
 
 

 

วิสยัทศัน์การพฒันาเทศบาลตาํบลเปือยน้อย 
 

“ วฒันธรรมมัน่คง  เศรษฐกจิมัง่คัง่ สิง่แวดลอ้มยัง่ยนื  ” 

    พนัธกิจการพฒันาเทศบาลตาํบลเปือยน้อย 

1. จดัใหม้กีารรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยของประชาชน 

2. การบํารุงทางบก  เพื่อการคมนาคมทีส่ะดวกปลอดภยัเชื่อมต่อองคก์รปกครองทอ้งถิน่

อื่น 

3. รกัษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดนิและสาธารณะ   รวมทัง้การกาํจดมลูฝอย 

และสิง่ปฏกิลู 

4. การป้องกนัและระงบัโรคตดิต่อ 

5. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

6. ราษฎรไดร้บัการศกึษาและฝึกอบรม 

7. มน้ํีาสะอาดหรอืการประปาทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งทัว่ถงึ 

8. การบาํรุง / จดัใหม้ตีลาดจาํหน่ายสนิคา้อุปโภค – บรโิภค 

9. บาํรุงและสง่เสรมิการทาํมาหากนิของราษฎร 

10. ใหม้แีละบาํรุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่ง 

11. ใหม้แีละบาํรุงทางระบายน้ํา 

12. การสง่เสรมิการกฬีา  จารตีประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

13. การรกัษาพยาบาล  การป้องกนัโรค  และควบคุมโรคตดิต่อ 

14. การปรบัปรุงอาคารสถานทีท่าํการ / เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการปฏบิตัริาชการ 

15. การปรบัปรุง / พฒันาประสทิธภิาพโครงสรา้งการบรหิารงานเทศบาล 

ประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา ประกอบด้วย 4  ยทุธศาสตร ์

ยทุธศาสตรท่ี์  1   การพฒันาคณุภาพคนและสงัคม     

ยทุธศาสตรท่ี์  2   การพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่     

ยทุธศาสตรท่ี์  3  การพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั 

ยทุธศาสตรท่ี์  4   การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

ความเช่ือมโยงประเดน็ยทุธศาสตร ์/ กลยทุธ ์/ แผนงาน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์ 1  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาคณุภาพคนและสงัคม 

เป้าประสงค ์ 

ประชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ ชุมชนเขม้แขง็ สาธารณูปโภคครอบคลุมทัว่ทัง้ตําบล สามารถ

ยกระดบัการศกึษาภายในตําบลเปือยน้อยตามทีไ่ดต้ัง้เป้าหมายไว ้ประชาชนใหค้วามสําคญักบัศาสนา สบื

สานวฒันธรรมประเพณีอนัดงีาม  รองรบัประชาคมอาเซยีน 

 

 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์

                  1.  ประชาชนมสีุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมติแิละได้รบับรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มี

คุณภาพ 



                  2.  ใหค้นเป็นศนูยก์ลางของการเรยีนรู ้ เป็นคนด ี มคีุณภาพ มศีกัยภาพ ความสามารถในการ

แขง่ขนั  และมคีุณธรรม  จรยิธรรม  สูส่งัคมฐานความรู ้

                  3.  ใหป้ระชาชนมภีมูคิุม้กนัทางวฒันธรรม มกีารเชดิชคูุณคา่ความเป็นไทยและวฒันธรรมไทย

บนความเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมทีท่าํใหชุ้มชน  สงัคม  มคีวามสมานฉนัทแ์ละสนัตสิขุ 

                  4.  สง่เสรมิการกฬีาสูค่วามเป็นเลศิ 

กลยุทธท่ี์ 1  การสง่เสรมิสนบัสนุนการจดัการศกึษาทีม่คีุณภาพ ทุกระดบัทัง้ในและนอกระบบครอบคลุมทุก

ชว่ง 

      วยัใหเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ  

 แผนงานการศึกษา 

  1. แผนงานพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอน 

  2. แผนงานสรา้งและกระจายโอกาสทางการศกึษาใหท้ัว่ถงึ 
ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จํานวนรอ้ยละของเดก็และเยาวชนทีไ่ดร้บับรกิารการศกึษาทัง้ในระบบและนอกระบบไดร้บั

การพฒันาทีด่เีพิม่ขึน้ 

2. จาํนวนกจิกรรมทีจ่ดัการดา้นการศกึษา 
กลยทุธท่ี์ 2  สง่เสรมิคา่นิยม จรยิธรรมและวฒันธรรม อนัดงีาม แก่เดก็และเยาวชนสง่เสรมิและสนบัสนุนการ

กฬีาสูค่วามเป็นเลศิและการกฬีาเพือ่การออกกาํลงักาย 

  แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ 

1. เพือ่ใหเ้ดก็และเยาวชนในตาํบลมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยเ์พิม่ขึน้ 

2. สง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็และเยาวชน 

3. การจดักจิกรรมกฬีาและนนัทนาการในหมูบ่า้นอยา่ง ต่อเน่ือง 

     4. จาํนวนสนามกฬีารวมถงึศนูยอ์อกกาํลงักายทีเ่พิม่ขึน้ใน ตาํบล 

   ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

  1. จาํนวนรอ้ยละของเดก็และเยาวชนในตาํบลมคีุณธรรมจรยิธรรม มคีวามซื่อสตัยเ์พิม่ขึน้ 

2. จาํนวนกจิกรรมทีด่าํเนินการดา้นการสง่เสรมิคุณธรรมและจรยิธรรมแก่เดก็และเยาวชน 

กลยทุธท่ี์ 3 สรา้งความมัน่คงของชวีติและสงัคมอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

  แผนงานกสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. แผนงานสรา้งสงัคมสวสัดกิารและพฒันาคุณภาพชวีติประชาชน 
2. แผนงานสรา้งสรรคช์ุมชนอยูเ่ยน็เป็นสขุ 

3. แผนงานพฒันาอาชพีและรายไดข้องประชาชน 

 

 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

  1. จาํนวนประชาชนผูม้สีขุภาพรา่งกายและสขุภาพจติด ี

  2. จาํนวนอาสาสมคัรสาธารณสขุทีไ่ดร้บัการอบรมศกึษาดงูาน 

กลยทุธท่ี์ 4 พฒันาระบบบรกิารดา้นสาธารณสขุ 

 แผนงานสาธารณสขุ 



 1.พฒันาระบบบรกิารดา้นสาธารณสขุใหม้คีุณภาพ และเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีมใน ร ะ ดั บ

ปฐมภมู ิ

2. พฒันาระบบบรกิารทางสงัคมใหม้คีุณภาพและเขา้ถงึไดอ้ยา่งทัว่ถงึเทา่เทยีม 

3. สนบัสนุนการฟ้ืนฟูการแพทยแ์ผนไทย และแพทยท์างเลอืกตามความเหมาะสมและ เชื่อมโยงกบั

การดแูลสขุภาพ 

4. สนบัสนุนการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสุขมลูฐาน (อสม.) และพฒันารปูแบบการบรกิาร

ประชาชน 

5. เฝ้าระวงั ป้องกนัโรคตดิต่อ โรคอุบตัใิหมแ่ละการแพรร่ะบาดในพืน้ที ่และพฒันาระบบการสง่ต่อ 

 ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคนและสงัคม   

ยทุธศาสตรท่ี์ 2  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่  

  เป้าประสงค ์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ชุมชนเข้มแข็ง ภายในตําบลมีความสงบเรียบร้อย 

สาธารณูปโภคครอบคลุมทัว่ทัง้ตาํบลรองรบัประชาคมอาเซยีน อุดมสมบรูณ์ไปดว้ยแหล่งน้ํา  

  ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์

              1. เพื่อก่อสร้างและซ่อมบํารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาลตําบลเปือยน้อย  ให้มคีวาม

สะดวกและมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความสําเรจ็ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้าน

คมนาคมขนสง่  ความสงบเรยีบรอ้ย และความสงบสขุของประชาชน 

2. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ 

3. พฒันาสร้างสภาพแวดล้อมตําบลและหมู่บ้านให้ปลอดภยั  ปลอดยาเสพติด  และปลอด

อบายมขุ 

4. พฒันาสรา้งและพฒันาระบบการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ยในทอ้งถิน่  และความปลอดภยัใน

ชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนในทอ้งถิน่  โดยชุมชนมสีว่นรว่ม 

กลยทุธท่ี์ 1  พฒันาและสนบัสนุนโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ 

  แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

1.  โครงสรา้งพืน้ฐานเสน้ทางคมนาคมขนสง่ใหไ้ดม้าตรฐานและทัว่ถงึ 

2.  พฒันาระบบการใหบ้รกิารขนสง่มวลชนใหไ้ดม้าตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภยั 

 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนถนนทีไ่ดร้บัการก่อสรา้งเพิม่ขึน้ 

2. จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการการก่อสรา้งเสยีงตามสาย 

3. จาํนวนเสน้ทางทีไ่ดร้บัการการก่อสรา้งขยายเขตไฟฟ้า 

กลยทุธท่ี์ 2  พฒันา สง่เสรมิ  และสนบัสนุนระบบการรกัษาความปลอดภยั ในเขตเมอืงและชุมชนแบบมสีว่น

รว่ม 

        แผนงานรกัษาความสงบภายใน 



1. พฒันาเพิม่ประสทิธภิาพระบบเครอืขา่ยการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัในทอ้งถิน่ 

    ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

       1.จาํนวนประชาชนเขา้อบรมอาสาสมคัรป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเพิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 3  สง่เสรมิ และสนบัสนุนใหห้มูบ่า้น / ชุมชน ปลอดยาเสพตดิ และปลอดอบายมขุ 

      แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. สง่เสรมิ สนบัสนุนการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและอบายมุขอย่างเป็น ระบบ ครบ

วงจร 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.  ครอบครวัทีเ่ขา้รว่มโครงการสง่เสรมิความสมัพนัธค์รอบครวั 

2. จาํนวนประชาชนเขา้รว่มโครงการอบรมใหค้วามรูด้า้นกฎหมาย 

3. จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมกฬีา ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ หา่งไกลยาเสพตดิ  

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

                    ยทุธศาสตรท์ี ่4 การเสรมิสรา้งความมัน่คงและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

          ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาเมอืงและชุมชนน่าอยู ่

ยทุธศาสตรท่ี์ 3  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนั  

เป้าประสงค ์ 

เกษตรกรมคีวามรู้ด้านการเกษตรเพิม่ขึ้น สามารถพฒันาผลติผลสนิค้าด้านการเกษตรได้

อย่างมคีุณภาพพรอ้มต่อการส่งออกสู่ตลาดทุกระดบัประชาชนมคีวามรูด้้านอาชพี สามารถประกอบอาชพี

เลีย้งตนเองและครอบครวัได ้การวา่งงานในตาํบลลดลง 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

     1. เพิม่มลูคา่ผลผลติการเกษตรและรายไดก้ารเกษตร 

                2. สง่เสรมิเครอืขา่ยวสิาหกจิชุมชน 

     3. เพิม่รายไดภ้าคการคา้ 

4. จํานวนเกษตรกรไดร้บัการส่งเสรมิความรูเ้กี่ยวกบัการประกอบอาชพีเกษตรทัง้ดา้นพชืและ

สตัว ์

       5. จํานวนเกษตรกรที่สามารถผลติพชืผลทางการเกษตรและมตีลาดรองรบัทัง้ภายในประเทศ

และต่างประเทศ 

 

กลยทุธท่ี์ 1  สง่เสรมิสนบัสนุนการออกแบบผลติภณัฑก์ลุ่มอาชพี 

  แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1.  สง่เสรมิและสนบัสนุนการเพิม่มลูคา่ผลติภณัฑช์ุมชนและสนิคา้การเกษตรอยา่งครบวงจร  

 ตัง้แต่การผลติ การออกแบบ การบรรจุภณัฑแ์ละการตลาด 

    2. สง่เสรมิ สนบัสนุนกระบวนเรยีนรู ้และการนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการ 

ประกอบอาชพี 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนเกษตรกรไดร้บัการสง่เสรมิความรูด้า้นพชืและสตัว ์



2. จาํนวนเกษตรกรทีท่าํการเกษตรผา่นการประเมนิคุณภาพผลผลติ GAP เพิม่ขึน้ 

3. จาํนวนเกษตรกรทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิดา้นตลาดรบัซือ้สนิคา้ 

4. จาํนวนครวัเรอืนไดร้บัการสง่เสรมิในการน้อมนําหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้น 

 ชวีติประจาํวนั ทาํใหร้ายจา่ยลดลง 

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่1  การพฒันาเศรษฐกจิใหม้คีวามมัน่คงและมคีวามสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

     ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเพือ่การแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรท่ี์ 4  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม  

 เป้าประสงค ์ 

เพื่อเป็นการพฒันาระบบการจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิ   และสิง่แวดล้อมในชุมชนให้มี

สภาพทีส่มบูรณ์ และสรา้งจติสาํนึกใหป้ระชาชนรกัสิง่แวดลอ้ม เพื่อความสมบูรณ์ของป่าไมแ้ละความสมดุล

ของธรรมชาติ ไม่ให้ทําลายต้นไม้ไปมากกว่าน้ี  ปรบัปรุงภูมทิศัน์หรอืสวนหย่อมรวมทัง้เพิม่พื้นที่สเีขยีว

ภายในตาํบล 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

1.กจิกรรมทีด่าํเนินการในการฟ้ืนฟูสภาพป่าชุมชน ป่าสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 

  2. แหล่งน้ําธรรมชาต ิแหล่งน้ําสาธารณะประโยชน์ไดร้บัการปรบัปรุงพฒันา 

  3. แหล่งน้ําสาธารณะสามารถกกัเก็บน้ําไว้ใช้เพื่อการบรโิภค บรโิภค และเพื่อการเกษตรได้อย่าง

 เพยีงพอ 

  4. คุณภาพของดนิเพื่อการเกษตรมคีุณภาพทีด่ขี ึน้เหมาะสมกบัการเพาะปลูกของพชืแต่ละ

ชนิด 

  5. การจดัเกบ็ขยะมลูฝอยในพืน้ทีเ่ป็นระบบ ปรมิาณขยะตกคา้งในชุมชนลดน้อยลง 

  กลยทุธท์ี ่1 การสง่เสรมิการเกษตร 

   แผนงานการเกษตร 

1. อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟู และเพิม่พืน้ทีป่่า และป่าตน้น้ําลาํธารใหเ้กดิความอุดมสมบรูณ์ 

  2. พฒันาและปรบัปรุงคุณภาพดนิใหอุ้ดมสมบรูณ์ 

 

    

 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนประชาชนทีม่สีว่นรว่มสรา้งจติสาํนึกทีด่แีละมคีวามรกับา้นเกดิของตนเอง 

2. จาํนวนตน้ไมท้ีม่กีารปลกูเพิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 2 การพฒันาแหล่งน้ําเพือ่การเกษตร และการพฒันาระบบจดัการน้ําเสยี 

1. พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา และการบรหิารจดัการน้ําอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

2. พืน้ทีก่ารเกษตรทีไ่ดร้บัการปรบัปรุงคุณภาพของดนิ 

3. จํานวนกิจกรรม/โครงการในการพัฒนาหรือส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อ

การเกษตร 



  ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จาํนวนแหล่งน้ําทีไ่ดร้บัการปรบัปรุง 

กลยทุธท่ี์ 3 การจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกิลูและน้ําเสยี 

   แผนงานบริการชุมชนและสงัคม 

1. เพิม่ประสทิธภิาพการจดัการขยะชุมชน สิง่ปฏกิลูและน้ําเสยี 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธต์วัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1. จาํนวนครวัเรอืนทีม่สีว่นรว่มรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 

2. จาํนวนหมูบ่า้นไมม่น้ํีาเน่าเสยีสง่กลิน่เหมน็ 

   ความเชือ่มโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพื่อการพฒันาที่

ยัง่ยนื 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

  ยทุธศาสตรท์ี ่4 การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื 

  เป้าประสงค ์ 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่มากขึน้ มคีุณธรรมจรยิธรรม รอบรูก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การบรหิารจดั

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเปือยน้อยมีการจดัสรรทรพัยากรทําให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการ

ประชาชนมากยิง่ขึน้ 

ตวัช้ีวดัระดบัเป้าประสงค ์ 

1. บุคลากรไดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถอยา่งต่อเน่ือง 

2. ประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพในการใหบ้รกิารภาครฐั 

3. ยกระดบัการมสีว่นรว่มของประชาชนทุกภาคสว่น 

4. ทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็สามารถบรหิารจดัการและแกไ้ขปัญหาดว้ยตวัเอง 

5. สรา้งความมัน่คง  ปลอดภยั  สนัตสิขุ  และสมานฉนัของทุกภาคสว่น 

6. การจดัเกบ็รายไดข้ององคก์รมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

   

กลยทุธท์ี ่1  การเพิม่สมรรนในการปฏบิตังิาน 

      แผนงานบริหารงานทัว่ไป 

1. การพฒันาขดีความสามารถการทาํงานของบุคลกร 

2. การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศและนวตักรรมในการทํางานโดยใช้เทคโนโลยทีี่

ทนัสมยั 

       3.การเสรมิสรา้งการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทกุระดบั 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

       1.รอ้ยละของบุคลากรทีไ่ดร้บัการพฒันาความรูค้วามสามารถ ศกัยภาพในการปฏบิตังิาน 

2.จาํนวนกจิกรรม โครงการทีด่าํเนินการพฒันาระบบสารสนเทศขององคก์ร 

3.จาํนวนหมูบ่า้นมกีารบรหิารและการจดัระเบยีบชุมชนทีด่ ี



4.รอ้ยละของประชาชนมคีวามพงึพอใจในคุณภาพในการใหบ้รกิารภาครฐั 

 

กลยทุธท่ี์  2  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 

  แผนงานบริหารงานคลงั 

1. การพฒันาระบบบรหิารจดัการการเงนิ การคลงั และงบประมาณ 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.รอ้ยละของการจดัเกบ็ไดเ้พิม่ขึน้ 

กลยทุธท่ี์ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเกบ็ภาษี 

         แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มในการพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

2.จาํนวนประชาชนทีเ่ขา้รว่มประชาคม 

กลยทุธท่ี์ 4  การบริหารจดัการภายในองคก์ร 

   แผนงานสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

1. สง่เสรมิการกระจายอาํนาจใหแ้ก่ภาคประชาชน  

    2 สง่เสรมิ สนบัสนุนและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมใหมใ่นการ  

  ปฏบิตังิานและบรกิารประชาชนอยา่งต่อเน่ือง 

ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ ์

1.จาํนวนกจิกรรมทีด่าํเนินการ 

ความเช่ือมโยง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดัขอนแก่น   

ยทุธศาสตรท์ี ่5  การพฒันาการบรหิารภาครฐั 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวดัขอนแก่น 

       ยทุธศาสตรท์ี ่6 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบบรหิารจดัการทีด่ ี
 

 

ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการพฒันาใน

อนาคต 

ของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค  SWOT 

  จากผลการวเิคราะหส์ภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลเปือยน้อย และสภาพความ

ต้องการของประชาชนโดยแทจ้รงิ การประเมนิโดยวเิคราะหถ์งึโอกาส  และภาวะคุกคามหรอืขอ้จํากดั  อนั

เป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพฒันาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทัง้หมดเป็นการประเมิน

สถานภาพของทอ้งถิน่ในปัจจุบนั  โดยเป็นการตอบคําถามว่า  “ปัจจุบนัท้องถิน่อยู่จุดไหน” สําหรบัใชเ้ป็น

ประโยชน์ในการกาํหนดการดาํเนินงานในอนาคตต่อไป  ทัง้น้ีโดยใชเ้ทคนิค  SWOT  analysis  การพจิารณา

ถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  

(Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครือ่งมอื  สามารถวเิคราะหป์ระเมนิผลไดด้งัน้ี 

1.  จดุแขง็    (Stength-S) 



                       1.1  เทศบาลตําบลเปือยน้อย เป็นทีร่าบสลบัทีด่อนเละเป็นดนิร่วนปนทรายเหมาะสาํหรบัทําการเกษตร  คอื ออ้ย  

มนัสาํประหลงั เป็นพชืเศรษฐกจิ 

                      1.2   เทศบาลตําบลเปือยน้อย  มคีวามอุดมสมบูรณ์ของดนิและน้ํา มแีหล่งน้ําธรรมชาตไิหลผ่าน คอื ลําหว้ยเลา

ใหญ่     และลาํหว้ยลาํพงัช ู  เป็นแหล่งอุดมสมบรูณ์ทางอาหาร 

                      1.3  ประชาชนในพืน้ที ่ มกีารอนุรกัษ์ประเพณีอนัดขีองทอ้งถิน่ไวด้ ี  ซึง่เป็นปัจจยัหน่ึงทีเ่อือ้ต่อการพฒันาภายใน

ตาํบล 

                      1.4  ประชาชนภายในพื้นที่เทศบาลตําบลเปือยน้อย  ค่อนข้างมศีกัยภาพ มคีวามรู้ ความสามารถในเกณฑ์ดี  

สามารถจะเขา้มาเป็นตวัแทนของประชาชน   และสามารถขอความรว่มมอืเพือ่ชว่ยเหลอืในการของราชการได ้

 1.5  ในพืน้ทีเ่ทศบาลตําบลเปือยน้อย   ประชาชนมกีารรวมกลุ่มอาชพี หลายกลุ่ม  มกีารจดัตัง้กลุ่มเป็นสหกรณ์มี

ความเขา้แขง็ในระดบัหน่ึง  

 1.6   มทีางหลวงแผน่ดนิ  2297  ผา่น  และมรีถประจาํทางวิง่ตลอดวนั 

 1.7  มสีถานทีท่อ่งเทีย่วทีพ่รอ้มจะทาํการปรบัปรุงหรอืพฒันาฟ้ืนฟูใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเทีย่วของตาํบลและอําเภอได ้

 1.8  ผูนํ้าชุมชน เขา้มามบีทบาทในการมสี่วนร่วมและใหค้วามร่วมมอืการวางแผนพฒันาชุมชนกบัเทศบาลตําบล

เปือยน้อย  และหน่วยงานอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

  1.9 มหีอกระจายข่าว บอร์ดประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้าน ทําให้ประชาชนได้รบัขอ้มูล

ขา่วสาร ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานไดอ้ย่างทัว่ถงึ 

 1.10 ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ สมาชกิสภาทอ้งถิน่ และบุคลากรขององคก์รมวีสิยัทศัน์และยดึถอืแนวทางการบรหิารงาน

ตามหลกัธรรมาภบิาลเป็นสาํคญั 

      2.  จดุอ่อน     (Weakness – W) 

 2.1   ความขดัแยง้ภายในหมูบ่า้น ตาํบล  เป็นปัจจยัหน่ึงทีไ่มเ่อือ้ต่อการพฒันา 

 2.3   การมสีว่นรว่มจากภาคประชาชนอยูใ่นระดบัตํ่า 

 2.4   อตัราการวา่งงานมแีนวโน้มเพิม่ขึน้  

 2.5   รายจา่ยครวัเรอืนเพิม่ขึน้ ขณะทีร่ายไดเ้ทา่เดมิหรอืลดลง 

 2.6    การจดัสรรงบประมาณไมเ่พยีงพอ ต่อการพฒันา ไมค่รอบคลุมทกุดา้น 

 2.7  พืน้ทีบ่างแหง่ยงัไมไ่ดร้บัการพฒันาทางดา้น ทางสญัจร ไฟฟ้า แหล่งน้ํา การสาธารณูปโภคอืน่  ๆยงัดาํเนินการ

ไมค่รอบคลุมทุกพืน้ทีเ่น่ืองจากการขยายตวัของชุมชนทีไ่กลออกจากชุมชนเดมิมากขึน้     

3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

 3.1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  กําหนดไวว้่าการบรหิารราชการแผ่นดนิ เรื่องรฐัต้องกระจาย

อํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตดัสนิใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง โดยคํานึงถึงเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ และส่งเสรมิใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นหน่วยงานหลกัในการจดัทําบรกิารสาธารณะและมสี่วน

ร่วมในการตดัสนิใจแกไ้ขปัญหาในพืน้ที ่และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ย่อมมคีวามเป็นอสิระในการกําหนดนโยบาย  การ

ปกครอง  การบรหิาร  การจดับรกิารสาธารณะทีม่คีวามหลากหลาย  การบรหิารงานบุคคล  การเงนิและการคลงัและมอีํานาจ

หน้าทีข่องตนเองโดยเฉพาะ   

 3.2 พระราชบญัญตัิกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  

กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอีํานาจหน้าที่ในการจดัระบบบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่

หน่วยงานราชการสว่นกลางและสว่นภูมภิาคสง่เสรมิและสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกจิใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ตาม

แผนการกระจายอํานาจ 6  ดา้น  ทําใหเ้ทศบาลมโีอกาสไดร้บัการจดัสรรทัง้งบประมาณ  การฝึกอบรมความรู ้ ศกัยภาพของ



เจา้หน้าที ่ และมอีํานาจหน้าทีใ่นการควบคุม  ดูแล  ป้องกนัและแก้ไขเพิม่มากขึน้  ทําใหส้ามารถดําเนินการแก้ไขปัญหา

ความเรง่ดว่นไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3.3 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 เน้นการพฒันาเศรษฐกจิตามหลกัปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพยีง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน  

กระตุน้ใหชุ้มชนพึง่ตนเอง 

3.4 รฐับาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่

ประชาชน  เพื่อใหเ้กดิความรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัประชาธปิไตย  เป็นการกระตุน้และสง่เสรมิใหป้ระชาชน

เขา้มามสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทอ้งถิน่ของตนเองมากขึน้ 

3.5 มกีารเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในภาครฐั  เน้นประสทิธภิาพ  ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด

โอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มคดิ  ตดัสนิใจ  และรว่มรบัผลประโยชน์ 

3.6 การเปลีย่นแปลงระบบการเลอืกตัง้ของทอ้งถิน่  จะทาํใหก้ารบรหิารงานของเทศบาลตาํบลเปือย

น้อยมศีกัยภาพมากขึน้  และผูบ้รหิารจะมองปัญหาในภาพรวมมากขึน้ 

3.7   เทศบาลมอีํานาจและมอีสิระในการบรหิารงบประมาณทาํใหเ้กดิความคล่องตวั  และเกดิพฒันา

ในทุกดา้น 

3.8  เทศบาลตาํบลเปือยน้อย   อยูใ่นเขตอาํเภอทีจ่งัหวดัใหค้วามสนใจในการแกปั้ญหาภยัแลง้ 

3.9  เทศบาลตําบลเปือยน้อย   มเีสน้ทางการคมนาคมที่สะดวก ทําให้การขนส่งสนิค้า  และการ

เดนิทางไปเขตอื่น ๆ  ไดส้ะดวก  

3.10 เทศบาลตาํบลเปือยน้อย   มแีหล่งน้ํา คอื ลาํหว้ยเลาใหญ่   และลาํหว้ยลาํพงัช ู           

 

4.  อปุสรรค   ( Threat - T)       

4.1   สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิในระดบัประเทศและภูมภิาคส่งผลต่อการ

พฒันาทอ้งถิน่ ทีไ่มม่คีวามต่อเน่ืองกนั มกัมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายอยูบ่่อยครัง้ 

4.2   ค่านิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมแีนวโน้ม ฟุ่มเฟือย  ให้ความสําคญัความเป็นไทยน้อย 

สนใจอารยะธรรมต่างชาตมิากขึน้ 

4.3  เทคโนโลยเีปลี่ยนแปลงรวดเร็ว นําไปสู่ปัญหาทางสงัคม เน่ืองจากประชาชนไม่ทนัต่อการ

เปลีย่นแปลงนัน้                 

4.4   การเกดิภยัธรรมชาตซ้ํิาซากอยูเ่ป็นประจาํทุกปี  เชน่  ภยัแลง้  น้ําทว่ม เป็นตน้ 

4.5   ปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิทีไ่มส่ามารถขจดัปัญหาไดห้มดสิน้  

4.6   ราคาพชืผลและผลผลติทางการเกษตรตกตํ่าทาํใหเ้กษตรกรมรีายไดไ้มเ่พยีงพอต่อการยงัชพี 

6. ภารกิจ อาํนาจหน้าท่ีขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ภารกจิทัง้ 7  ดา้น ตามทีก่ฎหมายกาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหน้าทีข่องเทศบาล ใหว้เิคราะห ์ภารกจิ

ดงักล่าวสามารถแกไ้ขปัญหาของเทศบาลตาํบลเปือยน้อย ไดอ้ยา่งไร ทัง้น้ีใหพ้จิารณาถงึความตอ้งการของ

ประชาชนในเขตพืน้ทีด่ว้ยการดาํเนินการของเทศบาลควรใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

แหง่ชาต ิแผนพฒันาอาํเภอ แผนพฒันาจงัหวดั นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผูบ้รหิารเทศบาล 

นําภารกจิทีไ่ดว้เิคราะหต์ามขอ้ 5 นํามากาํหนดภารกจิหลกั และภารกจิรอง เชน่ เทศบาลตาํบล

เปือยน้อย  วเิคราะหแ์ลว้พจิารณาเหน็วา่ภารกจิหลกัและภารกจิรอง ทีต่อ้งดาํเนินการ ไดแ้ก่  

6.1 ภารกิจหลกั 

6.1.1 การพฒันาและปรบัปรุงถนน ไฟฟ้า ประปาหมูบ่า้น แหล่งน้ํา 



6.1.2 การพฒันาและปรบัปรุงแหล่งทอ่งเทีย่วควบคูไ่ปกบัการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.1.3 การพฒันาและสง่เสรมิอาชพีใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐับาล“ หน่ึงตาํบลหน่ึง  

ผลติภณัฑ ์  6.1.4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิใหม้ัน่คงและยัง่ยนื 

6.2 ภารกิจรอง 

6.2.1   สง่เสรมิการศกึษา การเล่นกฬีา การสงเคราะหแ์ละการพฒันาคุณภาพชวีติเดก็ สตร ีคนชรา    

และผูด้อ้ยโอกาส 

6.2.2 บาํรุงรกัษาจารตีประเพณี ภมูปัิญญาทอ้งถิน่ และวฒันธรรมอนัดงีามของทอ้งถิน่ 

6.2.3 การพฒันาองคก์ร บุคลากร ตลอดจนอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้หท้นัสมยัและบรกิาร

ประชาชนใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็และถกูตอ้ง 

6.2.4 ดาํเนินการตามอาํนาจหน้าทีท่ีก่ฎหมายกาํหนด 
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