผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพือ่ เป็ นฐานการผลิตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยส่งเสริ มให้มีการ
รวมกลุ่มเพือ่ เพิม่ มูลค่าของสินค้าและศักยภาพในการแข่งขัน
ด้วยการสนับสนุนด้านองค์ความรู ้และ
นวัตกรรม รวมถึงการสร้างธรรมาภิบาลในการประกอบการและความรับผิดชอบต่อสังคม
2.5)
ส่งเสริ มและขยายบทบาทศูนย์บ่มเพาะสาหรับผูป้ ระกอบการที่มุ่งสร้างสินค้าและ
บริ การที่มีมูลค่าสูง โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ออกแบบให้มีความเหมาะสมตามศักยภาพในพื้นที่ต่าง ๆ
พร้อมทั้งสร้างศูนย์พฒั นาและออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนาองค์ความรู ้
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิ ชย์
2.6) จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนเพือ่ กระตุน้ อุตสาหกรรม
ให้มีการปรับตัว และสนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงและใช้พลังงานน้อย รวมทั้ง
ขยายบทบาทของกองทุนที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้สามารถสนับสนุนการปรับโครงสร้างของภาคอุตสาหกรรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ภาคการท่องเที่ยวและบริ การ
3.1) เร่ งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยฟื้ นฟู พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยว
ให้ยงั่ ยืน
และสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศกั ยภาพ
สามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ ของชุมชน รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ควบคู่กบั การส่งเสริ ม
ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ เช่น กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มดูแลรักษาสุขภาพ กลุ่มประชุมและแสดงสินค้า และกลุ่ม
ที่มีความสนใจด้านระบบนิเวศ วัฒนธรรมท้องถิ่น แหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถาน เป็ นต้น และดูแล
ให้นกั ท่องเที่ยวปลอดภัยจากอาชญากรรม
การฉ้อฉล
และอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความบกพร่ องของ
ผูป้ ระกอบการ
3.2) พัฒนาธุรกิจบริ การที่มีศกั ยภาพ เพือ่ สร้างโอกาสการขยายฐานการผลิตและการตลาดใน
ระดับภูมิภาค เช่น ธุรกิจบริ การสุขภาพ ธุรกิจ การประชุมและแสดงสินค้า การศึกษานานาชาติ การก่อสร้าง
ธุรกิจภาพยนตร์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและนันทนาการ เป็ นต้น โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความ

เข้มแข็งของผูป้ ระกอบการ การเสริ มสร้างบรรยากาศการลงทุน มาตรฐานธุรกิจและการพัฒนาบุคลากรให้
พร้อมรับการขยายตัวของธุรกิจ และการส่งเสริ มด้านการตลาด
3.3)ส่งเสริ มและพัฒนาความร่ วมมือของกลุ่มอุตสาหกรรมการค้าและบริ การที่เน้น
ความสาคัญของศักยภาพพืน้ ที่และเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรม รวมทั้งความสามารถทางด้านบุคลากรเพือ่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ธุรกิจบริ การด้านสุขภาพและการแพทย์ที่เชื่อมโยงกับการวิจยั และพัฒนา
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์
4) การตลาด การค้า และการลงทุน
4.1) ส่งเสริ มนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็ นธรรม ป้องกันการผูกขาดตัดตอน และ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูป้ ระกอบการในด้านการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปั ญญา
4.2) ดาเนินการตลาดเชิงรุ กเพือ่ รักษาตลาดเดิมและสร้างตลาดใหม่ เพือ่ ลดการพึ่งพาการ
ส่งออกไปตลาดหลัก โดยส่งเสริ มการส่งออกในตลาดใหม่ ได้แก่ จีน อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริ กา และ
ยุโรปตะวันออก พร้อมทั้งรักษาส่วนแบ่งในตลาดหลักไม่ให้ลดลง โดยมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่มีอตั ราการ
ขยายตัวสูงในตลาดใหม่
4.3) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเพือ่ ผลประโยชน์ทางการค้าภายใต้กรอบความร่ วมมือ
และข้อตกลงทางด้านการค้าในระบบพหุภาคีและทวิภาคี
เพือ่ สนับสนุนการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
รวมทั้งการปรับปรุ งสิ่ งอานวยความสะดวกเพือ่ การขยายตลาดการค้าระหว่างประเทศและการค้าชายแดน
4.4)
ทบทวนการจัดตั้งสานักงานพาณิ ชย์ในต่างประเทศและปรับปรุ งกลไกการบริ หาร
จัดการด้านการค้าของประเทศให้เป็ นไปอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกลไกในระดับนโยบายและหน่วยงาน
ปฏิบตั ิที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง เพือ่ อานวยความสะดวกและลดขั้นตอนให้แก่ธุรกิจภาคเอกชนให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
4.5) สนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในสาขาที่ผปู ้ ระกอบการไทยมีศกั ยภาพ ทั้งในการ
ลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินค้า การทาสัญญาสินค้าเกษตรตามข้อตกลง การเปิ ดสาขา การหาตัวแทนและ
หุน้ ส่วนในต่างประเทศเพือ่ สร้างเครื อข่ายธุรกิจไทยในต่างประเทศ
4.6) ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้าการลงทุน เพือ่ สร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีและสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ
2.2.3 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน และระบบบริ หารจัดการขนส่งมวลชน สินค้าและบริ การ
1)พัฒนาบริ การโครงสร้างพื้นฐานให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ โดยเฉพาะ
การจัดให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจาเป็ นต่อการดารงชีวติ ของประชาชน ทั้งน้ าเพือ่ การอุปโภคบริ โภค
บริ การสื่อสารโทรคมนาคม และที่อยูอ่ าศัย เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
2)พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงโครงข่ายการบริ หารจัดการขนส่งมวลชน สินค้า
และบริ การ ทั้งพื้นที่ชนบท เมือง และระหว่างประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

และบริ การขนส่งระบบรางให้เชื่อมโยงการขนส่งต่อเนื่องหลายรู ปแบบ เพือ่ ลดต้นทุนสินค้าและบริ การเพือ่
การส่งออก
3) พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิ ชย์นาวี ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจน
พัฒนาท่าเรื อน้ าลึกบริ เวณพืน้ ที่ภาคใต้ พัฒนาท่าเรื อชุมชน และกองเรื อไทย เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลด
การใช้พลังงานในภาคขนส่ง เชื่อมโยงประตูการค้าใหม่และสนับสนุนการท่องเที่ยว
4) พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
เพือ่ ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้าทางอากาศชั้นนาของเอเชียและ
โลก
2.2.4 นโยบายพลังงาน
1) สร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงาน ด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการพัฒนา
ประเทศเพือ่ ความอยูด่ ีกินดีของประชาชน
โดยเร่ งรัดให้มีการลงทุนสารวจและพัฒนาพลังงานทั้งจากใน
ประเทศ เขตพื้นที่พฒั นาร่ วม และจากประเทศเพือ่ นบ้านให้เพิม่ มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริ มความร่ วมมือด้าน
พลังงานกับต่างประเทศ
2) ส่งเสริ มให้มีการกากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสม เป็ นธรรม และ
ก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพการให้บริ การและความปลอดภัยที่ดี
3)
พัฒนาและวิจยั พลังงานทดแทนทุกรู ปแบบเพือ่ เป็ นทางเลือกแก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน รวมทั้งศึกษาเพือ่ เตรี ยมความพร้อมในการตัดสินใจ
พัฒนาพลังงานทางเลือกอื่น ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีช้ นั สูงและพลังงานที่สอดคล้องกับท้องถิ่น
4) ส่งเสริ มการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างจริ งจังและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริ การ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการจูงใจที่
เหมาะสม
5) ส่งเสริ มการพัฒนา ผลิต และใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริ ม
กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด
รวมทั้งให้ความสาคัญกับการจัดการก๊าซเรื อนกระจกเพือ่ ช่วยบรรเทา
สภาวะโลกร้อน
2.2.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น โครงข่ายสื่อสารความเร็ วสูงให้
ทัว่ ถึง เพียงพอ ในราคาที่เหมาะสม เป็ นธรรม และแข่งขันได้ เพือ่ เป็ นโครงข่ายหลักสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่สงั คมแห่งภูมิปัญญา ช่วยลดความเหลื่อมล้ าระหว่างเขตเมืองและชนบท และเพิม่ ศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ
2) พัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องด้านบริ การความรู ้
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และจัดให้มีกลไกสนับสนุนแหล่งทุนสาหรับผูป้ ระกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศกั ยภาพได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด เพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภูมิภาค
3)
สนับสนุนการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบบริ หารจัดการและ
บริ การภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเชื่อมโยงข้อมูล การบริ หารจัดการขนส่งสินค้าและบริ การ การ
เตือนภัยและความมัน่ คงของรัฐ บริ การการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอวกาศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และเพิม่ ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
2.3 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
รัฐบาลให้ความสาคัญแก่บทบาทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้าง
ความสุขของประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยให้ความสาคัญแก่การบริ หาร
จัดการอย่างบูรณาการระหว่างมิติของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิม่ การมี
บทบาทร่ วมของประชาชนและชุมชน โดยจะดาเนินการ ดังนี้
2.3.1 อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ ยืนให้เกิด
มูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสาคัญแก่การใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนความปลอดภัย
ทางชีวภาพเพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านอาหารและสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิม่ สู่เศรษฐกิจระดับประเทศและ
สากลในระยะต่อไป
2.3.2 เร่ งรัดการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ให้มีความสมดุลของการใช้
ประโยชน์ การถือครอง และการอนุรักษ์ฐานทรัพยากร ที่ดิน ป่ าไม้ สัตว์ป่า ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง และทรัพยากรธรณี โดยการใช้ระบบภูมิสารสนเทศ ควบคู่กบั การปรับปรุ งและบังคับใช้
กฎหมายตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่ งครัด โดยเร่ งรัดปราบปรามการทาลายป่ า สัตว์ป่า และ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริ งจัง รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวติ อย่างยัง่ ยืน
2.3.3 อนุรักษ์ทรัพยากรดินและป่ าไม้ โดยการยุติการเผาไร่ นาและทาลายหน้าดิน การลด
การใช้สารเคมีเพือ่ การเกษตร รวมทั้งการฟื้ นฟูดินและป้องกันการชะล้างทาลายดิน โดยการปลูกหญ้าแฝก
ตามแนวพระราชดาริ รวมทั้งมีการกระจายและจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างเป็ นธรรม อนุรักษ์และป้องกัน
รักษาป่ าที่สมบูรณ์ สนับสนุนให้มีการปลูกและฟื้ นฟูป่าตามแนวพระราชดาริ สนับสนุนการจัดการป่ าชุมชน
และส่งเสริ มการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ และการสนับสนุนบทบาทของชุมชน
ในการบริ หารจัดการน้ า เช่น การทาฝายต้นน้ าลาธารหรื อฝายชะลอน้ าตามแนวพระราชดาริ
2.3.4 จัดให้มีมาตรการป้องกันและพัฒนาระบบข้อมูลและเตือนภัยจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ธรณี พบิ ตั ิ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และดาเนินมาตรการลดผลกระทบ
และความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

2.3.5 เร่ งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ น้ าเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิต
และบริ โภค โดยเฉพาะเร่ งรัดการสร้างระบบบาบัดน้ าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตใน
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม
การจัดทาระบบกาจัดขยะโดยวิธีที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และเพิม่ ขีด
ความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกาจัดขยะและบาบัดน้ าเสีย
2.3.6
ส่งเสริ มให้ภาครัฐและภาคเอกชนวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพือ่ การ
อนุรักษ์พลังงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การผลิตวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ การหมุนเวียนการใช้
วัตถุดิบและเทคโนโลยีที่สะอาด และการใช้หลักผูก้ ่อมลพิษเป็ นผูร้ ับภาระค่าใช้จ่ายเพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการลด
การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2.3.7 ส่งเสริ มการสร้างความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการดาเนินกิจกรรมและ
การปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริ โภค
เพือ่ บรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ตลอดจนสนับสนุนการดาเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนามาสู่การเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.4 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รัฐบาลตระหนักถึงความสาคัญของการวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ในฐานะที่เป็ นปั จจัยสาคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการยกระดับ
คุณภาพชีวติ โดยรัฐบาลจะดาเนินการ ดังนี้
2.4.1 ส่งเสริ มการนางานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศ
ควบคู่กบั การพัฒนาระบบวิจยั และพัฒนาเชิงนวัตกรรมที่มีอยูใ่ ห้สนองความต้องการของภาคการผลิตและ
บริ การ โดยให้ความสาคัญแก่การเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจยั และมหาวิทยาลัย ตลอดจน
พัฒนาเครื อข่ายวิสาหกิจ ซึ่งจะนาไปสู่การวิจยั และพัฒนาต่อยอดและมีการใช้ประโยชน์องค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีในเชิงพาณิ ชย์
2.4.2 สร้างเสริ มความรู ้ความคิดของประชาชนทางด้านวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งเร่ งผลิตและ
พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องกับการเจริ ญเติบโตของ
ภาคการผลิตและบริ การ ตลอดจนพัฒนาเส้นทางอาชีพเพือ่ รักษาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไว้
ในระบบ
รวมทั้งจัดให้มีสิ่งอานวยความสะดวกที่สามารถดึงดูดบุคลากรที่มีความรู ้ข้นั สูงจากต่างประเทศ
เพือ่ ให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่บุคลากรไทย
2.4.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและ
ปริ มาณที่เพียงพอกับความต้องการ และสนับสนุนการสร้างทรัพย์สินทางปั ญญาของคนไทยเพือ่ ป้องกันมิให้
ไทยถูกเอาเปรี ยบทางเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
โดยพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินทางปั ญญาให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานให้ทนั สมัย รวมทั้งพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์ และศูนย์แห่งความเป็ นเลิศในสาขาเทคโนโลยีที่สาคัญ

2.4.4 ปรับปรุ งระบบการวิจยั ของประเทศให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดย
พัฒนามาตรการจูงใจ และกฎหมายให้เอื้อต่อการลงทุนวิจยั และพัฒนาของภาคธุรกิจเอกชน และส่งเสริ มการ
ลงทุนจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์จากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์
2.5 นโยบายการต่ างประเทศและเศรษฐกิจระหว่ างประเทศ
รัฐบาลจะดาเนินนโยบายต่างประเทศเพือ่ ตอบสนองผลประโยชน์สูงสุดของประเทศและ
ประชาชน
โดยจะดาเนินบทบาทเชิงรุ กในการส่งเสริ มความร่ วมมือและขยายความสัมพันธ์อนั ดีกบั นานา
ประเทศ ทั้งด้านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และยึดมัน่ ในพันธกรณี ที่มีอยูก่ บั
ต่างประเทศตามสนธิสญ
ั ญาและความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็ นภาคี และเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมทั้งกฎบัตรสหประชาชาติและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน พร้อมกับการสร้างภูมิคุม้ กันและพัฒนา
เศรษฐกิจไทยทุกสาขาให้ได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
และสานต่อ
นโยบายทีมประเทศไทย (Team Thailand) เพือ่ ให้การดาเนินงานด้านต่างประเทศมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีเอกภาพ โดยจะดาเนินการ ดังนี้
2.5.1 ส่งเสริ มและพัฒนาความสัมพันธ์กบั ประเทศเพือ่ นบ้าน โดยส่งเสริ มความร่ วมมือทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพือ่ เสริ มสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน อันจะ
นาไปสู่การขยายความร่ วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การส่งเสริ มการท่องเที่ยว การขยายการ
คมนาคมขนส่ง และความร่ วมมือด้านอื่น ๆ ภายใต้กรอบความร่ วมมืออนุภมู ิภาค เช่น ยุทธศาสตร์ความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) แผนงานความร่ วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซี ย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และความริ เริ่ ม
แห่งอ่าวเบงกอลสาหรับความร่ วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) เป็ นต้น
2.5.2 ส่งเสริ มความร่ วมมือกับประเทศในเอเชีย กรอบความร่ วมมือเอเชีย และเพิม่ บทบาท
ในการสร้างความแข็งแกร่ งของอาเซียนเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งประชาคมอาเซียน และผลักดัน
บทบาทอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศในวาระที่ไทยเป็ นประธานอาเซียน
2.5.3 มีบทบาทที่สร้างสรรค์ในองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติและ
องค์กรระดับภูมิภาคต่าง ๆ เพือ่ รักษาสันติภาพ ความมัน่ คง ส่งเสริ มกระบวนการประชาธิปไตย สิทธิ
มนุษยชน มนุษยธรรม ตลอดจนร่ วมมือในการแก้ไขประเด็นปั ญหาข้ามชาติทุกด้านที่ส่งผลกระทบต่อความ
มัน่ คงของมนุษย์
2.5.4
กระชับความร่ วมมือและความเป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์กบั ประเทศและกลุ่ม
ประเทศที่มีบทบาทสาคัญของโลก จัดทาข้อตกลงการค้าเสรี ในกรอบพหุภาคีและกับประเทศต่าง ๆ เพือ่
ประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยรวม
สร้างกลไกเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการให้สามารถปรับตัวรับ
ผลกระทบและส่งเสริ มการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี

2.5.5 ดาเนินงานเชิงรุ กทางการทูตเพือ่ ประชาชน วัฒนธรรม และการศึกษา ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนในระดับประชาชนกับนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริ มความร่ วมมือทางวิชาการกับประเทศกาลัง
พัฒนา และสานต่อความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดเพือ่ ความเข้าใจอันดีกบั องค์กรทางศาสนาอื่น ๆ
2.5.6 คุม้ ครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ
โดยเฉพาะคนไทยที่ประกอบอาชีพและมีถิ่นฐานในต่างประเทศ ส่งเสริ มบทบาทของชุมชนชาวไทยในการ
รักษาเอกลักษณ์และความเป็ นไทย
2.6 นโยบายความมั่นคงของรัฐ
รัฐบาลจะรักษาความมัน่ คงของประเทศ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข และสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ เตรี ยมความพร้อมในการ
เผชิญภัยคุกคามทุกรู ปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติและความขัดแย้งที่อาจส่งผลกระทบถึงประเทศไทย แก้ไขความ
ขัดแย้งในพืน้ ที่สามจังหวัดภาคใต้และสร้างการอยูร่ ่ วมกันอย่างสงบสุขสามัคคี สร้างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สินแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ และต่อต้านภัยสังคมในทุกรู ปแบบ โดยจะดาเนินการ
ดังนี้
2.6.1 เทิดทูนและพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึงสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ดารงรักษาไว้ซ่ ึงพระบรมเด
ชานุภาพแห่งพระมหากษัตริ ยม์ ิให้ผใู ้ ดล่วงละเมิดได้ รวมทั้งเสริ มสร้างจิตสานึกประชาชนในชาติให้มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เกิดความรัก ความสามัคคี และการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติสุขของคนในชาติ
2.6.2 เสริ มสร้างระบบป้องกันประเทศให้มีความมัน่ คง มีศกั ยภาพในการรักษาเอกราช
อธิปไตย บูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ และผลประโยชน์ของชาติ โดยมุ่งพัฒนาความทันสมัยของอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และเตรี ยมความพร้อมของกาลังพลในกองทัพ ตลอดจนการผนึกกาลังประชาชนให้มีส่วนร่ วม
ในการรักษาความมัน่ คงของประเทศ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจในการพัฒนาประเทศและการรักษา
สันติภาพภายใต้กรอบกติกาของสหประชาชาติ
2.6.3 เร่ งพัฒนาระบบการจัดการเพือ่ แก้ไขปั ญหาผูห้ ลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลที่ยงั ไม่มีสถานะที่ชดั เจน เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับขบวนการลักลอบ
เข้าเมืองที่ผมู ้ ีอิทธิพลให้การสนับสนุน เพือ่ ลดขนาดและผลกระทบของปั ญหาความมัน่ คงระยะยาวให้เหลือ
น้อยที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดการแก้ไขปั ญหาสถานะและสิทธิของบุคคลทีไ่ ม่มีสถานภาพทีช่ ดั เจนภายใต้
ความสมดุลระหว่างการรักษาความมัน่ คงของชาติกบั การดูแลสิทธิข้นั พื้นฐาน
2.6.4 พัฒนาและเสริ มสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างประเทศเพือ่ การป้องกันและแก้ไข
ปั ญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบบริ หารจัดการพื้นที่ชายแดนให้เกิด
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบั การรักษาความมัน่ คง ตลอดจนการดาเนินการอย่างจริ งจังเพือ่ การรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเร่ งขจัดเงื่อนไขความไม่เข้าใจกับประเทศเพือ่ นบ้าน เพือ่ เสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์และพัฒนาความร่ วมมือระหว่างกันทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านความมัน่ คง

2.6.5 ปฏิรูประบบข่าวกรองให้เกิดประโยชน์ตอ่ การรักษาความมัน่ คงและการเสริ มสร้าง
ผลประโยชน์ของชาติ โดยจัดระบบบูรณาการความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรื อน ตารวจ
ทหาร และให้ความสาคัญแก่ขอ้ มูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่ คงที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาของชาติได้อย่างแท้จริ ง
2.6.6 พัฒนาระบบการเตรี ยมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริ หารวิกฤติการณ์ท้งั ที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติและภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น
โดยมุ่งระดมสรรพกาลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถดาเนินงานร่ วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้ นฟูความเสียหายของชาติที่เกิดจากภัยต่าง ๆ
2.7 นโยบายการบริหารจัดการที่ดี
รัฐบาลจะพัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริ หารงานภาครัฐเพือ่ ให้ส่วนราชการมีความพร้อม
และกาลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
เพือ่ ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุม้ ค่า และเกิดความเป็ นธรรมในการให้บริ การสาธารณะ และจะ
ปรับปรุ งกฎหมายและการยุติธรรม สนับสนุนการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการ
ดาเนินนโยบายสาธารณะ เพือ่ ให้เกิดการบริ หารราชการแผ่นดินที่ดี โดยจะดาเนินการดังต่อไปนี้
2.7.1 ประสิทธิภาพการบริ หารราชการแผ่นดิน
1) ปรับปรุ งการให้บริ การประชาชน ด้วยการสร้างนวัตกรรมและนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใช้ในการให้บริ การรู ปแบบต่าง ๆ เพือ่ ลดภาระและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
2)
พัฒนาระบบและกาหนดมาตรการเพือ่ ดึงดูดผูม้ ีความรู ้ความสามารถเข้ามารับราชการ
ด้วยการปรับปรุ งระบบค่าตอบแทนและสิ่งจูงใจให้เทียบเคียงหรื อแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน เพือ่ ให้ระบบ
ราชการเป็ นนายจ้างอันเป็ นที่หมายปองของผูส้ มัครงาน
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเคลื่อนย้ายถ่ายโอน
กาลังคนทั้งภายในระบบราชการและระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ
3)
พัฒนาระบบงานและสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง เพือ่ ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบตั ิราชการและการส่งมอบบริ การสาธารณะ โดยจะเน้นการ
พัฒนาข้าราชการในตาแหน่งที่มีความสาคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และสร้างผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ในระบบราชการ รวมทั้งจะวางมาตรการสาหรับประเมินผลการปฏิบตั ิงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม
ตามผลงาน เพือ่ ให้เกิดขวัญกาลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน
4) พัฒนาคุณภาพชีวติ ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดีข้ นึ เพือ่ ให้สามารถดารงชีพ
อย่างมีศกั ดิ์ศรี โดยการเพิม่ เงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพการทางานและ
สถานการณ์ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปรับปรุ งสวัสดิภาพการทางานและภาระหนี้สิน เพือ่ ให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสมดุลระหว่างการทางานกับชีวติ ส่วนตัว
5) เสริ มสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ
พัฒนาความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตและ

ประพฤติมิชอบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริ งจัง เพือ่ ให้ภาคราชการเป็ นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่
ประชาชน
6) ส่งเสริ มการกระจายอานาจการปกครองสู่ทอ้ งถิ่นอย่างจริ งจัง โดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกากับดูแลและความเป็ นอิสระของท้องถิ่น โดยไม่กระทบความสามารถในการตัดสินใจดาเนินงานตาม
ความต้องการของท้องถิ่น
สร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการบริ หารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่นเพิม่ ขึ้น ตลอดจนพึ่งพาตนเองด้วยฐานรายได้ที่ทอ้ งถิ่นจัดเก็บเองได้มากขึ้น
7)สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริ การสาธารณะของท้องถิ่น
เพิม่ ขึ้น โดยคานึงถึงความจาเป็ นและความเหมาะสมตามศักยภาพของท้องถิ่น รวมทั้งความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนขยายการให้บริ การที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน เชื่อมโยง
และบูรณาการกับแผนชุมชนและแผนระดับต่าง ๆ ในพื้นที่
8) เร่ งรัดดาเนินการถ่ายโอนภารกิจของราชการส่วนกลางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง
การจัดสรรรายได้ให้ทอ้ งถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
9) สนับสนุนระบบการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการของผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และการจัดทางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพือ่ ให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดวางยุทธศาสตร์การพัฒนาและทิศทางการพัฒนาพืน้ ที่ในอนาคตทีส่ อดคล้องกับ
แนวนโยบายของรัฐบาลเพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศักยภาพของพื้นที่ และความต้องการของ
ประชาชน
2.7.2 กฎหมายและการยุติธรรม
1) ดูแลให้มีการปฏิบตั ิและบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้อง รวดเร็ ว เป็ นธรรม และทัว่ ถึง
และส่งเสริ มการให้ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ
รวมตลอดถึงเพิม่
ประสิทธิภาพในการคุม้ ครองสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน
และสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือทาง
กฎหมายแก่ประชาชน
2) พัฒนากฎหมายให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็ นของสังคม รวมทั้งจัดให้มี “
องค์กรเพือ่ การปฏิรูปกฎหมาย” และ “องค์กรเพือ่ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพือ่ ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายของประเทศและกระบวนการยุติธรรม
3) ส่งเสริ มและพัฒนาระบบงานยุติธรรมทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การป้องกันอาชญากรรม
และสร้างความเป็ นธรรมในสังคม
การพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เป็ นไปตามหลักนิติธรรม
การใช้เครื่ องมือและหลักวิชาการนิติวทิ ยาศาสตร์ การส่งเสริ มการเข้าถึงความยุติธรรมและการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในการอานวยความยุติธรรม เช่น การพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชนและยุติธรรมจังหวัด การพัฒนา
และจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางเลือก (ซึ่งเป็ นกระบวนการชะลอการลงโทษ เช่น ใช้วธิ ีการทางาน

บาเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม เป็ นต้น) ควบคู่กบั กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก รวมทั้งการพัฒนาระบบ
และวิธีปฏิบตั ิเพือ่ แก้ไขฟื้ นฟูผกู ้ ระทาผิดให้
เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการ
ยุติธรรม
4) เสริ มสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งพัฒนากฎหมายและระบบงาน
ยุติธรรมที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีชีวติ และวัฒนธรรมท้องถิ่น บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด ขจัดเงื่อนไข
ความไม่ยตุ ิธรรม และพัฒนาระบบการพิสูจน์การกระทาความผิดที่มีประสิทธิภาพ
2.7.3 ส่งเสริ มให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากทางราชการและสื่อสาธารณะ
อื่นได้อย่างกว้างขวาง ถูกต้อง เป็ นธรรม และรวดเร็ว
วิสัยทัศน์ กรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
“เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริ มองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็ นกลไกในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างยั้งยืน”
พันธกิจกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิน่
8. พัฒนากรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นให้เป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
9. ส่งเสริ มการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ระดับชาติ ระดับจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่ วมจากภาคีเครื อข่าย
10. พัฒนาระบบการบริ หารงานบุคคลและเพิม่ ขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สามารถทางานแบบมืออาชีพโดยยึดหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
11. พัฒนาระบบการบริ หารงบประมาณและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพ
12. ส่งเสริ มและพัฒนาระบบบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศกั ยภาพในการ
จัดการบริ การสาธารณะภายใต้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
13. พัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงานและระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
14. ส่งเสริ มให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศอย่างยั้งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ของกรมส่ งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่นให้มี
สมรรถนะสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการบริ หารจัดการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและใช้ภาคีเครื อข่ายในการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
7. เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต เพือ่ เพิม่ มูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรและเพิม่ รายได้แก่เกษตรกร
8. การลงทุนและการประกอบการภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมัน่ คง
9. เพิม่ งานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ เพือ่ เป็ นทรัพย์สินทาง
ปั ญญาของจังหวัด
10. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและปั จจัยผลิตในระดับชุมนเพือ่ ยกระดับการผลิต
11. พัฒนาองค์ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพือ่ เป็ นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
12. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพือ่ ความมัน่ คงในการ
ดารงชีวติ อย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
10. วิจยั และพัฒนาต่อยอดเพือ่ พัฒนาคุณภาพและเพิม่ /สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผลผลิต
11. พัฒนาและบริ หารปั จจัยการผลิต
12. พัฒนาการแปรรู ปเพือ่ เพิม่ /สร้างมูลค่าและให้มีคุณภาพ
13. พัฒนาบรรจุภณั ฑ์และการสร้างมูลค่าและให้มี คุณภาพ
14. พัฒนาระบบการตลาดและการประชาสัมพันธ์
15. เพิม่ ช่องทางการจาหน่ายและกระจายสินค้า
16. เพิม่ ความรู ้ความสามารถของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
17. ส่งเสริ มการรวมกลุ่มของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ
18. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบการกระจายสินค้า

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ ๒ การพัฒนาด้ านการท่ องเที่ยว
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างมีระบบ
4. ธุรกิจการท่องเที่ยว การบริ การ และการค้า เป็ นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ และ
กระจายรายได้สู่ชุมชน ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดีอย่างยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
6. พัฒนาแหล่ท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
7. พัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
8. พัฒนาปั จจัย / โครงการพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
9. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
10. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคบริ การด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการค้าชายแดนและความสั มพันธ์ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
4. เพิม่ ศักยภาพการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริ การ
5. พัฒนายกระดับระบบ โครงการข่ายการคมนาคมและขนส่ง
6. มีความสัมพันธ์ที่ดีดา้ นเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพือ่ นบ้าน ที่เป็ นหุน้ ส่วนทางยุทธศาสตร์เพือ่
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การลงทุนระหว่างประเทศ
กลยุทธ์หลัก
8. พัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและส่งเสริ มการค้าการลงทุน
9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการค้า การลงทุน เชื่อมโยงประเทศเพือ่ นบ้าน
10. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
11. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครื อข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
12. พัฒนาและดารงความสัมพันธ์ทางการทูตและความร่ วมมืออันดีระหว่างประเทศเพือ่ นบ้าน
13. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อตกลง ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
14. สร้างกลไกและพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือและบูรณาการการทางานร่ วมกันระหว่างภาครัฐเอกชน
และภาคประชาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาคน สั งคมและคุณภาพชีวิต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
7. ให้คนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ มีคุณภาพ มีศกั ยภาพ ความสามารถในการแข่งขันสู่สงั คม
ฐานความรู ้
8. ยกระดับฝี มือแรงงานและผลิตแรงงานระดับฝี มือ เทคนิค และเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล

9. ประชาชนได้รับการเสริ มสร้างสุขภาพและบริ การทางการแพทย์ การสาธารณสุขแบบองค์รวมที่มี
คุณภาพ
10. ประชาชนมีภูมิคุม้ กันทางวัฒนธรรม เชิดชูคุณค่าความเป็ นไทย และสืบสานวัฒนธรรมพื้นเมือง
11. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและยาเสพติด
12. ผูส้ ูงอายุมีสุขภาพดีท้งั ร่ างกายและจิตใจ และคงความเป็ นทรัพยากรที่มีคุณค่า
กลยุทธ์หลัก
9. พัฒนาสถานศึกษาและระบบการให้บริ การทางการศึกษา
10. เสริ มสร้างความมัน่ คง ความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคม
11. ส่งเสริ มอาชีพและสร้างรายได้ การคุม้ ครองแรงงาน การมีงานทา การจัดสวัสดิการแรงงาน มีที่อยู่
อาศัย มีที่ดินทากิน
12. พัฒนาสถานพยาบาลและระบบการให้บริ การสาธารณสุข
13. ส่งเสริ มเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพื้นที่
14. ส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้
ให้ความรู ้ปลูกจิตสานึกในคุณธรรมและจริ ยธรรมและจริ ยธรรมเพือ่
ส่งเสริ มชุมชนเข้มแข็งและสมานฉันท์
15. จัดระบบการดูแลและจัดสวัสดิการแก่ผสู ้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและผูด้ อ้ ยโอกาส
16. พัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชนและการเสริ มสร้างประชาธิปไตยและกระบวนการ
ประชาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
5. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์ มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม
6. มีระบบการบริ หารจัดการน้ าเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปั ญหาขาดแคลนน้ า น้ าท่วม และคุณภาพน้ า โดย
การมีส่วนร่ วมของชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
7. บริ การจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยงั่ ยืน โดยการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชน ท้องถิ่น และเอกชน
8. ป้องกัน ควบคุมมลพิษให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ดีของประชาชนและการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน
กลยุทธ์หลัก
6. อนุรักษ์ ฟื้ นฟูป่าไม้ สัตว์ป่า และพัฒนาทรัพยากรทางชีวภาพ
7. พัฒนาและบริ หารจัดการทรัพยากรทางน้ า ทรัพยากรธรณี และนิเวศวิทยาอย่างมีระบบ
8. ลด ควมคุม และป้องกันมลพิษ
9. พัฒนาระบบเตือนภัยจากธรรมชาติ

10. พัฒนาปละปลูกจิตสานึกของบุคลากรและประชาชนเพือ่ บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแด
ล้อม
ประเด็นยุทธ์ ศาสตร์ ที่ 6 การรักษาความมัน่ คงชายแดน
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
3. เพิม่ ประสิทธิภาพเพือ่ แก้ไขปั ญหายาเสพติดและลดอาชญากรรมในเชิง บูรณาการอย่างเป็ นระบบ
4. มีระบบการบริ หารจัดการสถานะบุคคล ระบบการป้องกันการลักลอบเข้าออกเมือง และการจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์หลัก
5. การรักษาความมัน่ คงชายแดน
6. พัฒนาระบบการตรวจคนเข้าเมืองและป้องกันการลักลอบเช้าเมือง
7. ป้องกันการลักลอบยาเสพติดตามแนวชายแดน
8. ป้องกันการลักลอบสินค้าหนีภาษีและผิดกฎหมาย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการเมืองการบริหาร
- บริ หารงานโดยยึดหลักการบริ หารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วยหลัก
คุณธรรม หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่า
- ส่งเสริ มให้ประชาชน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารงาน และพัฒนาร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยกระบวนการร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตรวจสอบ เพือ่ ให้การ
บริ หารงานมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตรงต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริ ง และ
เป็ นไปโดยสุจริ ต โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
- พัฒนาบุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู ้ มีทกั ษะในการปฏิบตั ิงานสามารถดูแล และจัดการ
บริ การสาธารณะเพือ่ ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมืออาชีพ
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐาน
- ปรับปรุ ง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเดิมที่มีสภาพเป็ นปั ญหา ชารุ ดทรุ ดโทรมให้มีสภาพที่
สามารถใช้การได้เป็ นอย่างดี
- ดาเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จาเป็ นได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางระบายน้ าตลอดจน
ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ทวั่ ถึง เพือ่ อานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการคมนาคมขนส่ง
- ดาเนินการก่อสร้างและปรับปรุ งกระบวนการผลิตน้ าประปาหมู่บา้ น ให้มีความสะอาดเหมาะสมที่
จะใช้ในการอุปโภค และมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
- พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ การเกษตรทั้งที่มีอยูแ่ ล้วให้ดีข้ นึ และก่อสร้างเพิม่ เติมให้ทวั่ ถึง โดยมีเป้าหมาย
ในการแก้ไขปั ญหาภัยแล้งในระยะยาว

3. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม
- พัฒนาระบบปรับปรุ งศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพเพือ่ เตรี ยม
ความพร้อมของเด็กก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรี ยน
- ส่งเสริ มสนับสนุนการศึกษา ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู ้ดา้ นต่างๆ ให้แก่ประชาชนทุกวัย
- ส่งเสริ มให้ประชาชนทุกวัยตระหนักถึงคุณค่า และวิถีชีวติ “ชาวหว้านใหญ่”อันจะก่อให้เกิดความ
ภูมิใจในความเป็ นชาวหว้านใหญ่
-ส่งเสริ มและให้ความสาคัญในกิจกรรมอันเป็ นกิจกรรมที่เสริ มสร้างความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว
- การปกป้องคุม้ ครองมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้าน และส่งเสริ มประเพณี อนั ดีงามของท้องถิ่น เช่น การ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้มีเรื อยาวประเพณี รุ่นฝี พายไม่เกิน 10 ฝี พาย ในทุกหมู่บา้ น เป็ นต้น
- ส่งเสริ มให้มีการจัดกิจกรรมสาคัญทางด้านศาสนา และการฝึ กอบรมคุณธรรม จริ ยธรรม ตลอดจน
การฝึ กอบรมศาสนพิธีกรแก่ประชาชนทุกวัย
- การบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่สาคัญของตาบลหว้านใหญ่ให้มีความมัน่ คงแข็งแรง คงคุณค่า
ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดไป
4. ยุทธศาสาตร์ การพัฒนาด้ านสั งคม และคุณภาพชีวิต
- สนับสนุนและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผูม้ ีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ ารและ
ผูป้ ่ วยเอดส์ ให้ได้รับบริ การอย่างทัว่ ถึง
- ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง โดยจัดทาโครงการต่างๆร่ วมกับ
เทศบาล เช่น การจัดระเบียบชุมชน โดยเสริ มสร้างความเป็ นชุมชนที่สอดคล้องกับแนวทางของ “หว้านใหญ่
เมืองน่าอยู”่
- สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ป้องกันปั ญหาการแพร่ ระบาดของยาเสพติด เข้าสู่ชุมชนอย่างจริ งจัง
ตลอดจนการฟื้ นฟูผทู ้ ี่เคยเป็ นผูเ้ สพมาก่อน ให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ
- ส่งเสริ มสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน (ออมวันละบาท) เพือ่ เป็ นสวัสดิการและช่วยเหลือ
กันเองในชุมชน
- จัดให้มีการประกวดหมู่บา้ นสายใยรักแห่งครอบครัวภายในเขตเทศบาล เพือ่ ส่งเสริ มให้ประชาชน
ในชุมชนมีการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนางานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน สามารถให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัยได้
อย่างรวดเร็ ว
- ส่งเสริ มสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านสาธารณสุ ข
- สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขตาบล กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมู่บา้ นอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริ มให้ประชาชนมีการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพือ่ จัดกิจกรรมออกกาลังกาย โดยเทศบาลเป็ นผู ้
ประสานงานและสนับสนุน โดยให้รวมตัวกันเป็ น “เครื อข่ายผูร้ ักสุขภาพเทศบาลตาบลหว้านใหญ่”
- จัดให้มีเครื่ องออกกาลังกายภาคสนาม (กลางแจ้ง) บริ เวณเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ าโขงและลานกีฬา
ประจาหมู่บา้ น ให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
- จัดการแข่งขันกีฬา ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์กีฬา เพือ่ ส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนทุกวัยได้มีการ
ฝึ กซ้อม และมีการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ
- พัฒนาปรับปรุ งตลาดสดเทศบาลให้เป็ นตลาดสดที่มีมาตรฐาน มีการจาหน่ายสินค้าทุกวัน
- จัดให้มีตลาดราตรี เพือ่ เป็ นช่องทางให้ประชาชนได้มีแหล่งจาหน่ายสินค้าและซื้อขายสินค้าเพือ่ การ
อุปโภคบริ โภค ในเวลาช่วงกลางคืน เสริ มสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
- ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์
เพือ่ ให้มีการแปรรู ปเนื้อสัตว์ให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว์ที่จาหน่ายในชุมชน
- สนับสนุนและเสริ มสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพต่างๆให้ดาเนินกิจการจนสามารถเลี้ยงตนเอง
ได้ และเป็ นสินค้าชั้นนาของตาบลต่อไป
- ส่งเสริ มให้ประชาชนในชุมชนน้อมนาแนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบตั ิอย่างแท้จริ ง
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
- พัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม ตั้งแต่ภาชนะที่จดั เก็บกระบวนการจัดเก็บ
การขนส่ง และการกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ ตลอดจนพัฒนาแนวทางในการนาขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต
- ดาเนินการโครงการเมืองสีเขียว โดยส่งเสริ มให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่วา่ งเปล่าอย่างเหมาะสม
ทั้งไม้ยนื ต้น ไม้ดอก และไม้ประดับในเขตชุมชนภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้คนละต้น สร้างมงคลแก่ชีวติ
และส่งเสริ มการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โคกคาเม็ก
- ก่อสร้างแนวป้องกันไฟรอบที่สาธารณประโยชน์
- สร้างจิตสานึกชุมชน โดยการรณรงค์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และจัดอบรมให้ประชาชนใน
ชุมชนตระหนักถึงปั ญหาอันเกิดจากภาวะโลกร้อน ตลอดจนร่ วมกันฟื้ นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงสภาพความสมบูรณ์

ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่ อการพัฒนา
จากการวิเคราะห์และแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้นายุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอาเภอรวมทั้ง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะผูบ้ ริ หาร ซึ่งพิจารณาจากปั ญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็ นหลัก
ได้กาหนดประเด็นการพัฒนาไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านแหล่งน้ า และโครงสร้างพืน้ ฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดความยากจน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการส่งเสริ มประเพณี วฒั นธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาด้านการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชนตามที่ได้กาหนดไว้ 9
ยุทธศาสตร์ในด้านขอบข่ายและปริ มาณของปั ญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีผลการวิเคราะห์ในภาพรวมโดยสรุ ป คือ
สาเหตุที่ 1 ปัจเจกบุคคลและสภาวะแวดล้อม
- ประชาชนมีรายได้นอ้ ย ขาดอาชีพเสริ มเพือ่ เพิ่มรายได้ให้กบั ครอบครัว
- ประชาชนที่เรี ยนจบการศึกษาภาคบังคับ ศึกษาต่อน้อย
- ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ขาดทักษะในการประกอบอาชีพ
- การแพร่ ระบาดยาเสพติดมักเกิดขึ้นกับกลุ่มเยาวชน กลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน
- ค่านิยมในการบริ โภคเน้นด้านวัตถุ / ฟุ่ มเฟื่ อย ไม่อดออม / เกียจคร้าน
- ประชาชนมีหนี้สินรุ งรัง
- พฤติกรรมการบริ โภคที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
สาเหตุที่ 2 ปัจจัยการผลิต
- ขาดอาชีพเสริ มเพือ่ เพิม่ รายได้
- ขาดปั จจัยในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
- ขาดแคลนน้ าเพือ่ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรและน้ าอุปโภค บริ โภค
- ขาดเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุ งเพือ่ เพิม่ มูลค่าที่เหมาะสม

สาเหตุที่ 3 นโยบายและกลไกของรัฐ
- ขาดการประสานงานระหว่างองค์กร
- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การค้าขาย กระจุกตัวอยูใ่ นเขตเมือง
- ขาดการส่งเสริ ม สนับสนุนทางด้านการตลาด
- การส่งเสริ มกลุ่มอาชีพไม่ต่อเนื่อง ขาดการประเมินผลที่จะนาไปสู่การปรับปรุ งทั้งคุณภาพ และ
การตลาด
- การพัฒนา ฟื้ นฟูและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวมีนอ้ ย ตลอดจนขาดการประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง
- การพัฒนาที่ผา่ นมามีลกั ษณะกระจุกตัวในเขตเมือง ไม่กระจายหรื อครอบคลุมทุกพื้นที่
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพของเทศบาลตาบล
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ศกั ยภาพของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่เพือ่
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปั จจุบนั และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ด้วย
เทคนิค SWOT ANALYSIS พบว่า เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดสรุ ป
สาระสาคัญ ดังนี้
2. สภาพแวดล้ อมภายใน : จุดแข็ง (Strength)
(1.) สถานที่ต้งั ของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ มีพ้นื ที่อยูต่ ิดกับแม่น้ าโขง ซึ่งเป็ นแหล่งน้ าที่
เหมาะสมในการประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรม และทางด้านการประกอบอาชีพประมงน้ าจืด
(2.) มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของตนเองและอยูร่ วมกันอย่างสมานฉันท์
(3.) เป็ นสถานที่ต้งั อยูใ่ กล้จงั หวัดมุกดาหาร ซึ่งสามารถส่งผลผลิตไปจาหน่ายในจังหวัดได้
สะดวกรวดเร็ ว
(4.) สภาวะแวดล้อมไม่เป็ นมลพิษ อากาศบริ สุทธิ์
(5.) มีโครงสร้างพื้นฐานพอเพียงต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(6.) เป็ นแหล่งผลิต ผลิตภัณฑ์พ้นื บ้านที่สวยงาม และมีคุณภาพ เช่น ผ้าห่ม,ผ้าขาวม้า,ผ้าเช็ดตัว
,หมอน จากผลิตภัณฑ์ผา้ ฝ้าย, การถักกระติบข้าวด้วยเชือกไนลอนและข้าวกล้อง
(7.) มีการรวมกลุ่มเป็ นสังคมที่เข็นแข็ง สามารถที่จะพัฒนาให้การเข้ามามีส่วนร่ วมทางการเมือง
ในทุกระดับเป็ นไปด้วยจิตสานึกต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริ ง
(8.)แรงงานในพื้นที่ราคาถูก หาง่าย อยูใ่ กล้แหล่งวัตถุดิบ
(9.) ตาบลหว้านใหญ่อยูใ่ กล้กบั สะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
2. สภาพแวดล้ อมภายใน : จุดอ่ อน (Weakness)
(1.) ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้นอ้ ย ทาให้ขาดการออม บางส่วนอพยพไปทางานที่อื่น เช่น
กรุ งเทพมหานคร โดยเฉพาะประชาการในวัยหนุ่มสาว

(2.) การส่งเสริ มกลุ่มอาชีพไม่ตอ่ เนื่องขาดการประเมินผลที่จะนาไปสู่การปรับปรุ งคุณภาพและ
การตลาด
(3.) การจัดการแหล่งน้ าที่ผา่ นมาได้ผลน้อยเพราะถูกแล้งจะขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้และน้ าเพือ่
การเกษตร
(4.)
(5.)
ไม่เข้มแข็ง
(6.)
(7.)

ไม่มีสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่สาคัญ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป็ นไปค่อนข้างช้า
ประชาชนขาดการตื่นตัวในการพัฒนา รวมทั้งผูป้ ระกอบการธุรกิจเอกชนขาดการรวมตัวและ
แรงงานในพืน้ ที่ยงั เป็ นแรงงานไร้ฝีมือ
การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทาการเกษตรของประชาชนเป็ นไปได้ยาก

3. สภาพแวดล้ อมภายนอก : โอกาส (Opportunity)
(1.) การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ 2 ระหว่างไทย-ลาว ทาให้จงั หวัดมุกดาหารมีศกั ยภาพ
ในการเป็ นศูนย์กลางคมนาคมการพัฒนาทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทาให้ตาบลหว้าน
ใหญ่ มีโอกาสพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมได้
(2.) มีปัจจัยที่ดินแรงงาน เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม
(3.) เป็ นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตรเพือ่ ส่งไปค้าขายในภูมิภาคกลุ่มอินโดจีน
(4.) เป็ นเส้นทางผ่านระหว่างอาเภอและจังหวัด
4. สภาพแวดล้ อมภายนอก : อุปสรรค (Threat)
(1.) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริ เวณแม่น้ าโขง ไม่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะรัฐบาลจะพัฒนา
แต่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยง
(2.) เนื่องจากพื้นที่บางส่วนเป็ นชายแดนติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน จึงเป็ นช่องทางของ
กระบวนการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าเข้าประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
รวมทั้งการลักลอบขนสินค้าหนีภาษีและการหลบหนีเข้าเมือง
(3.) พื้นที่ทาการเกษตรของประชาชนส่วนใหญ่ยงั ยึดติดกับการทาการเกษตรตามฤดู ทาให้พอ
หมดฤดูทาการเกษตร ทาให้ขาดความมุ่งมัน่ ในการทาการเกษตรนอกฤดู
(4.)
สินค้าทางการเกษตรราคาไม่มาตรฐาน
ระบบการตลาดยังไม่ได้รับการสนับสนุนจา
ส่วนกลางอย่างจริ งจัง
(5.) เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกขาดการซ่อมบารุ งจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนา

บทที่ 4
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
“ ปรับปรุ งโครงสร้างพืน้ ฐาน พัฒนาคนสู่สงั คมที่น่าอยู่ ฟื้ นฟูสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ส่ งเสริ มภูมิ
ปั ญญา ศิลปะ วัฒนธรรม น้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
- พัฒนา ปรับปรุ งระบบโครงสร้างพื้นฐาน
- พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้กบั ประชาชนเพือ่ สร้างรายได้อย่างยั้งยืน
- พัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ การศึกษา การสาธารณสุ ข และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
- พัฒนาระบบการค้า การลงทุน เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
- การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ปราศจากมลพิษ
- พัฒนากระบวนการทางสังคมและส่ งเสริ ม ระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
- พัฒนาความร่ วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน
- รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมท้องถิ่น
- พัฒนาให้ประชาชนได้มีส่วนร่ วมทางการเมืองและการบริ หารท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกหมู่บา้ น
- ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้
- สังคมเป็ นเมืองน่าอยูเ่ ชิดชูคุณธรรม
- มีระบบเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
- มีระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเอง
- เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพือ่ นบ้านด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรมได้รับการสืบทอดชัว่ ลูกชัว่ หลาน
- ประชาชนได้รับบริ การอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
1. ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ น

ตัวชี้วัด
ข้ อมูลพื้นฐาน
(Kpls)
(Baleline Data)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีระบบน้ า 1. ครัวเรื อนมีน้ าสาหรับอุปโภค
สาหรับการบริ โภค
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ของครัวเรื อน
ทั้งหมด

ปี 60-64
100%

* เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
80%
85%
90%
95%

ปี 64
100%

2. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีระบบน้ า 2. ครัวเรื อนมีน้ าสาหรับใช้เพือ่
สาหรับอุปโภคบริ โภคและเพือ่
ทาการเกษตรเพียงพอต่อความ
การเกษตรเพียงพอ
ต้องการเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
ของครัวเรื อนทั้งหมด

100%

80%

3. ร้อยละของครัวเรื อนเกษตรกรที่มี 3. ครัวเรื อนได้ผลิตผลทางการ
ที่ดินเหมาะสมแก่การเกษตร
เกษตรตรงตามความต้องการ
เพิม่ ขึ้น ร้อยละ 15 ของครัวเรื อน
เกษตรกรทั้งหมด

100%

65%

85%

90%

95%

100%

75%

85%

95%

100%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
1. ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุม
ทุกหมู่บา้ น

ตัวชี้วัด
(Kpls)
4. ร้อยละของครัวเรื อนที่ได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป-มา

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
4. ครัวเรื อนที่มีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก สบาย มี
ความปลอดภัย เพิม่ ขึ้นร้อยละ
5 ของครัวเรื อนทั้งหมด

5. ร้อยละของประชาชนที่เกิดปั ญหา 5. ประชาชนที่เกิดปั ญหา
อุบตั ิเหตุและปั ญหาความไม่
อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางสังคม
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ ลดลงร้อยละ 5 ของ
ประชาชนทั้งหมด
6. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างพานิชย์
และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

6. ประชาชนได้รับประโยชน์
ในสิ่งก่อสร้างเพือ่ เพิม่ รายได้
และกิจการของชุมชน เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 10 ของประชากร
ทั้งหมด
ประชากรในวัยสู งอายุท้งั หมด

ปี 60-64
100%

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63
80%
85%
90%
95%

ปี 64
100%

0%

10%

5%

0%

0%

0%

100%

40%

60%

80%

100%

100%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีรายได้
จากการประกอบอาชีพหลักและ
อาชีพเสริ ม

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ครัวเรื อนมีรายได้จากการ
ประกอบอาชีพเพิม่ ขึ้นร้อยละ 5
ของครัวเรื อนทั้งหมด

3. สั งคมเป็ นเมืองน่ าอยู่เชิดชู คุณธรรม

1. ร้อยละของครัวเรื อนที่ได้รับรู ้
ข้อมูลข่าวสาร

1. ครัวเรื อนได้รับรู ้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพิม่ ขึ้นร้อยละ 15 ของ
ครัวเรื อนทั้งหมด

2. นักเรี ยนเด็กเล็กและนักเรี ยน
2. ร้อยละของเด็กนักเรี ยนมี
พัฒนาการและคุณภาพการศึกษาที่ดี ระดับภาคบังคับมีระดับ
การศึกษาที่มีคุณภาพเพิม่ ขึ้น
ร้อยละ5 ของนักเรี ยนทั้งหมด
ในพื้นที่
3. ร้อยละผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม
ได้รับการดูแล (ผูส้ ุงอายุ,ผูพ้ กิ าร
,ผูด้ อ้ ยโอกาส)

3. ร้อยละของผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้รับการดูแลจากสังคม คิด
เป็ นร้อยละ 100

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62

ปี 63

ปี 64

80%

60%

65%

70%

75%

80%

100%

70%

85%

95%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ปี 59-64

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
3. สั งคมเป็ นเมืองน่ าอยู่เชิดชู คุณธรรม

ตัวชี้วัด
(Kpls)
4. ร้อยละของเด็ก เยาวชน รับรู ้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
4. เด็ก เยาวชน มีส่วนร่ วมใน
กิจกรรมสังคมและใช้เวลาว่าง
เกิดประโยชน์ เพิม่ ขึ้นร้อยละ
10 ของจานวนเด็กเยาวชนใน
พื้นที่

5. ร้อยละของประชาชนที่เกิด
โรคติดต่อ

5. ประชาชนเกิดโรคติดต่อ
น้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 2 ของ
ประชากรทั้งหมด

6. ร้อยละของครัวเรื อนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

5. ครัวเรื อนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สินเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 5 ของครัวเรื อนทั้งหมด

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61
ปี 62
ปี 63

ปี 64
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ปี 60-64

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
4. ระบบเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของเกษตรกรมีทุนเพือ่
ประกอบอาชีพและมีหลักประกัน
ผลผลิตทางการเกษตร

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. เกษตรกรมีรายได้จาก
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ 10 ของเกษตรกรทั้งหมด

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

80%

50%

60%

70%

80%

80%

5. มีระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

1. ร้อยละของทรัพยากรป่ าไม้/ป่ า
ชุมชนอุดมสมบูรณ์

1. ป่ าไม้/ป่ าชุมชน/ป่ า
สาธารณะ อุดมสมบูรณ์
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 ของพื้นที่ป่า
ชุมชนทั้งหมด

90%

60%

70%

80%

90%

90%

2. ร้อยละของพื้นที่บริ เวณแนว
ถนนมีร่วมร่ มรื่ น สวยงาม

2. ถนนได้รับการตกแต่งและ
ปลูกต้นไม้ริมสองข้างทาง
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20 ของเส้นทาง
ถนนในเขตพื้นที่

100%

40%

60%

80%

100%

100%

3. ร้อยละของปริ มาณขยะในพืน้ ที่
ลดลงและมีการกาจัดอย่างถูกวิธี

3. ปริ มาณขยะลดลงร้อยละ 10
ของปริ มาณขยะปั จจุบนั

40%

70%

60%

50%

40%

ปี 60-64

80%

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
6. ประชาชนเข้ าใจบทบาทหน้ าที่ของ
ตนเอง

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละของครัวเรื อนที่เข้าร่ วม
กิจกรรมเวทีประชาคมท้องถิ่นใน
การเสนอการแก้ไขปั ญหาของ
หมู่บา้ น

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ครัวเรื อนที่เข้าร่ วม
ประชาคมท้องถิ่นเพิม่ ขึ้นร้อย
ละ5 ของครัวเรื อนทั้งหมด

7. เชื่ อมความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ
เพื่อนบ้ านด้านเศรษฐกิจและการ
ท่ องเที่ยว

1. ร้อยละของนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
เที่ยวในพื้นที่ตาบลหว้านใหญ่

1. นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยีย่ มชม
ศึกษาดูงาน ในเขตพื้นที่เพิม่ ขึ้น
ร้อยละ 5

1. จานวนหมู่บา้ นที่อนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี ด้ งั เดิมท้องถิ่น

1. หมู่บา้ นมีการรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิม คิดเป็ น
ร้อยละ 80

8. ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
ได้ รับการสื บทอดชั่วลูก ชั่วหลาน

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64
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ปี 60-64

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้ องถิน่
(Goals)
9. ประชาชนได้ รับบริการอย่ างมี
ประสิ ทธิภาพ

ตัวชี้วัด
(Kpls)
1. ร้อยละประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับบริ การจากเทศบาล
ตาบลหว้านใหญ่

ข้ อมูลพื้นฐาน
(Baleline Data)
1. ประชาชนพึงพอใจในการ
ให้บริ การของพนักงาน/
เจ้าหน้าที่ ในงานบริ การต่าง ๆ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 20

ปี 60-64
100%

*เป้ าหมาย (Targets)
ปี 60
ปี 61 ปี 62 ปี 63

ปี 64

80%

100%

100%

100%

100%

บทที่ 5
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ท้ องถิ่น

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.1 ก่อสร้างปรับปรุ ง ซ่อมแซม บารุ งรักษาระบบน้ าประปา
ขุดบ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล และจัดหาภาชนะกักเก็บน้ า
1.1.1 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้ น
1.1.2 ขุดบ่อน้ าตื้น
1.1.3 ขุดเจาะบ่อบาดาล
1.1.4 จัดซื้อภาชนะกักเก็บน้ า (โอ่ง)
1.1.5 ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้ น
1.1.6 ติดตั้งและขยายเขตระบบประปาหมู่บา้ น
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซม บารุ งรักษาระบบน้ าเพือ่
การเกษตร
1.2.1 ก่อสร้างคลองส่งน้ า
1.2.2 ปรับปรุ งซ่อมแซมคลองส่งน้ า
1.2.3 ก่อสร้างฝายน้ าล้น
1.2.4 ปรับปรุ งซ่อมแซมฝายน้ าล้น
1.2.5 ขุดลอกห้วย หนอง คลอง บึง
1.2.6 จัดซื้อเครื่ องสูบน้ าขนาด 5.5 HP พร้อมอุปกรณ์
จานวน 5 เครื่ อง

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.3 ปรับที่ดินเพือ่ การเกษตร
1.3.1จัดซื้อฟาร์มแทรกเตอร์ขนาด 85 แรงม้า เครื่ องชนิด
ขับเคลื่อน 4 ล้อ
1.3.2 ปรับที่ดินเพือ่ การเกษตร
1.4 ก่อสร้าง ซ่อมแซมบารุ งรักษาถนน สะพาน และราง
ระบายน้ า
1.4.1 ก่อสร้างถนนคอนกรี ต (ค.ส.ล.)
1.4.2 ก่อสร้างถนนลูกรัง
1.4.3 ก่อสร้างถนนลาดยาง
1.4.4 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
1.4.5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง
1.4.6 ซ่อมแซมถนนลาดยาง
1.4.7 ขยายผิวจราจร
1.4.8 ก่อสร้างรางระบายน้ า
1.4.9 ก่อสร้างสะพาน
1.4.10 ก่อสร้าง ซ่อมแซม เคลื่อนย้ายศาลาพักริ มทาง

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ/กรมส่งเสริ ม ฯ
สานักปลัด
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านแหล่ งน้าและโครงสร้ างพืน้ ฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.5 พัฒนาระบบจราจรและระบบไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.1 ติดตั้งเครื่ องหมายบังคับจราจร
1.5.2 ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร
1.5.3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.4 ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
1.5.5 ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
1.6 สิ่งก่อสร้างเชิงพาณิ ชย์และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
1.6.1 ก่อสร้างศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
1.6.2 ก่อสร้างลานกีฬาในร่ มและกลางแจ้ง
1.6.3 ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ ประจาตาบล
1.6.4 ก่อสร้างซุม้ ประตู
1.6.5 ก่อสร้างที่อ่านหนังสือประจาหมู่บา้ น
1.6.6 ก่อสร้างเมรุ
1.6.7 ก่อสร้างเขื่อนและปรับปรุ งทัศนียภาพริ มแม่น้ าโขง
1.6.8 ปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารสานักงานเทศบาลและอื่น ๆ
1.6.9 สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง/อบจ.
กองช่าง
กองช่าง

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
และขจัดความยากจน

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
2.1 พัฒนาและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อสร้างรายได้
อย่างยัง่ ยืน
2.1.1 ฝึ กอบรมและส่งเสริ มอาชีพให้แก่ประชาชน
2.1.2 การปลูกพืชนอกฤดูกาล
2.1.3 ส่งเสริ มกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
2.1.4 ส่งเสริ มการดาเนินชีวติ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.1 เพิม่ ช่องทางในการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารให้แก่ประชาน
3.1.1 จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บา้ น
3.1.3 ซ่อมแซมระบบหอกระจายข่าว
3.1.4 ซ่อมแซมอินเตอร์เนตตาบล
3.1.5 ติดตั้งระบบกระจายเสี ยงทางไกลอัตโนมัติ / วิทยุ
ชุมชน
3.1.6 สนับสนุนศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารอาเภอหว้านใหญ่

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
3.2 พัฒนาด้านการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กนักเรี ยนในระดับ
การศึกษาภาคบังคับ
3.2.1 จัดซื้อ ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่ องเด็กเล็ก
3.2.2 จัดซื้อสื่อการเรี ยน-การสอน
3.2.3 การแข่งขันกีฬาพัฒนาเด็กเล็ก
3.2.4 สนับสนุนอาหารกลางวัน-อาหารเสริ ม
3.2.5 สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรี ยน
3.2.6 มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรี ยนที่ยากจนเรี ยนดี
ระดับการศึกษาภาคบังคับ
3.2.7 การแข่งขันทางด้านวิทยาศาสตร์
3.2.8 การบวชภาคฤดูร้อน

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
3.3 ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยเอดส์ และผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับ
การดูแล
3.3.1 จัดสรรเบี้ยยังชีพให้ผสู ้ ู งอายุ ผูพ้ กิ าร ผูป้ ่ วยเอดส์
และผูด้ อ้ ยโอกาส
3.3.2 จัดกิจกรรมวันผูส้ ูงอายุ
3.3.3 ส่งเสริ มสุขภาพผูส้ ู งอายุ
3.3.4 การสารวจข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ)
3.4 สร้างจิตสานึกและความตระหนักให้เด็กและเยาวชน
ได้รับรู ้บทบาทของตนเอง
3.4.1 จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
3.4.2 จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
3.4.3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ
3.4.4 จัดกิจกรรมเยาวชนใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์
3.4.5 จ้างนักเรี ยน/นักศึกษาทางานช่วงปิ ดภาคเรี ยน
3.4.6 ฝึ กอบรมวิปัสสนากรรมฐาน
3.4.7 อบรมคุณธรรมจริ ยธรรมและการเรี ยนรู ้คาสอน
ทางพุทธศาสนา
3.4.8 สายใยรักแห่งครอบครัว

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
3.6 ป้องกันโรคติดต่อ
3.5.1 รณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ
3.5.2 ป้องกันแก้ไขปั ญหาโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต
3.5.3 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ
3.6 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.6.1 จัดฝึ กอบรม อปพร./ชรบ./อส.ตร.
3.6.2 จัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย
3.6.3 จัดหารถตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์
3.6.4 จัดซื้อวิทยุสื่อสาร
3.6.5 เฝ้าระวังปั ญหาตามแนวชายแดน
3.6.6 การช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย/บริ การทางการแพทย์
ฉุกเฉิน
3.6.7 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเกี่ยวกับงานป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
3.6.8 ฝึ กอบรม ศึกษาดูงานงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการพัฒนาคนและสั งคมที่มี
คุณภาพ

แนวทางการพัฒนา
3.7 กีฬาและนันทนาการ
3.7.1 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาหมู่บา้ น
3.7.2 จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.7.3 จัดการแข่งขันกีฬา อปท. สัมพันธ์
3.7.4 อุดหนุนชมรมกีฬาต่าง ๆ
3.7.7 สนับสนุนอุปกรณ์ให้กลุ่มกีฬา / หมู่บา้ น
3.7.8 อุดหนุนชมรมกีฬาตาบลหว้านใหญ่
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการปรับโครงสร้ างทางเศรษฐกิจ 4.1 จัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดและศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
4.1.1 ฝึ กอบรมแก่ผปู ้ ระกอบการตลาด
ให้ สมดุล และแข่ งขันได้
4.1.2 จัดตั้งศูนย์จาหน่ายสินค้า
4.1.3 ปรับปรุ งทาความสะอาดตลาดสดจันทรา
4.2 ก่อสร้างโรงเรื อนหรื อธนาคารผลผลิตทางการเกษตร
4.2.1 ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ ยอินทรี ย-์ ชีวภาพ
4.2.3 จัดตั้งธนาคารผลิตผลทางการเกษตร
4.2.3 จัดตั้งธนาคารสัตว์
4.3 การจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ
4.3.1 จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร
4.3.2 จัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

แนวทางการพัฒนา
5.1 สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างจิตสานึกให้
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1.2 ฝึ กอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
5.1.3 เพิม่ พื้นที่ป่าสาธารณะ
5.1.4 ปลูกป่ าทดแทนตามพระราชเสาวนีย ์ ฯ
ปลุกป่ าชุมชน
5.2 ป้องกันการบุกรุ กทาลายป่ า
5.2.1 จัดทารั้วล้อมรอบป่ า
5.2.2 จัดทาป้ายประกาศเตือนห้ามบุกรุ ก ห้ามทาลายป่ า
5.2.3 รณรงค์การมีส่วนร่ วมการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม

6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประชาธิปไตย และ
กระบวนการประชาสั งคม

แนวทางการพัฒนา
5.3 จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
5.3.1 การจัดตกแต่งสวนสาธารณะริ มแม่น้ าโขง
5.3.2 การปรับปรุ งบริ เวณริ มถนน (ปลูกต้นไม้ริมทาง)
5.3.3 กิจกรรมหน้าบ้าน น่ามอง
5.3.4 ปรับปรุ งทัศนียภาพริ มเขื่อนแม่น้ าโขง
5.3.5 จัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ชื่อหมู่บา้ น,ซอยต่าง ๆ
5.4 บาบัดและจัดขยะมูลฝอย
5.4.1 รณรงค์การแยกขยะ
5.4.2 จัดซื้อถังขยะแบบพลาสติก
5.4.3 จัดเก็บและคัดแยกขยะ
6.1 ส่งเสริ มประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
6.1.1 การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันสาคัญของชาติ
6.1.2 จัดเวทีประชาคมตาบล/หมู่บา้ น
6.1.3 อบรมสัมมนาให้ความรู ้แก่ผนู ้ าท้องถิ่นทุกระดับ
6.1.4 อบรมศึกษาดูงานให้แก่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการท่ องเทีย่ ว

แนวทางการพัฒนา
7.1 พัฒนาและเพิม่ ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวของตาบลหว้าน
ใหญ่
7.1.1 จัดทาแผนที่เส้นทางการท่องเที่ยว
7.1.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบล (สร้างคา)
7.1.3 จัดงานนมัสการ “พระธาตุเจดีย)์ ประจาปี
7.1.4 พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้/ศึกษาดูงานของกลุ่มต่าง ๆ
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 8.3 อนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี ทอ้ งถิ่น
8.1.1 จัดงานวิปัสสนากรรมฐาน
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.1.2 จัดงานประเพณี สงกรานต์
8.1.3 จัดงานวันเข้าพรรษา
8.1.4 จัดงานแข่งขันเรื อยาวประเพณี
8.1.5 จัดงานประเพณี ของแต่ละหมู่บา้ น
8.1.6 สนับสนุนสภาวัฒนธรรมตาบล
8.1.7 จัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ
8.1.8 กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัด

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ/อบจ.
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ/สภาวัฒนธรรม ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้ องถิ่น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
8. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้ านการส่ งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 8.4 ส่งเสริ ม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.1 ส่งเสริ มภูมิปัญญาท้องถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.2 อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
8.2.3 จัดฝึ กอบรมผูป้ ระกอบ ศาสนพิธี
8.2.4 ส่งเสริ มกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์ดนตรี พน้ื เมือง
8.2.5 สนับสนุนกิจกรรมงานกาชาดจังหวัดมุกดาหาร
9.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี 9.1 ส่งเสริ มสนับสนุนบุคลากรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการ
ทางาน
9.1.1 ฝึ กอบรม ศึกษาดูงาน เพือ่ เพิม่ ศักยภาพแก่คณะ
บริ หาร สมาชิกสภา พนักงาน/ลูกจ้าง
9.2 การให้บริ การประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
9.2.2 จัดกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่
9.2.3 เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ
สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ

สานักปลัด ฯ
กองคลัง

บทที่6
การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิ่น
ไปสู่ ปฏิบัตแิ ละการติดตาม ประเมินผล

บทที่6 การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้ องถิน่ ไปสู่ ปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโดยนาเสนอได้ ดังนี้
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การติดตามประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ได้กาหนดให้ผบู ้ ริ หารท้อ งถิ่ นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ตามคาสัง่ เทศบาลตาบลหว้านใหญ่ ประกอบด้วย
11. นายรังสิ ต

บุญพอ
ผอ.โรงเรี ยนบ้านนาแพง-โคกน้ าสร้าง ประธานกรรมการ
12. นายมานิ ช วังคะฮาด
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
13. นางบุญยง ใจสุ ข
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
14. นางพรนภา เมืองโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
15. นายสุ คน เมืองโคตร
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
16. นายอุทยั ใจสุ ข
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
17. นายสมรส เมืองโคตร
ผูแ้ ทนประชาคม
กรรมการ
18. นายปริ ญญา เมืองโคตร
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
19. นายมณเทียร บรรจง
ท้องถิ่นอาเภอหว้านใหญ่
กรรมการ
20. นายอิทธิพล ถวิลการ
ปลัดเทศบาลตาบลหว้านใหญ่
กรรมการ
11.นายวัชรากร ทวีโคตร
ผูอ้ านวยการกองช่าง
กรรมการ
12.นางสาววาสนา คามุงคุณ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
กรรมการ
13.นายธีรยุทธ แข็งแรง
หัวหน้าฝ่ ายปกครอง ร.ก.หน.สป. กรรมการ/เลขานุการ
14.นายเตียง คาพิลา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผูช้ ่วยกรรมการ/เลขานุการ
15.นางสาว คณัสนันท์ สุอริ ยพงษ์ ผูช้ ่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ ผูช้ ่วยกรรมการ/เลขานุการ
มีหน้ าที่
1. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
เพื่อให้ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิบวัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพือ่ ช่วยปฏิบตั ิการตามที่เห็นสมควร

2. วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การศึกษาข้อมู ลเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะเป้ าหมายของหน่วยงานตามความสาคัญของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ สถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและผูเ้ กี่ยวข้อง
2. การกาหนดวิธีก ารประเมิ น ผูป้ ระเมิ น จะต้อ งท าความตกลงกับ ผูร้ ับผิด ชอบแผนงาน/
โครงการ เพือ่ ขอความร่ วมมือในการจัดเก็บข้อมูลสาคัญที่ตอ้ งการในการประเมินรายงานการปฏิบตั ิงานตาม
แผน ปั ญหา อุปสรรค ฯลฯ รวมทั้งการปรึ กษาหารื อ และแจ้งข้อตกลงถึงวิธีการที่จะประเมิน เพื่อความ
เข้าใจตรงกัน 3. การกาหนดระยะเวลาในการประเมิ นผลโครงการ เป็ นการพิจารณาว่าจะทาการติดตาม
ประเมิ น ผลกี่ ค รั้ง ในระยะเวลาใด เช่ น ปี ละ 2- 3 ครั้ง ทั้งนี้ จะต้อ งกาหนดเป็ นปฏิทิ นการท างานของผู ้
ประเมินและผูเ้ กี่ยวข้อง
4. การสรุ ป วิเคราะห์ ข ้อ มู ลการประเมิ น ผลโครงการ ผูป้ ระเมิ น รวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ าก
เอกสาร บันทึกรายงาน เรื่ อ งต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง การตรวจเยีย่ ม การพิจารณาคาขออนุ มัติ และการใช้จ่าย
งบประมาณ การใช้แบบสอบถาม หรื อการสัมภาษณ์ จากผูท้ ี่เกี่ยวข้อง หรื อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
5. การประเมินผล ผูร้ ับผิดชอบการประเมินจะต้องทาการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบและวินิจฉัย
ว่าโครงการประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงไร เป็ นไปตามเป้ าหมายหรื อมีขอ้ บกพร่ องอะไรบ้าง มีปัจจัยใด
ที่ทาให้โครงการประสบความสาเร็จและวิเคราะห์ถึงการตอบสนองหรื อความสอดคล้องของโครงการกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวินิจฉัยต้องเปรี ยบเทียบกับตัวชี้วดั และเป้าประสงค์ที่กาหนด
3. ห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหว้านใหญ่กาหนดห้วงเวลา
ในการติดตามและประเมินผลโครงการโดยคานึ งถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ทั้งนี้ ควรกาหนดห้วง
เวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการละ 1 ครั้ง และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็ นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมิ นผลต่อ ผูบ้ ริ หารท้อ งถิ่ นเพื่อ ให้
ผูบ้ ริ ห ารท้อ งถิ่ นเสนอต่อ สภาท้อ งถิ่ น คณะกรรมการพัฒ นาท้อ งถิ่ น และประกาศใช้ผลการติดตามแบบ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี

สารบัญ

บทที่ 1 บทนา
บทที่ 2 สภาพทั่วไปและข้ อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลหว้ านใหญ่
บทที่ 3 การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาท้ องถิ่น
บทที่ 4 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
บทที่ 5 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
บทที่ 6 การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบัติและติดตามประเมินผล
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