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ของ

เทศบาลตาบลบึงวิชัย
อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

คานา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 18 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาและทบทวนแผนพัฒน า แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยต้องมีการประสานและ
บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองในเขตจังหวัดและสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด อันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาที่
จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี
จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจาปีอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทางบประมาณ
ในระบบมุ่งเน้นผลงาน และเพื่อให้กระบวนการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่าน
กระบวนการ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดทาแผ
นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย (พ.ศ. 2558-2562 ) ฉบับนี้
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่นและประชาชนใน
เขตตาบลบึงวิชัย ทาให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสมบูรณ์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการนาไปสู่
การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้เป็นอย่างดี
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 18 และอ้างถึงหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0810.2 /ว 4830
ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกเทศมนตรีตาบล บึงวิชัย จึงเห็นชอบให้ใช้แผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลตาบล บึงวิชัย
( พ.ศ.2558–2562) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย เพื่อประโยชน์ของ
ท้องถิ่นต่อไป
เสาร์ ฤทธิ์รุ่ง
(นายเสาร์ ฤทธิ์รุ่ง)
นายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัย
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หน้า ข

บทที่ 1
บทนา
องค์ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
องค์ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยเสนอตามรายหัวข้อดังนี้

ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตาบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอานาจหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี
อานาจหน้าที่ในการประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนดอีกด้วย
ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่สาคัญสาหรับการกาหนดทิศทางและ
แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น นั่นคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
และการดาเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐอิสระ” แต่เป็นการ
มอบอานาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ กากับดูแล หรือตรวจสอบ โดย
รัฐบาลและประชาคมอีกด้วย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น
การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และ
ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
กาหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น
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การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการ รวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง “อย่าง
รอบด้าน” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการคานึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้ง พื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พื้นที่ระดับอาเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป
จนกระทั่งในระดับโลกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพื้นที่ 4 ระดับนี้ล้วนถือเป็น
สภาพแวดล้อมที่ ควรต้องคานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นในการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพื้นที่ การปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้
กว้างออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพื้นที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทัน
จนทาให้สามารถใช้ประโยชน์จาก “อย่างเป็นระบบ” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และกาหนด
ประเด็นในการพัฒนา
(3) การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
(4) การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
(6) การกาหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
(7) การกาหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น
(8) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โดยสรุปแล้วแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต เป็นเครื่องมือที่กาหนดขอบเขตความสาเร็จ
ล่วงหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการคิดอย่างรอบด้านและเป็นระบบสอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อม
ภายในและภายนอกท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. เพื่อกาหนดเปูาหมายความสาเร็จของเทศบาลตาบลบึงวิชัยในอนาคต
2. เพื่อกาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
3. เพื่อใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็นเครื่องมือนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในตาบล
4. เพื่อเป็นแผนแม่บทสาหรับเป็นกรอบในการจัดทาแผนพัฒนา เทศบาล สาหรับหน่วยงานภายใน
เทศบาลตาบลบึงวิชัย และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนพัฒนาระดับชาติ
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ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขั้นตอนที่
1 การเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพบผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ความสาคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แล้วจัดทาโครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัดองค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารอนุมัติในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบเพื่อ
ดาเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่กาหนดต่อไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกจัดทาหรือร่วมจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องกาหนดไว้ในโครงการ
ดังกล่าวด้วยเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและ
จัดทาฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ย
ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดทาได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้สุขภาพ การศึกษา
ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์การลงทุนอุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น
2. การรวบรวมปัญหาสาคัญของท้องถิ่น
นาแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวางแผนของ
องค์กรภาครัฐ เรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนคือการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่เหมาะสมเพื่อนามากาหนด
ยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา ความต้องการของสาธารณชน และเพื่อความรอบคอบในการพิจารณา
ปัญหาสาธารณะ องค์การสหประชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วยการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบ
คาถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สาหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกาหนดการ
ดาเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส ( Opportunity – O) และอุปสรรค
(Threat – T) เป็นเครื่องมือ
ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยปัจจัยด้านต่างๆ ที่ต้องนามาพิจารณา
- ด้านการบริหาร ได้แก่การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอานาจ
การกากับดูแล เป็นต้น
- ระเบียบ กฎหมาย
- บุคลากร ได้แก่อัตรากาลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติพฤติกรรม เป็นต้น
- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ
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- ระบบฐานข้อมูล
- การประสานงาน/การอานวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทางาน
การวิเคราะห์จุดแข็ง ( Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดีความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสาเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ
การวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย
ความอ่อนแอ ข้อจากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย
- ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เช่นผลผลิต รายได้รายจ่าย การออม การ
ลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง
- ด้านสังคม
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
- เทคโนโลยี
การวิเคราะห์โอกาส ( Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ว่ามีสภาพ
เป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอาเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส อันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด ( Threat = T) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส
ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้พิจารณา
จากเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่
ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วนประเด็น
ที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าเป็นปัจจัยภายนอก
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ขั้นตอนที่ 4 การกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น
1. การกาหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ( vision) หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่า หากสถานการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้น แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียน
จากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณา
ว่าในอดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่น ข้อด้อยอะไรบ้าง ? โดยประเมินจากภาพรวม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการพิจารณาปัจจุบันนั้นคือการพิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเราเป็นแบบใด ? คาว่า “แบบใด?” ในที่นี้หมายถึง “บทบาทหน้าที่ ” ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีต่อทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคณะจัดทา
แผนตระหนักถึงความสัมพันธ์และความสาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ใด
การกาหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบคาถามว่า “ท้องถิ่นต้องการอะไรในอนาคต”
หลักการเขียนวิสัยทัศน์
- สั้น กะทัดรัด จดจาง่าย
- บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง
- บอกให้ทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุถึง หรือระดับการให้บริการ
- ท้าทาย เร้าความสนใจของสมาชิกในองค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทุก
2. การกาหนดพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องทา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร
เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นในปัจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝุายใน
ท้องถิ่น ดังนั้น การตอบคาถามว่าท้องถิ่นจะต้องทาอะไร เพื่อใคร คาตอบที่เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของคาว่า
“พันธกิจ ” นั่นเอง ภารกิจหลัก เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการดาเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการนาเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
การกาหนดพันธกิจมีแนวทางการดาเนินการแยกเป็นสองระดับ คือ
1) พันธกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติ (Mandate) ที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซึ่งได้แก่กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนดอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) พันธกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดาเนินการซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ
สาคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุหรือกาหนดพันธกิจไว้อย่างชัดเจนเป็นที่
ยอมรับและเข้าใจของบุคลากรทุกฝุายในองค์กร จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพราะภารกิจหลักจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักการร่วมสาหรับการดาเนินงานใน แต่ละด้าน
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย
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พันธกิจที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู่
2) ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
3) ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้านและมี
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
4) ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ
5) ต้องสนับสนุนและนาไปสู่ถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดได้
หากเปรียบวิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแล้ว พันธกิจก็เป็นเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง
ชัดเจนที่จะนาเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิ์ภาพ ภารกิจหลักมีอยู่ 2 ระดับ คือระดับองค์กร
(Organizational Mission) และระดับส่วนงาน (Departmental Mission) พันธกิจทั้ง 2 ระดับนี้มีความหมาย
เดียวกัน แตกต่างกันเพียงขอบเขตของบทบาทหน้าที่ที่ปลีกย่อยลงไปตามลาดับชั้นของโครงสร้างองค์กรเท่านั้น
แต่ที่สาคัญก็คือภารกิจทั้ง 2 ระดับ ต้องสอดคล้องสนับสนุนกันและกันอย่างน้อยที่สุดต้องไม่ขัดแย้งกัน ในการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นการแสดงพันธกิจระดับองค์กร แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีการกาหนดภารกิจของหน่วยงานประกอบไปด้วย
ขั้นตอนที่ 5 การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่า
แก่การดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนาไปสู่ภารกิจหลัก และบรรลุ
วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น นาวิสัยทัศน์ภารกิจหลักมา
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการกาหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรค่าแก่การดาเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะ
สนับสนุนหรือนาไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้การกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนอาจแยกเป็นด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายย่อยในแต่ละด้านก็ได้ซึ่งเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึง
จุดมุ่งหมายดังกล่าว ดังนี้
“คากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ์ + กลุ่มเปูาหมาย + สถานที”่
กรอบความคิดที่ใช้ในการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะใช้กรอบ 2 กรอบ
กรอบความคิดแรก ก็คือวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก นั้นย่อมหมายความว่าจุดมุ่งหมายดังกล่าวต้องสอดคล้อง
หรือนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงการรักษาและ
เพิ่มพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้ไพบูลย์
สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
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ขั้นตอนที่ 6 การกาหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดผลสาเร็จที่ต้องการโดยดาเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้อง
ทาแล้วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพื่อนาท้องถิ่นไป
ให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต
ขั้นตอนที่ 7 การกาหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
เมื่อได้ดาเนินการกาหนดวิสัยทัศน์ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์โดยอาศัยพื้นฐานการวิเคราะห์
SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการการกาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหมายถึง
แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
ในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบคาถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร ” ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้นาหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการกาหนดวิธีการหรือขั้นตอน
ที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ และเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วหมายความว่า
ย่อมบรรลุถึงภารกิจหลักที่ต้องการด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความสาคัญในเชิงตรรกะ
(Logical Linkage) ซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงกลยุทธ์
หลังจากที่ได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะต้องนาแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาทาการบูรณาการ
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะทาให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่สมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 8 การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
เป็นการกาหนดปริมาณหรือจานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายใน
เวลาที่กาหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของ
กระบวนการดาเนินงาน
เปูาหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการทาอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่
2. ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในจานวนเท่าไร
3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา
4. สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ต้องการ
5. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง
6. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7. กรณีที่มีเปูาหมายมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย ควรจัดลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนไว้
เพื่อให้เห็นถึงความจาเป็นเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะนาผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1-8
มาจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่กาหนด จากนั้นจะนาร่าง
แผนฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาและปรับปรุงก่อนนาเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้อง ถิ่นจะ
อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
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ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงเปูาหมายความสาเร็จในอนาคต
2. มีกรอบแนวทางการพัฒนาทาให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
3. มีเครื่องมือที่ใช้สาหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตรงต่อความต้องการและความ
เดือดร้อนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนการพัฒนาระดับชาติ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง
เทศบาลตาบลบึงวิชัยเป็นเขตการปกครองของอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของอาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระยะทาง
15 กิโลเมตร เทศบาลตาบลบึงวิชัยมีอาณาเขตติดต่อกับตาบลข้างเคียง ดังต่อไปนี้
1.1.1 ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต ตาบลลาคลอง
ตาบลลาปาว อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
1.1.2 ทิศใต้ ติดต่อกับเขต ตาบลลาพาน อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
1.1.3 ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขต ตาบลหนองกุง อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
1.1.4 ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต ตาบลบัวบาน อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

1.2 พื้นที่
เทศบาลตาบลบึงวิชัย มีพื้นที่โดยประมาณ 36.65 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 22,906 ไร่
ตาบลบึงวิชัย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนอง
ทุ่ม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงวิชัย
หมู่ที่ 2 บ้าน
นาสัมพันธ์
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์
หมู่ที่ 3 บ้าน
สว่างนาโพธิ์
หมู่ที่ 7 บ้านท่าไคร้
หมู่ที่ 4 บ้าน
บึงวิชัย
หมู่ที่ 8 บ้านโนนหัวบึง
หมู่ที่ 9 บ้านลาดสมบูรณ์

1.3 สภาพภูมิประเทศ
เป็นพื้นทีส่ ูงๆ ต่าๆ ไม่สม่าเสมอกัน พื้นที่ทั้งหมดมีสภาพอุดมสมบูรณ์ เหมาะสาหรับทาการเกษตร มี
ห้วย หนอง คลอง บึง ที่เป็นแหล่งน้าธรรมชาติ และโครงการส่งน้าชลประทานลาปาว

1.4 สภาพภูมิอากาศ
เทศบาลตาบลบึงวิชัย มี 3 ฤดูกาล คือ
1.3.1 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดมาก
1.3.2 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วงได้ทา
การเกษตรตรงตามฤดูกาล
1.3.3 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม อากาศหนาวมาก แห้งแล้ง
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1.5 ประชากร
จานวนประชากรและครัวเรือน
หมู่ที่

บ้าน
ชาย
322
350
248
457
350
488

1
2
3
4
5
6

หนองทุ่ม
นาสัมพันธ์
สว่างนาโพธิ์
บึงวิชัย
บึงวิชัย
หนองแสงจันทร์

7
8
9

ท่าไคร้
491
โนนหัวบึง
289
บ้านลาดสมบูรณ์ 142
รวม
3,137

ประชากร
หญิง
301
338
260
432
339
496

รวม
623
688
508
889
689
984

จานวน
ครัวเรือน
155
182
132
259
190
271

513
272
125
3,076

1,004
561
267
6,213

261
144
60
1,654

ผู้นาหมู่บ้าน
(กานัน , ผู้ใหญ่บ้าน)
นายชื่น อิ่มประสงค์
นายสมบูรณ์ อิ่มแมน
นายสมพงษ์ ภูยาดวง
นายประยุทธ อรัญเพิ่ม
นายสมบูรณ์ ญาณสถติย์
นายอาทิตย์ ปัญญาพล/
กานัน
นายบุญจันทร์ ช่วยวัน
นายยวน ภูแปูง
นายบัญชา อุ่นมีศรี
ข้อมูล เมษายน 2557

การรวมกลุ่มเกษตรกรและเงินทุนของกลุ่ม
- กลุ่มเกษตรกรทานาบึงวิชัย
สมาชิก 536 คน เงินทุน 26,800 บาท
- กลุ่มยุวเกษตรกร
สมาชิก 35
คน เงินทุน 40,000
บาท
- กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
สมาชิก 77
คน เงินทุน 50,000 บาท
- กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์
สมาชิก 150
คน เงินทุน 500,000 บาท
- กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน
สมาชิก 120
คน เงินทุน 250,000 บาท
แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
มีองค์กรที่เป็นแหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร ที่เกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนต่างๆ ได้ ดังนี้
1. หน่วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
2. สหกรณ์การเกษตรอาเภอเมืองกาฬสินธุ์จากัด
3. กองทุนพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน
4. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประจาหมู่บ้าน
5. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพส่วนใหญ่ ได้แก่ อาชีพเกษตรกรรม
- อาชีพหลัก ได้แก่ ทานา, ทาไร่, ทาสวนไม้ยืนต้น-ไม้ผล, เลี้ยงสัตว์
- อาชีพเสริม ได้แก่ ปลูกผัก, ทอผ้า, จักสาน, รับจ้าง
- พันธุ์พืชที่ปลูก มีชนิดและพันธุ์ที่นิยมปลูกในท้องถิ่นที่สาคัญ ดังนี้
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1. ทานาปลูกข้าวนาปี มีพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นหลักคือ ข้าวเหนียว ประกอบด้วย พันธุ์ กข.6,
สันปุาตอง, กข. 10 และ ข้าวเจ้า ประกอบด้วย พันธุ์หอมมะลิ 105, เหลืองอ่อน, เหลือง 11
2. ทานาปลูกข้าวนาป รัง มีพันธุ์ข้าวที่ปลูกเป็นหลักคือ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข. 10 ,พันธุ์
พื้นเมือง และ ข้าวเจ้า ประกอบด้วย พันธุ์ชัยนาท 1
3. ทาไร่ ปลูกพืชไร่ ได้แก่ มันสาปะหลัง พันธุ์ระยอง 90, ระยอง 60, เกษตรศาสตร์ 50, ถั่ว
ลิสงพันธุ์ไทนาน 9, อ้อยพันธุ์ KU และแตงโม
4. ทาสวนปลูกพืชผัก ส่วนใหญ่ปลูกเพื่อการบริโภคในครัวเรือน ที่เหลือก็นาขายในท้องถิ่น
ได้แก่ พริก, ถั่วฝักยาว, หอม, ข่าอ่อน, คะน้า, แมงลัก, ตะไคร้,บวบหอม, มะเขือเทศ, ไผ่เลี้ยงน้อง
5. ทาสวนไม้ผล/ไม้ยืนต้น ได้แก่ มะม่วงพันธุ์(แก้ว,ฟูาลั่น,มัน,น้าดอกไม้), มะนาว, ฝรั่ง, พุทรา
หมากเม่า, ยางพารา, ยูคาลิปตัส
- พันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ
ปัจจุบันเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 2 ลักษณะ คือ เลี้ยงไว้ใช้งาน และเพื่อการบริโภคและเพื่อขาย
1. เลี้ยงไว้เพื่อใช้งานและบริโภค ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ พันธุ์พื้นเมือง
2. เลี้ยงไว้เพื่อขาย ได้แก่ โคขุน สุกรขุน เป็ด ไก่
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตาบล
- ปั้มน้ามันขนาดเล็ก
- โรงสีข้าว
- ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์
- ร้านเสริมสวย 1 แห่ง
- ร้านขนมจีน 1 แห่ง
- โรงงานผลิตน้าดื่ม 2 แห่ง
- ร้านโลงศพ 1 แห่ง
- ร้านอินเตอร์เน็ต 2 แห่ง
- ร้านขายของชา
- โรงเพาะเห็ด 2 แห่ง
ข้อมูลสาธารณูปการ
1 โรงสีข้าว
2. รถไถนาเดินตาม (ประมาณ)
3. รถนวดข้าว (ประมาณ)
4. เครื่องสูบน้า (ประมาณ)
5. รถไถขนาดใหญ่ (ประมาณ)
6. รถไถขนาดเล็ก (ประมาณ) 32 คัน
7. รถขุดดิน (ประมาณ) 3 คัน
8.
รถยนต์ 4 ล้อ
9.
รถยนต์ 6 ล้อ
10.
รถจักรยานยนต์

1

1
13
5

แห่ง
แห่ง
แห่ง

51

แห่ง

13
โรง
715
คัน
5
คัน
52 เครื่อง
5
คัน
270
30
840

คัน
คัน
คัน
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3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.)
3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
- วัด/สานักสงฆ์
3.3 สาธารณสุข
- สถานีอนามัย(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล)

3
1
2
1

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

5

แห่ง
1

แห่ง

3.4 ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จากการสารวจข้อมูลของ ทต.บึงวิชัย ปี 255 7 ผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 741 คน ข้อมูล
ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 53 คน
3.5

ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ
จากการสารวจข้อมูลของ ทต.บึงวิชัย ปี 2557 ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 186 คน
ข้อมูลผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 18 คน
3.6

ข้อมูลสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จากการสารวจข้อมูลของ ทต.บึงวิชัย ปี 2557 ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว 15 คน

3.7 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- มีสถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 แห่ง และอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ทั้งตาบลจานวน 66 คน
3.8 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

1

แห่ง

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
- ถนนกรมโยธาธิการสายโรงแปูงมันถึงสะพานทางเข้าบ้านบึงวิชัย ระยะทาง 5 กิโลเมตร
- ถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กและมีเป็นถนนลูกรัง
ระหว่างหมู่บ้าน

เชื่อม

4.2 การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะประจาหมู่บ้าน 9 แห่ง
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4.3 การไฟฟ้า
- เทศบาลตาบลบึงวิชัยมีกระแสไฟฟูาครบทุกหมู่บ้าน จานวนผู้ใช้ไฟฟูาทั้งหมด 1 ,654 ครัวเรือน
การใช้แสงสว่างตามจุดต่างๆ ในเขตหมู่บ้านยังไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
จานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาจานวนร้อยละ 100
4.4 การประปา
- ทุกหมู่บ้านมีประปาเข้าถึงครบหมู่บ้าน
4.5 แหล่งน้าและปริมาณน้าฝน
 แหล่งน้าธรรมชาติ ของตาบลบึงวิชัยได้แก่
 หนองบัวแดง อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของบ้านบึงวิชัยหมู่ที่ 4,5,6,8 มีพื้นที่ประมาณ
14 ไร่ มีน้าตลอดปี ใช้ในการทาเกษตรในฤดูแล้ง
 หนองกุดโคก อยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 พื้นที่ประมาณ
12 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการทานา ปลูกผักในฤดูฝน
 หนองกุดกลาง เป็นแหล่งน้าธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 มีปริมาณน้า
เพียงพอในการปลูกพืชฤดูแล้งรอบบริเวณแหล่งน้า มีพื้นที่เก็บกักน้าประมาณ 4 ไร่
หนองกุดบ้านลาด เป็นหนองน้าธรรมชาติอยู่บริเวณบ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 มีน้าตลอดปี
พื้นที่น้าประมาณ 9 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรเฉพาะฤดูฝน
 หนองกุดนกเต็น เป็นหนองน้าธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่เก็บกักน้า
ประมาณ 148 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้เล็กน้อยในฤดูฝน
 หนองทุ่ม เป็นหนองธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านหนองทุ่ม หมูที่ 1 มีพื้นที่เก็บน้าประมาณ
10 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตรใช้ได้เฉพาะฤดูฝน
 ห้วยแสนพันธ์ เป็นลาห้วยธรรมชาติไหลผ่านบริเวณบ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1 ใช้ประโยชน์
ในการเกษตรได้เพียงเล็กน้อย ไม่ตลอดปี
 หนองบึงวิชัย เป็นหนองธรรมชาติอยู่ในพื้นที่บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4,5 และ บ้านโนนหัวบึง
หมู่ที่ 8 มีพื้นที่เก็บน้าประมาณ 107 ไร่ ใช้ประโยชน์ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค
 ลาน้าปาวน้อย เป็นลาน้าจากเขื่อนลาปาว ไหลผ่านทางด้านทิศตะวันตกของตาบลตั้งแต่
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1, บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2, บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4,บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8 จนถึงบ้านท่าไคร้
หมู่ที่ 7 (ลาปาวน้อย) เข้าสู่เขตตาบลลาพาน ใช้ประโยชน์ในการเกษตรตลอดทั้งปี
 กุดอีมุ่ย เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้าน นาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 และบ้านสว่างนาโพธิ์
หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 14 ไร่ มีน้าใช้ไม่ตลอดปี ใช้ประโยชน์ ในการอุปโภคและบริโภค
 กุดกว้าง เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3 มีพื้นที่ 20 ไร่ มีน้าใช้ไม่
ตลอดปี มีน้าใช้ไม่ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 กุดมน เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 7 ไร่ มีน้าใช้ตลอดปี ใช้
ประโยชน์ในการด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 กุดมลาด เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 14 ไร่ มีน้าใช้ตลอดปี
ใช้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 กุดท่าแร่ เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านท่าไคร้หมู่ที่ 7 มีพื้นที่ 14 ไร่ มีน้าใช้ตลอดปี ใช้
ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
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 ลาห้วยปักเป้า เป็นลาห้วยธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านนาสัมพันธ์ มีความยาวประมาณ

3 กิโลเมตร กว้างประมาณ 10 เมตร เป็นลาห้วยบ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2 เป็นลาห้วยตื้นเขิน ใช้ได้ในฤดูฝน ใช้
ประโยชน์การเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 ห้วยหญ้าคา เป็นลาห้วยธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่ บ้านบึงวิชัยหมู่ที่ 5 ,บ้านหนองแสงจันทร์
หมู่ที่ 6 มีพื้นที่มีความยาว ประมาณ 5 กิโลเมตร และมีความกว้างประมาณ 15 กิโลเมตร
มีน้าใช้ตลอดปี
ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 กุดตาขาว เป็นกุดธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8 มีพื้นที่ประมาณ 29 ไร่
มีน้าใช้ได้ตลอดปี ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
 ห้วยอ่างหิน เป็นห้วยธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ที่6 มีความกว้าง
ประมาณ 10 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีน้าใช้ในเฉพาะฤดูฝน ใช้ประโยชน์ในการเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์
 เหมืองบึง อยู่ในพื้นที่ระหว่างบ้านโนนหัวบึง หมู่ที่8 และ บึงวิชัย หมู่ที่ 4,หมู่ที่ 5 มีความ
กว้างประมาณ 10 เมตร และมีความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร
ระบบส่งน้าชลประทาน
พืน้ ทีท่ าการเกษตรของตาบลบึงวิชัยบางส่วนรับน้าจากโครงการชลประทานลาปาว โดยรับน้า
จากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) มีคลองแยกซอยจานวน 2 สาย มีท่อส่งน้าจานวน 20 ท่อ มีพื้นที่สามารถรับ
น้าได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งหมดจานวน 9 หมู่บ้าน พื้นที่ 9,980 ไร่ โดยแยกรายละเอียดได้ดังนี้
1. คลองแยกซอยสาย 2 อาร์ ( 2 R – LMC ) พื้นที่รับน้า 7,966 ไร่
2. คลองแยกซอยสาย 3 อาร์ ( 3 R –LMC ) พื้นที่รับน้า 2,014 ไร่


5. แหล่งท่องเที่ยว
มีแหล่งท่องเที่ย วเชิงวัฒนธรรม คือ เจดีพิพิธภัณฑ์พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปูุสุข สุขโณ
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง ตั้งอยู่ ณ วัดวิเศษไชยาราม หมู่ที่ 4
บ้านบึงวิชัย ตาบลบึงวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นอกจากนั้นยังมีประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ เช่น การ
ทอดกฐิน บุญข้าวสารท บุญข้าวจี่ บุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก เป็นต้น
6. ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยว และข้อห้ามต่างๆ
ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ โดยยึดหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตมี
ขนบธรรมเนียม การทาบุญตักบาตรปฏิบัติศาสนากิจ ในวันสาคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันพระขึ้น/แรม แปดค่า
สิบห้าค่า นิยมไปวัดฟังธรรมจาศีล โดยเฉพาะวันเขาพรรษา จะมีการสวดสรภัญญะหลังการไหว้พระสวดมนต์
และบาเพ็ญสมาธิทาจิตใจให้สงบ มีความเชื่อในเรื่องบาป บุญ คุณโทษ เคารพนับถือผู้อาวุโส และนับถือ
พระสงฆ์
7. ขนบธรรมเนียบประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคิด (ค่านิยม)
ประชาชนยึดแนวปฏิบัติจริยธรรมควบคู่กับการปฏิบัติตามหลักของพระพุทธศาสนา
มีสัมมา
คารวะ มีความสามัคคีในหมู่เครือญาติ รักสงบสันติ มีความอดทน และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีฮีดสิบสองครองสิบสี่ มีการเลี้ยงผีเจ้าบ้านเจ้าเมือง มีดอนปูุตา เป็นสถานที่จัด
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พิธีกรรมเซ่นไหว้ประจาปีมีบุญประเพณีต่างๆ คือ บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ บุญเดือนสี่หรือบุญผะเหวด
บุญสงกรานต์ บุญเข้าพรรษา บุญห่อข้าวประดับดิน บุญข้าวสารท บุญออกพรรษา บุญกฐิน บุญปีใหม่
8. มวลชนจัดตั้ง









กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน 9 กลุ่ม
กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่บ้าน จานวน
9 กลุ่ม
กลุ่ม อ.ส.ม.
จานวน
9 กลุ่ม
กลุ่มเลี้ยงโค-กระบื จานวน
9 กลุ่ม
กลุ่มโรงสีข้าวชุมชน จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มโรงน้าดื่มหยอดเหรียญ จานวน
9 กลุ่ม
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง และผ้าห่ม จานวน 2 กลุ่ม
กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จานวน 9 กลุ่ม

9. ข้อมูลทะเบียนถนนลาดยาง คอนกรีต ถนนดิน ในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย (ปี 2556)
รายละเอียดข้อมูลสายทางในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายชื่อถนนลูกรังภายในเทศบาล
หมายเลข
ชื่อสายทาง
สายทาง/รหัส
กส.ถ38-001
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-002
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-003
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-004
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-005
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-006
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-007
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-008
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-009
บ้านสว่างนาโพธิ์
กส.ถ38-010
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-011
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-012
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-013
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-014
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-015
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-016
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-017
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-019
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-020
บ้านหนองทุ่ม

หมู่ที่
3
3
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

ระยะทาง
(กม.)
0+460
0+1,050
0+720
0+360
0+1,100
0+390
0+930
0+815
0+2,770
0+1,400
0+100
0+700
0+700
0+900
0+800
0+400
0+400
0+600
0+1,170
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กส.ถ38-021
กส.ถ38-032
กส.ถ38-036
กส.ถ38-037
กส.ถ38-039
กส.ถ38-042
กส.ถ38-046
กส.ถ38-047
กส.ถ38-049
กส.ถ38-055
กส.ถ38-056
กส.ถ38-059
กส.ถ38-061
กส.ถ38-062
กส.ถ38-063
กส.ถ38-064
กส.ถ38-067
กส.ถ38-068
กส.ถ38-069
กส.ถ38-070
กส.ถ38-071
กส.ถ38-072
กส.ถ38-073
กส.ถ38-074
กส.ถ38-075
กส.ถ38-076
กส.ถ38-077
กส.ถ38-078
กส.ถ38-079
กส.ถ38-080
กส.ถ38-081
กส.ถ38-082
กส.ถ38-083
กส.ถ38-084
กส.ถ38-085
กส.ถ38-086
กส.ถ38-087
กส.ถ38-088

บ้านหนองทุ่ม
บ้านหนองทุ่ม
บ้านหนองทุ่ม
บ้านบึงวิชัย
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านลาดสมบรูณ์
บ้านลาดสมบรูณ์
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านลาดสมบรูณ์
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านบึงวิชัย
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านบึงวิชัย
บ้านบึงวิชัย
บ้านหนองแสงจันทร์
บ้านบึงวิชัย
บ้านบึงวิชัย

1
1
1
5
7
7
7
7
7
9
9
7
7
7
7
7
7
9
7
7
7
7
7
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
6
4
4

0+580
0+134
0+1,900
0+1,400
0+570
0+600
0+900
0+300
0+20
0+500
0+1,00
0+28
0+72
0+105
0+100
0+42
0+52
0+750
0+2,600
0+1,230
0+940
0+860
0+1,500
0+800
0+1,900
0+1,000
0+4,300
0+2,400
0+2,100
0+580
0+400
0+1,300
0+1,600
0+3,000
0+550
0+150
0+1,600
0+300
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กส.ถ38-089
กส.ถ38-090
ถนนลาดยางภายในเทศบาล
หมายเลข
สายทาง/รหัส
กส.ถ38-035
กส.ถ38-038

บ้านบึงวิชัย
บ้านโนนหัวบึง

5
8

ชื่อสายทาง

หมู่ที่

บ้านหนองทุ่ม
บ้านท่าไคร้

1
7

รายชื่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาล
หมายเลข
ชื่อสายทาง
สายทาง/รหัส
กส.ถ38-021
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-022
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-023
กส.ถ38-024
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-025
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-026
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-027
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-028
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-029
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-030
บ้านนาสัมพันธ์
กส.ถ38-031
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-032
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-033
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-034
บ้านหนองทุ่ม
กส.ถ38-037
บ้านบึงวิชัย
กส.ถ38-038
บ้านลาดสมบรูณ์
กส.ถ38-040
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-041
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-043
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-044
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-045
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-048
บ้านลาดสมบรูณ์
กส.ถ38-049
บ้านลาดสมบรูณ์
กส.ถ38-050
บ้านลาดสมบรูณ์
กส.ถ38-051
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-052
บ้านท่าไคร้
กส.ถ38-053
บ้านท่าไคร้

หมู่ที่
1
2
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
5
9
7
7
7
7
7
9
9
9
7
7
7

0+1,000
0+830




ระยะทาง
(กม.)
0+100
0+200

ทต.
ถ่ายโอนฯ
ก่อสร้าง



ระยะทาง
(กม.)

ทต.
ถ่ายโอนฯ
ก่อสร้าง




























0+98
0+460
0+1,000
0+145
0+211

0+557
0+176
0+160
0+83
0+121
0+110
0+110
0+124
0+100
0+600
0+1,000
0+800
0+500
0+135
0+2,300
0+200
0+100
0+200
0+54
0+60
0+35
0+60
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กส.ถ38-054
กส.ถ38-056
กส.ถ38-057
กส.ถ38-058
กส.ถ38-059
กส.ถ38-060
กส.ถ38-062
กส.ถ38-065
กส.ถ38-066

บ้านท่าไคร้
บ้านลาดสมบรูณ์
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้
บ้านท่าไคร้

7
9
7
7
7
7
7
7
7

0+52
0+768
0+34
0+41
0+90
0+34
0+23
0+100
0+45











สะพานคอนกรีต
 จานวน 10 แห่ง
แผ่นพื้น
 จานวน 2 แห่ง
10. ด้านการบริหารจัดการที่ดี
หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สถานที่ตั้ง
บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 1
บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ที่ 2
บ้านสว่างนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 4
บ้านบึงวิชัย หมู่ที่ 5
บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ที่ 6
บ้านท่าไคร้ หมู่ที่ 7
บ้านโนนหัวบึง หมู่ที่ 8
บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ 9

ชนิด
จานวน(แห่ง)
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
หอกระจาย เสาสูง
1
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งบประมาณ
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
ประจาหมู่บ้าน
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10. ศักยภาพของเทศบาลตาบลบึงวิชัย

โครงสร้างเทศบาลตาบลบึงวิชัย
ทต.บึงวิชัย
นายก ทต.

สภา ทต.

รองนายก ทต.

รองนายก ทต.

เลขานุการสภา ทต.

เลขานุการนายก ทต.

ปลัด ทต.
สานักปลัด ทต.
1.งานบริหารงานทั่วไป
2.งานนโยบายและแผน
3.งานบริหารงานบุคคล
4 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

กองคลัง
1.
2.
3.
4.

งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

กองช่าง
1. งานก่อสร้าง
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานสาธารณูปโภค
4. งานผังเมือง

กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
1. งานบริหารการศึกษา
2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
3.งานกิจการนักเรียน

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
1. งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2. งานส่งเสริมสุขภาพและ
สาธารณสุข
3. งานรักษาความสะอาด

-
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โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
จากการที่ เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้กาหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดาเนินการดังกล่าว โดย
เทศบาลตาบล กาหนดตาแหน่งของพนักงาน เทศบาล ตาบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรกการ
กาหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจนั้น อาจกาหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือ
กาหนดเป็นฝุาย และในระยะต่อไปเมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และ เทศบาลตาบลบึงวิชัย พิจารณาเห็น
ว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นกองต่างๆ ต่อไป ดังนี้
หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน
1. สานักปลัดเทศบาลตาบล
1.1 งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภาเทศบาลตาบล
- งานส่งเสริมวิชาการเกษตร ส่งเสริมวิชาการปศุสัตว์และเทคโนโลยี
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.2 งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานวิชาการ
- งานงบประมาณ
1.3 งานบริหารงานบุคคล
- งานบรรจุแต่งตั้ง
- งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
- งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
1.4 ฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลอาชีพ
2. กองคลัง
2.1 งานการเงิน
- งานการเงิน
- งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
2.2 งานบัญชี
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
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2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
- งานพัฒนารายได้
- งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและภาษีโรงเรือน
2.4 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์
3. กองช่าง
3.1 งานก่อสร้าง
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน
- งานก่อสร้าง สร้างสะพาน เขื่อนทดน้า
- งานข้อมูลก่อสร้าง
3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานประเมินราคา
- งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
- งานออกแบบและบริการข้อมูล
3.3 งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานกิจการประปา
- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
3.4 งานผังเมือง
- งานวางผังพัฒนาเมือง
- งานควบคุมทางผังเมือง
- งานสารวจและแผนที่
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 งานบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานงบประมาณ
- งานระบบสารสนเทศ
- งานบริหารวิชาการ
- งานนิเทศการศึกษา
- งานลูกเสือและยุวกาชาด
4.2 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- งานส่งเสริมห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายการศึกษา
- งานกิจการศาสนา
- งานส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
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- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
4.3 งานกิจการนักเรียน
- งานโรงเรียน
- งานกิจการนักเรียน
- งานจัดการศึกษา
- งานพลศึกษา
- งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน
- งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
5.1 งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- งานสุขาภิบาลทั่วไป
- งานสุขาภิบาลอาหาร และสถานประกอบการ
- งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.2 งานส่งเสริมสุขภาพ และสาธารณสุข
- งานอนามัยชุมชน
- งานปูองกันยาเสพติด
- งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
- งานส่งเสริมและเผยแพร่
5.3 งานรักษาความสะอาด
- งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
- งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
- งานกาจัดขยะมูลฝอยและน้าเสีย

งบประมาณ
รายรับ
รายได้ภาษีอากร
1. หมวดรายได้ภาษีอากร
1.1ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.2 ภาษีบารุงท้องที่
1.3 ภาษีปูาย
1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม
พรบ.กระจายอานาจ
1.5ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.7 ภาษีสุรา
1.8 ภาษีสรรพสามิต
1.9 ค่าภาคหลวงและ
ค่าธรรมเนียมปุาไม้
1.10 ค่าภาคหลวงแร่
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม

รายรับจริง ปี 2554
(บาท)

รายรับจริง ปี 2555
(บาท)

รายรับจริง ปี 2556
(บาท)

15,900.00
63,615.58
773.00

22,053.00
63,600.82
833.00

20,025.00
61,869.50
1,433.00

5,152,517.10

2,763,505.38

11,270,615.75

1,642,024.46
942,074.86
2,283,299.94

1,938,947.11
1,030,384.10
1,852,504.83

2,269,126.92
99,338.52
1,062,899.52
2,325,770.90

-

-

-

12,118.24
12,064.54

26,441.88
75,280.58

110,122.75
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1.12 ค่าธรรมเนียมจด
ทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
1.13 อากรรังนกอีแอ่น
รวม
รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขน
มูลฝอย
1.4 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์
1.5 ค่าปรับผู้กระทาผิด
กฎหมายจราจรทางบก
1.6 ค่าปรับผิดสัญญา
1.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาคาร
1.8 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
รวม
2.หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวม
3. หมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภค
3.1 รายได้จากค่าน้าประปา
รวม
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าจาหน่ายแบบแปลน
4.2 รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม
รายรับ
เงินช่วยเหลือ
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
2. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวมงบประมาณทั้งหมด

492,732.00

628,623.00

784,533.00

10,617,119.72

8,402,173.70

18,005,734.82

-

-

-

-

1,050.00

-

117,750.00

135,130.00

138,790.00

839.25

-

996

-

-

-

9,934.00

2,794.00

6,300.00

-

-

-

6,000.00

9,000.00

9,000.00

134,523.25

147,974.00

155,086.00

68,967.74
68,967.74

126,769.36
126,769.36

120,612.82
120,612.82

541,264.00
541,264.00

604,525.00
604,525.00

697,880.00
697,880.00

259,000.00
137,819.00
396,819.00

79,300.00
156,422.42
235,722.00

127,600.00
147,835.00
275,435.00

รายรับจริง ปี 2554
(บาท)

รายรับจริง ปี 2555
(บาท)

12,024,601.00
5,073,326.61
17,097,927.61

รายรับจริง ปี 2556
(บาท)

11,040,217.00
7,269,619.00
18,309,836.00
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รายจ่าย
1.รายจ่ายงบกลาง
2. หมวดเงินเดือน
(ฝุายการเมือง)
3. หมวดเงินเดือน
(ฝุายประจา)
4. หมวดเงินเดือนพนักงานครู
พนักงานจ้าง ศพด.ทต.บึงวิชัย
5. ค่าจ้างชั่วคราว
6. หมวดค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค
8. หมวดเงินอุดหนุน
9. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
10. หมวดรายจ่ายอื่น
รวม

รายจ่าย ปี 2554
(บาท)
715,936.00

รายจ่าย ปี 2555
(บาท)
782,977.00

รายจ่าย ปี 2556
(บาท)
751,391.00

1,882,039.00

1,894,240.00

2,354,390.00

1,526,314.00

2,666,350.00

3,677,450.00

688,747.00

903,747.00

904,646.00

563,330.00

1,655,348.00

1,892,400.00

7,454,288.26

6,740,043.92

9,052,215.03

391,125.20
1,172,100.00
5,364,681.00

355,891.89
2,537,497.11
1,406,200.00

548,939.05
1,634,822.97
6,818,348.00

5,364,681.00
19,882,583.46

1,406,200.00
19,067,904.92

6,818,348.00
27,745,452.05

เครื่องมืออุปกรณ์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รายการ
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องพิมพ์เอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
รถยนต์
รถบรรทุกน้าอเนกประสงค์
รถบรรทุกขยะ
เครื่องสูบน้า
เครื่องพ่นยุง
เครื่องรับสัญญาณวิทยุ
เครื่องตัดหญ้า
กล้องถ่ายรูป
กล้องถ่าย VDO
โปรเจคเตอร์
ตู้เชื่อม
ปั้มลม(เครื่องอัดลม)
กล้องระดับ HORIZON 4032(32X) พร้อมขาตั้ง
กล้องวัดมุม อ่านค่ามุมละเอียด 5 ฟิลิปตา
ชุดทดสอบคอนกรีต

จานวน
14
2
2
3
2
1
1
4
2
2
4
4
1
1
1
1
1
1
1
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หน่วย
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
คัน
คัน
คัน
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ชุด
ตู้
เครื่อง
ตัว
ตัว
ชุด
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20
21
22
23
24
25

เครื่องตบดิน ซาคาริ 5.5 แรงม้า
เครื่องตัดเหล็ก อารีบาบา 14”
เครื่องจ่ายสารคลอรีน
เครื่องเจีย
เครื่องสกัดคอนกรีต
ล้อวัดระยะทาง

1
1
1
1
1
1
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย พ.ศ.2558-2562
***********************
3.1 หลักการและแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ผลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐได้กาหนดแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐต้องกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมใน
การดาเนินการตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ดังนี้
1) พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในท้องถิ่นให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ
2) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทางานเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
3) จัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น เพื่อให้การจัดทาและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดาเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5) ส่งเสริม บารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตลอดจนควบคุมและกาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน และให้มีความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงินและการ
คลัง แต่การดาเนินกิจการใดๆ ก็ตาม เทศบาลตาบลบึงวิชัยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดอานาจหน้าที่ของ
เทศบาล ไว้ดังนี้
-พ
ระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- กรอบและนโยบายของรัฐบาล เน้นดาเนินนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการจากภาวะเงินเฟูอและราคา
น้ามันรวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการเพิ่มกาลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความ
เข้มแข็งให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งการยกระดับราคาสิ้นค้าเกษตร การเพิ่ม
รายได้ให้แก่แรงงาน และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การให้เบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดแก่ผู้สูงอายุ
นอกจากนั้นจะดาเนินการเร่งการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และ
กาหนดให้ปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ
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3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ประเทศไทย (
Vision)
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
3.1.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยาก
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด
แวดล้อม นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฉบับที่
11 มีดังนี้
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มี
ฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น ส่งเสริม
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และ
เป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน พัฒนาการใช้ประโยชน์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการ
คุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่งถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
2. การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การเข้าถึง
ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐาน
รากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิงและชายและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเข้าถึงบริการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่าง
สร้างสรรค์ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
4. การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริม
วัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม เสริมสร้างระบบ
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บริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตรวจสอบ ที่เข้มงวดและรอบด้านพัฒนา
ข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิด รับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้ง
ระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช่องทางในการรับ
ข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกรทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้สื่อเพื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการ
พัฒนา
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
1. การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน สนับสนุนการ
กระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส และ
ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่
2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุก
ช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้คนมี
การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์ปลูกฝัง
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย พัฒนาคมด้วยการเรียนรู้
ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สดคล้องกับแนวโน้มการจ้างงานและเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย
หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
3. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทย
ทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับการส่งเสริมให้
องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย
และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมความเข้าใจ
ระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญกับ
1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ่งรักษา
ปูองกัน และคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน เป็นของตนเอง
หรือมีสิทธิทากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน ทาประโยชน์ในพื้นที่
ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เร่งรัดการจัดให้มีองค์กร
และระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาค
การเกษตร ฟื้นฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
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2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสาคัญกับการวิจัย
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ควบคุมและกากับดูแลให้มีการนาเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่ได้มาตรฐาน
ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธุ์พืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรมอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
3. การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิตและ
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรอาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในพื้นที่ให้
ร่วมทางการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการนาองค์ความรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิต
สินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและ
อาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร
4. การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล
การเกษตร ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝุาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มีคุณภาพเข้าสู่อาชีพ
เกษตรกรรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มี
ต้นทุนต่าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
5. การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตร
ด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและเผยแพร่องค์
ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับ
ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุชนและที่เหลือใช้จาก
การเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
6. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
กาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางานของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการร่วมมือและบูรณาการการทางานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
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4) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความสาคัญกับ
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่ง
รักษาและฟื้นฟูพื้นที่ปุาและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้าเพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุน
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ
2. การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดทาแผนที่และจัดลาดับ
พื้นที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการจัดการภัย
พิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน
ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม และจัดทาแผนปฏิบัติการ
รองรับภัยพิบัติ
3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟู ผลักดันให้มีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อ
มลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
3.1.3 การพัฒนาตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด ( Vision) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยเอ็ด
ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชื่อกลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์”
“ ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตรและสังคมน่าอยู่”
3.1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
1) ยกระดับการผลิตเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้เพิ่มศักยภาพในการ
สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและวิสาหกิจชุมชนสร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและภาคบริการรวบรวมและ
กระจายสินค้าในภูมิภาค
2) การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงานให้มี
ทักษะสร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการหลากหลายส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจน และ
ผู้ด้อยโอกาส
3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้า ปุาไม้) แบบบูรณาการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่นยืนปูองกันเฝูาระวัง และบาบัด ฟื้นฟูคุณภาพแวดล้อมการพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
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3.1.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ์
“กาฬสินธุ์เมืองน่าอยู่ แหล่งผลิตอาหารปลิดภัย
ผ้าไหมแพรวาหนึ่งเดียว แหล่งท่องเที่ยวน่าชม”
3.1.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เปูาประสงค์
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยืน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการสาธารณสุขและการจัดระบบสวัสดิการ สังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
6. การส่งเสริมการมีอาชีพ รายได้ และความเข้มแข็งของชุมชน
7. ส่งเสริมความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. การบูรณาการปูองกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย
9. ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
10. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน
11. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ การค้า การบริการ และอุตสาหกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
เปูาประสงค์
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
1. เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2. เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
(GAP)
3. การสร้างมูลค่าเพิ่ม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์สารสนเทศข้อมูลทางการเกษตร
5. การบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่ดีมีรายได้ เพิ่มขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัยการผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
เปูาประสงค์
เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
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3. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ
พื้นเมือง
4. การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. ส่งเสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ
6. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาดระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
7. การวิจัยการผลิตและการตลาดผ้าไหมแพรวา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาการท่องเที่ยว
เปูาประสงค์
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างยั่งยืนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผู้ประกอบการและบุคลากรให้มีศักยภาพ
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
สุขภาพ ฯลฯ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยี และฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พัฒนาด้านการบริการและการท่องเที่ยว
6. ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและระหว่างประเทศ
3.1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
วิสัยทัศน์
“การเกษตรก้าวหน้า ส่งเสริมภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มศักยภาพท่องเที่ยวและบริการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคน สังคม และโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน”
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
3.
การพัฒนาผ้าไหมแพรวาและส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
6.
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1.5 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตาบลบึงวิชัย สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ภารกิจ
นายกเทศมนตรีตาบลบึงวิชัยได้กาหนดนโยบายในการพัฒนาของเทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้มีการเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด นโยบายของประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตาบลบึง
วิชัย ดังนี้
1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร
1.1 พัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความสามารถให้แก่ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือเป็น
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ทรัพยากรบุคคลที่เป็นกาลังสาคัญของเทศบาล อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน
ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว สามารถสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเปูาหมาย
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมือง ภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาการทางานฝุายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภา
เทศบาลตาบลบึงวิชัยให้เป็นประชาธิปไตยในระดับชุมชน
1.3 ส่งเสริม และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน สนับสนุนให้มีกิจกรรม และโครงการต่างๆ
ส่งเสริมการทางานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนประชาชนในชุมชนและเทศบาลทางานอย่างสมานฉันท์
ไม่แตกแยก เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับชุมชนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายต่างๆ ในชุมชนเพื่อสนับสนุนการทางานของ
คณะกรรมการชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเฝูาระวังเกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นโทษกับเยาวชนและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายด้านอื่นๆ โดยสนับสนุนให้มีการทางานร่วมกับเทศบาล ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้มีบทบาทในการทางาน เช่น การตรวจสอบการดาเนินงาน
และการบริหารงานของเทศบาล รวมไปถึงการติดตามประเมินผลในทุกส่วนตามโครงสร้างการทางานของ
พนักงานเทศบาล
1.5 สนับสนุน และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย และตอบสนองต่อ
การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
2.1 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิดร่วมทากิจกรรมของ
ชุมชนทุกชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน
2.2 ส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐานและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นมีทิศทาง
ในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ และสร้างความ
สามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน
2.3 สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ให้ทั่งถึงและเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุน อปพร. ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสงบภายในชุมชน
3. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา เน้นการบริหารจัดการทางการศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลบึงวิชัย ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลมีความพร้อมทาง
อารมณ์ และความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับต่อไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุน
งบประมาณทางการศึกษา ทางการกีฬา และการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล
จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในด้านการสนับสนุน วัสดุ สื่อการเรียนการสอน รวมถึงอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน ให้เพียงพอให้กับโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล
3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ตามวิถีของคนไทย และ
ภูมิใจในความเป็นไทย การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น งานรัฐพิธีต่างๆ เช่น งานวันพ่อ 5 ธันวาคม
งานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี วันปิยะมหาราช งานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีวันสงกรานต์และการรดน้า
ดาหัวผู้สูงอายุ งานประเพณีบุญบั้งไฟ งานประเพณีลอยกระทง และงานประเพณีอื่นๆ ของท้องถิ่น
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3.3 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีใน
ชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ก่อให้เกิดมิตรภาพอันดีงามระหว่างชุมชน
ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
4. นโยบายด้านการสาธารณสุข
4.1 ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พื้นฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บปุวยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการปูองกันโรค และการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยของประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) สนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินการ โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบล และงบประมาณของเทศบาล เพื่อเป็นทุนในการดาเนินงาน
ในการดูแลสุขภาพของชุมชนอย่างทั่วถึง คลอบคลุมทุกวัย ทุกชุมชน ควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่เป็นอันตรายต่อประชาชนและชุมชน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยกู้ชีพกู้ภัย (
EMS) เพื่อบริการและอานวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลบึงวิชัย
5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1 ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะท้องถิ่นปัจจุบันตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีดังนี้
เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ภาพรวมของตาบล บึงวิชัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกัน
วิเคราะห์สภาวการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่จะนาไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์ ดังนี้
ด้านคนและสังคม
(1) การศึกษา
จุดแข็ง/ข้อดี
ในพื้นที่เขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัยมีสถานศึกษา 2 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษา และ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขต เทศบาล ที่ให้การศึกษาระดับ ก่อนปฐมวัย มีการให้บริการ
การศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น ห้องสมุดประชาชน การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ
เป็นต้น
จุดอ่อน/ข้อเสีย
หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา
ระบบการส่งเสริมความรู้
ศักยภาพของครูผู้สอนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยสาหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้านการศึกษา
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา มีการประสานความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการร่วมกันพัฒนาการศึกษา
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
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ปัจจุบันกฎหมาย หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความชัดเจน จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ และค่านิยมของผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทั้งในจังหวัดและนอก
จังหวัด
(2 ) กีฬา
จุดแข็ง/ข้อดี
เทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีสนามกีฬา กลาง ประจา ตาบล ซึ่งใช้เป็นสถานที่การแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ เช่น กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ เบตอง ฯลฯ และมีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ถึงแม้ว่าทางเทศบาลตาบล
บึงวิชัย จะมีสนามกีฬาประจาตาบล และมีนโยบายให้การ
สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับด้านกีฬา แต่ยังมีปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง
และขาดแคลนผู้ฝึกสอนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในกีฬาบางประเภท
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านกีฬา ยังขาดการประสานงานที่จะ
ร่วมมือกันพัฒนาในด้านการกีฬา และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานที่ดาเนินกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง
(3) สาธารณสุข
จุดแข็ง/ข้อดี
มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล จานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
ท่าไคร้ ที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม พร้อมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านคอย
ให้บริการ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนในพื้นที่
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ภารกิจด้านสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะด้าน จึงขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน เครื่องมือทางการแพทย์ที่จะช่วยเหลือ
ผู้ปุวยเบื้องต้นยังขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงชื่อจากสถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลขึ้นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
ปัจจุบันกฎหมาย หรือระเบียบในเรื่องการจัดการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไม่มีความชัดเจน จึงทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน บางครั้งขาดการติดต่อประสานข้อมูลซึ่งกันและกัน
(4) การพัฒนาคุณภาพชีวิต
จุดแข็ง/ข้อดี
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คือ กองทุนสวัสดิการชุมชนประจาตาบล และกองทุน สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน มี คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นาชุมชน สมาชิกสภาเทศบาล
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ตาบลทาให้สังคมมีความเข้มแข็ง นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ ภายในหมู่บ้าน สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประชาชนในตาบลได้
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ลาดแคลนงบประมาณในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และยังขาดผู้อาสาสมัครในการดูแล
ช่วยเหลือ ที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริการผู้พิการ ด้อยโอกาส
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้านเช่น กองทุนหมู่บ้าน โครงการชุมชนพอเพียง
SML เป็นต้น
มีสวัสดิการให้กับคนชรา ผู้พิการและผู้ปุวยโรคเอดส์ รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
สาหรับการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และคนชราไม่สามารถดาเนินการได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
(5) ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
จุดแข็ง/ข้อดี
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีศิลปวัฒนธรรม มีประเพณีที่ดีงาม และมีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือที่เรียกว่าบุญเดือนหก ซึ่งเป็นประเพณีอีสานที่มีการตกแต่ง
ประดับบั้งไฟให้สวยงาม เพื่อบูชาพญาแถน ให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ขาดบุคลากรที่จะสืบสานองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
และขาดสถานที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
สภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมจากต่างชาติ การรับวัฒนธรรม
ใหม่ๆ ตามกระแสนิยมทาให้ค่านิยมเปลี่ยนไปจากประเพณีดั้งเดิม มีความสนใจในวัฒนธรรมของไทยลดน้อยลง
(6) การรักษาความสงบเรียบร้อย
จุดแข็ง/ข้อดี
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัยมี กรรมการหมู่บ้านฝุายปูองกัน อาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น
กู้ชีพกู้ภัย , อปพร. พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
จุดอ่อน/ข้อเสีย
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย เป็นพื้นที่ที่กว้าง ในการเกิดเหตุบางครั้งอาจไปถึงสถานที่
นั้นๆ ล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง และปัญหายาเสพติดที่ยังมีอยู่ในพื้นที่
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โอกาส/สิ่งส่งเสริม
เทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อดาเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
สภาพสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
สินค้าอุปโภค-บริโภค และราคาน้ามันมีราคาที่แพงมากขึ้น อีกทั้งการเกิดภัยพิบัติต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย เป็นต้น ซึ่งภัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด้านเศรษฐกิจ
(1) ผลผลิตทางการเกษตร
จุดแข็ง/ข้อดี
พื้นที่ในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีพื้น ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาการเกษตร ทาให้
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทา นา และทาไร่-สวน ปลูกพืชพักสวนครัว
ลักษณะการทาสวนเป็นสวนผสม เกษตรกรมีศักยภาพการลงทุน
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทักษะและ
ประสบการณ์ทางการบริหารจัดการด้านการตลาด ขาดการรวมกลุ่ม ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทาง
การเกษตร และค่าจ้างแรงงานการทานาที่สูง
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
มีหน่วยรับรองผลผลิตทางการเกษตร คือ ตลาดเกษตร สหกรณ์การเกษตร โรงงานแปูงมัน
สาปะหลัง ซึ่งใกล้พื้นที่การเกษตร
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
เนื่องจากเกิดภาวะ
ปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง เกษตรมุ่งเน้นการผลิตเชิงการค้าขาย มีการใช้
สารเคมีในการผลิต และการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลง เนื่องจากสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป
(2) การท่องเที่ยว
จุดแข็ง/ข้อดี
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีภูมิประเทศ สภาพโดยทั่วไปเป็น ดอน สูงๆ ต่าๆ มีที่ราบ
เป็นบางตอน ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งสามารถรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความเป็นชนบท และ เจดีพิพิธภัณฑ์
พระธรรมวงศาจารย์ หรือหลวงปูุสุข สุขโณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์และอดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง พระ
อารามหลวง ตั้งอยู่ ณ วัดวิเศษไชยาราม หมู่ที่ 4 บ้านบึงวิชัย ตาบลบึงวิชัย อาเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็น
ศาสนสถานที่สาคัญและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือภายในตาบล
จุดอ่อน/ข้อเสีย
เทศบาลตาบล
บึงวิชัย ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวและ
สถานที่ท่องเที่ยวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยตรง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 เทศบาลตาบลบึงวิชัย

หน้า 36

โอกาส/สิ่งส่งเสริม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย เส้นทางการคมนาคมมีความคับแคบ ถนน เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุง และขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ให้มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
(1) การคมนาคมและการขนส่ง
จุดแข็ง/ข้อดี
เทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีงบประมาณเป็นของตนเอง สามารถดาเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ในการดาเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตต้องใช้งบประมาณเป็น
จานวนมาก ซึ่งเทศบาลตาบลบึงวิชัย มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
อุปสรรค/ภัยคุกคาม
ระเบียบข้อกฎหมายไม่เอื้อต่อการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาให้การ
พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตาบลบึงวิชัยไม่ทั่วถึง
(2) การพัฒนาแหล่งน้า
จุดแข็ง/ข้อดี
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย มีแหล่งน้าธรรมชาติ ( ที่เกิดขึ้นเอง ) ที่ครอบคลุมพื้นที่
การเกษตร เช่น ห้วยแสนพันธ์ ห้วยปักเปูา ห้วยหญ้าคา ลาน้าปาวน้อย และมีหนองน้าขนาดใหญ่ คือ หนอง
กุดนกเต็น และหนองบึงวิชัย สระน้า เพื่อการเกษตรครอบคลุมทุกพื้นที่ ประ ปาหมู่บ้าน จานวน 3 แห่ง
รวมทั้งมีแหล่งน้าที่สร้างขึ้นจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับทา
การเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ
จุดอ่อน/ข้อเสีย
ภายในเขตเทศบาลตาบล
บึงวิชัย ยังขาดการจัดการน้าอย่างเป็นระบบ เมื่อถึงฤดูแล้งจะ
ประสบปัญหาขาดแคลนน้า และเมื่อถึงฤดูฝนน้ามีปริมาณมากเกินจานวน จึงต้องมีการพัฒนาระบบการกัก
เก็บน้าให้มีประสิทธิภาพ
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
นโยบายรัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาแหล่งน้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
/น้าท่วม
อุปสรรค
ในปัจจุบันประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย
จนเกิดภาวะน้าท่วม และเกิด
ภัยแล้ง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(1) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง/ข้อดี
มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มี
ระบบน้าจากโครงการชลประทานลาปาว ผ่านบริเวณ
พื้นที่ แหล่งน้าธรรมชาติที่เหมาะทาการเกษตร มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณที่ดินสาธารณะ เพื่อเพิ่ม พื้นที่ปุา
และกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า รักษาสมดุลแหล่งน้า
จุดอ่อน/ข้อเสีย
จานวนขยะเพิ่มขึ้น ทาให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มแบบเรื้อรัง
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งดาเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและสร้าง
จิตสานึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อุปสรรค
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ และ
การขาดความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
(1) การพัฒนาองค์กร
จุดแข็ง/ข้อดี
เทศบาลตาบล
บึงวิชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาด กลาง มีโครงสร้าง การบริหาร
จัดการองค์หรที่ชัดเจนมีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ และพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอในระดับหนึ่ง
จุดอ่อน/ข้อเสีย
หน่วยงานยังขาดการทางานเป็นทีม และเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สมบูรณ์
โอกาส/สิ่งส่งเสริม
มีการถ่ายโอน งาน เงิน และบุคลากร ในอนาคต ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อุปสรรค
ระเบียบ กฎหมาย
ในการบริหารจัดการ บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน เอื้อต่อนักการเมือง
นักการเมืองยังไม่ให้ความสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเท่าที่ควร และการแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นยังไม่เท่าที่ควร จึงทาให้การพัฒนาล่าช้า
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วิสัยทัศน์ (VISION) และ พันธกิจ (MISSION) ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
วิสัยทัศน์ (VISION)
“บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดมลพิษ
ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ”
พันธกิจ (MISSION)
1. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
2. การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. จัดให้มีและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
4. ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
5. พัฒนากลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ชุมชน
7. จัดระบบข้อมูลข่าวสารระดับตาบล

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 เทศบาลตาบลบึงวิชัย

หน้า 39

แบบ ยท.01

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบลบึงวิชัย
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตาบึงวิชัย พ.ศ. 2558-2562
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
กาฬสินธุ์

1.การพัฒนาคน
สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์การพัฒนา
1.1 ส่งเสริมการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเพณี และวัฒนธรรม
1.2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล
1.3 ส่งเสริมการสาธารณสุข
และการจัดระบบสวัสดิการ
สังคมและคุ้มครองสิทธิของ
ประชาชน
1.4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค
1.6 การส่งเสริมการมีอาชีพ
รายได้ และความเข้มแข็งของ
ชุมชน
1.7 ส่งเสริมความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน ปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
1.8 การบูรณาการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัยและ
เร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟู
ผู้ประสบภัย
1.9 ส่งเสริมสนับสนุนความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
1.10 ส่งเสริมสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน
1.11 ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
การค้า การบริการ และ
อุตสาหกรรม

2. การพัฒนาการ
ผลิตทางการเกษตร

3. การพัฒนาผ้าไหม
แพรวา

4. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

กลยุทธ์การพัฒนา
2.1 เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
2.2 เพิ่มสินค้าเกษตรที่ได้
คุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย
(GAP)
2.3 การสร้างมูลค่าเพิ่ม
2.4 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและศูนย์สารสนเทศ
ข้อมูลทางการเกษตร
2.5 การบริหารจัดการองค์กร
เกษตรกรให้เข้มแข็งและกินดีอยู่
ดีมีรายได้ เพิ่มขึ้นตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.6 ส่งเสริมให้มีการใช้ปัจจัย
การผลิตที่มาจากอินทรีย์ชีวภาพ
ที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์การพัฒนา
3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการ
ผลิตผ้าไหมแพรวาและผ้าทอ
พื้นเมือง
3.4 การเชื่อมโยงผ้าไหมแพรวา
กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
3.5 ส่งเสริมมาตรฐานการผลิต
และระบบควบคุมคุณภาพ
3.6 ส่งเสริมและเพิ่มช่องทาง
การตลาดระหว่างภูมิภาคและ
ระหว่างประเทศ
3.7 การวิจัยการผลิตและ
การตลาดผ้าไหมแพรวา

กลยุทธ์การพัฒนา
4.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
4.2 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของผู้ประกอบการและบุคลากร
ให้มีศักยภาพ
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุก
ประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิง
สุขภาพ ฯลฯ
4.4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และฐานข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยว
4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การพัฒนาด้านการบริการและ
การท่องเที่ยว
4.6 ส่งเสริมและเพิ่มช่อง
ทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
ระหว่างภูมิภาคและระหว่าง
ประเทศ
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด
กาฬสินธุ์

1.การพัฒนาคน
สังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
อปท.ในเขต
จังหวัด
กาฬสินธุ์

1.การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับการก้าว
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทต.บึงวิชัย

1.การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

แนว
ทางการ
พัฒนา

แนวทางการพัฒนา
1. ส่งเสริมด้าน
การศึกษา ศิล
วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
2. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน
ในท้องถิ่น
3.ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
และจัดหาพัสดุใน
การปฏิบัติงาน
4.การพัฒนา
ปรับปรุง อาคาร
สถานที่
5.ส่งเสริมการ
ปูองกัน แก้ไขปัญหา
สังคมและรักษา
ความสงบภายใน

2. การพัฒนาการ
ผลิตทางการเกษตร

2.การพัฒนา
การผลิตทาง
การเกษตร

2.การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1.ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาถนน ท่อ
ระบายน้า รางระบาย
น้าและสะพาน
2.ก่อสร้าง ปรับปรุง
แหล่งน้าเพื่ออุปโภค
บริโภค และ
การเกษตร
3.การขยายเขต
ซ่อมแซม ปรับปรุง
บารุงรักษาไฟฟูา
ไฟฟูาสาธารณะ

3. การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวา

3.การพัฒนาผ้าไหมแพร
วาและส่งเสริม ศิลปะ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์

4.การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว

4. การพัฒนาการ
ท่องเที่ยว

5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
1.การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
ประชาชน และความ
เข้มแข็งของชุมชน
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6.การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

6.การพัฒนา
ด้านสื่อและ
ข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการพัฒนา
1.ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
สาธารณสุขและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
2.ส่งเสริมการกีฬา
และกิจกรรม
นันทนาการ

แนวทางการพัฒนา
1.พัฒนาระบบ
สารสนเทศและการ
กระจายข้อมูลข่าวสาร
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ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย1

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทต.บึงวิชีย

1. .การพัฒนาด้าน
การศึกษา และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย2

ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย3

ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย4

ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย5

ผลผลิต/โครงการ
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย6

2.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

3.การพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
และการเกษตร

4.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

5.การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต

6.การพัฒนาด้าน
สื่อและข้อมูล
ข่าวสาร

ผลผลิต/โครงการ
1.กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและขยายโอกาส
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ
จัดการศึกษา
2.กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอัน
ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
3.กิจกรรมการสร้างความมั่นคงของ
ชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข การ
อนุรักษ์ สร้างสรรค์ สืบสานศาสนา
ศิลปะ จารีตประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น
4.กิจกรรมการปรับปรุง พัฒนาลาน
กีฬา สวนสุขภาพ สวนสาธารณะเพื่อ
การออกกาลังกาย
5.โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน
ระงับยับยั้ง ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่
6.กิจกรรมการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในและการวางแผน
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
7.กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนาการ
สร้างความเข้มแข็งชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การปูองกัน
ภัยภิบัติ ภัยสาธารณะภัย

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง
อย่างเป็นระบบ
2.โครงการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่ง
น้าสาธารณะ การซ่อมแซม
บารุงรักษาแหล่งน้าและระบบ
การชลประทาน
3.โครงการพัฒนาระบบไฟฟูา
เพื่อการเกษตรและ ไฟฟูา
สาธารณะ

1.กิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ปุาไม้ในชุมชนแบบบูรณาการ
อย่างยั่งยืน
2.โครงการ/กิจกรรมการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพดินเพื่อ
การเกษตรด้วยเกษตรอินทรีย์
3.กิจกรรมการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูดินเพื่อการเกษตรที่
เหมาะสมกับพืช
4.โครงการส่งเสริมสนับสนุน
การพัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตร
5.กิจกรรมส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนากลุ่ม
อาชีพอย่างยั่งยืน

1.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ระบบบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานของ
ชุมชน
2.กิจกรรมพัฒนาความรู้และทักษะการ
ดูแลสุขภาพการสร้างสุขภาวะชุมชนที่ดีทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ
3.กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะด้านกีฬาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ
4.กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขยะชุมชนอย่างเป็นระบบ

1.กิจกรรมการเพิ่มขีด
ความสามรถทางการ
แข่งขันของกลุ่มอาชีพ
เพื่อการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.กิจกรรมสนับสนุน
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
อาชีพเสริม การพัฒนา
กลุ่มอาชีพในชุมชน

1.กิจกรรมการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและ
บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตาบลบึงวิชัย อาเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Strategy Map
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“บึงวิชัยใส่ใจการศึกษา พัฒนาการคมนาคม ชุมชนปลอดมลพิษ ลานเศรษฐกิจมั่นคง สังคมน่าอยู่ ศูนย์ความรู้ข้อมูลข่าวสาร”
ส่งเสริมการศึกษา
พัฒนาการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่
ดี

การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
จัดให้มีและ
ควบคุมดูแล พัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความ
และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุง สิ่งแวดล้อม กาจัด เศรษฐกิจชุมชน เข้มแข็งของชุมชน
จารีตประเพณี และภูมิ โครงสร้างพื้นฐาน ขยะมูลฝอย สิ่ง
ตามแนวทาง
สร้างความสัมพันธ์
ปัญญาท้องถิ่น
ให้ได้มาตรฐาน ปฏิกูล และน้าเสีย ปรัชญาเศรษฐกิจ
ชุมชน

เป้าประสงค์

พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
พัฒนาระบบ
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
การศึกษาของประชาชนทุก
สาธารณูปโภค
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระดับอย่างทั่วถึง และการ สาธารณูปการและการ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนให้น่าอยู่
บริหารงานขององค์กรให้มี คมนาคมให้ได้มาตรฐาน อย่างยั่งยืน ปลอดมลพิษ
ประสิทธิภาพ
และเพียงพอ

ยุทธศาสตร์

การศึกษาและการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม
และ
การเกษตร

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน
และลดค่าใช้จ่าย

เศรษฐกิจและการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
และสวัสดิการที่ดี

ด้านสาธารณสุข
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
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จัดระบบข้อมูล
ข่าวสารระดับ
ตาบล

พัฒนาช่อง
ทางการรับรู้
ข่าวสารที่ทันสมัย
ของประชาชน
เพิ่มขึ้น
ด้านสื่อ
และข้อมูล
ข่าวสาร
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การศึกษาและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมด้านการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
ของประชาชนใน
ท้องถิ่น

ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
และจัดหาพัสดุใน
การปฏิบัติงาน

การพัฒนา
ปรับปรุง
อาคารสถานที่

ส่งเสริมการปูองกัน
แก้ไขปัญหาสังคม
และรักษาความสงบ
ภายใน

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

ก่อสร้าง ปรับปรุง
บารุงรักษาถนน ท่อ
ระบายน้า รางระบายน้า
และสะพาน

ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่ง
น้าเพื่ออุปโภค บริโภค
และการเกษตร

การขยายเขต ซ่อมแซม
ปรับปรุง บารุงรักษา
ไฟฟูา ไฟฟูสาธารณะ
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ด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ม

การพัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตร
อินทรีย์

ด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
และความเข้มแข็งของชุมชน
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ด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุข
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ส่งเสริมการกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการ

ด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบสารสนเทศ
และการกระจายข้อมูลข่าวสาร
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตาบลบึงวิชัย
***********************
เทศบาลตาบลบึงวิชัย ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวัง
ที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า เทศบาลตาบลบึงวิชัย เป็น เทศบาลตาบล ขนาด กลาง ที่มี
ประชากรส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ได้กาหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้
4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในท้องถิ่น
4.1.3 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และจัดหาพัสดุในการปฏิบัติงาน
4.1.4 การพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่
4.1.5 ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไขปัญหาสังคม และรักษาความสงบภายใน
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.2.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนน ท่อระบายน้า รางระบายน้าและสะพาน
4.2.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร
4.2.3 การขยายเขต ซ่อมแซม ปรับปรุง บารุงรักษาไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ
4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการเกษตร ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.3.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์
4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และความเข้มแข้งของชุมชน
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.5.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4.5.2 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
4.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.6.1
พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูลข่าวสาร
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านการศึกษา และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 พันธกิจ

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี /ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและ
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เป้าประสงค์ พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง และการ

บริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
-

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ และร้อยละของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับ
อปท.

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
1.1.ส่งเสริมด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
-จานวนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้ดาเนิน
กิจกรรม
-จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
1.2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน จานวนประชาชนที่เข้าร่วม
ในท้องถิ่น
1.3.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และจัดหาพัสดุใน - จานวนบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริม
การปฏิบัติงาน
- จานวนพัสดุที่จัดหาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
1.4.การพัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานที่
จานวน อาคาร สถานที่ ที่ได้รับการ ปรับปรุง
1.5.ส่งเสริมการปูองกัน แก้ไขปัญหาสังคม และรักษา จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
ความสงบภายใน
 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองการศึกษา
/สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อรองรับการกว้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผ้าไหมแพรวา
และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 พันธกิจ

จัดให้มีและพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 เป้าประสงค์ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและ

เพียงพอ
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จานวนถนน ท่อระบาย รางระบายน้าที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

-

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
2.1 ก่อสร้างถนน ท่อระบายน้า รางระบายน้าและ
สะพาน
2.2 ปรับปรุง บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนที่เพิ่มขึ้น
จานวนถนน ท่อระบายน้า รางระบายน้าและสะพาน
ที่ได้รับการบารุงรักษา

2.3 ก่อสร้างแหล่งน้า

จานวนที่เพิ่มขึ้น

2.4 ปรับปรุง บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการบารุงรักษา

2.5 การขยายแนวเขตไฟฟูา

จานวนที่เพิ่มขึ้น

2.6 ปรับปรุง บารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

จานวนแนวเขตไฟฟูาที่ได้รับการปรับปรุง บารุงรักษา

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองช่าง

/การไฟฟูาส่วนภูมิภาค

 ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านสิง่ แวดล้อมและการเกษตร
 พันธกิจ

ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม กาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย

 เป้าประสงค์ พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนให้น่าอยู่

อย่างยั่งยืน ปลอดมลพิษ
-

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
3.1 ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

3.2 การพัฒนาและส่งเสริมการทาเกษตรอินทรีย์

จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการทาเกษตร
อินทรีย์

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/สานักงานปลัด
 ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตทาง
การเกษตร /ยุทธศาสตร์ที่ 6 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 พันธกิจ

พัฒนากลุ่มอาชีพ เศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าประสงค์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย

-

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
ร้อยละของจานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริม

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
4.1 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
และความเข้มแข้งของชุมชน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนครัวเรือนที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักงานปลัด งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างความสัมพันธ์ชุมชน

 เป้าประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสวัสดิการที่ดี

-

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
สาธารณสุขและสวัสดิการสังคม

5.2 ส่งเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ

ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริมด้านการ
กีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองการศึกษา
 ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพเพื่อรองรับการกว้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านสื่อและข้อมูลข่าวสาร
 พันธกิจ

จัดระบบข้อมูลข่าวสารระดับตาบล

 เป้าประสงค์ พัฒนาช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
-จานวนกิจกรรมที่ได้ดาเนินการ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
6.1 พัฒนาระบบสารสนเทศและการกระจายข้อมูล
ข่าวสาร

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
ร้อยละของกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับทราบข่าวสารทาง
ราชการ

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

สานักปลัด
 ความเชื่อมโยง

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่
มีคุณภาพเพื่อรองรับการกว้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลตาบลบึงวิชัย
ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

-การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการ
กว้าเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน
-การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวา
และส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับอย่าง
ทั่วถึง และการ
บริหารงานของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ระดับ
58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
-ได้ดาเนิน
9
โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี
7

30

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

-ส่งเสริมด้าน
การศึกษา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

-จานวนโรงเรียน
และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้
-จานวนกิจกรรม
ที่ได้ดาเนินการ
ส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีของ
ท้องถิ่น

59

60

61

62

9

9

9

9

7

7

7

7

30

30

30

30 -ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมทางการ
เมืองของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-ปีละ 9 -โครงการ/
โครงการ/ กิจกรรม
กิจกรรม ส่งเสริม
การศึกษา

กอง
สานักปลัด
การศึกษาฯ

-ปีละ 7 -โครงการ/
โครงการ/ กิจกรรม
กิจกรรม ด้านการ
ส่งเสริม
วัฒนธรรม
ประเพณี

กอง
สานักปลัด
การศึกษาฯ

-จานวน
-ปีละ 30
ประชาชนที่เข้า คน
ร่วมโครงการ/
กิจกรรมส่งเสริม
การมีส่วนร่วม
ทางการเมือง
ของประชาชน

-โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ทางการ
เมืองของ
ประชาชน
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

-การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพเพื่อ
รองรับการ
กว้าเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน
-การพัฒนาผ้า
ไหมแพรวา
และส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนา
ด้านการศึกษา
และการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนาและ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาของ
ประชาชนทุก
ระดับอย่าง
ทั่วถึง และการ
บริหารงานของ
องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับ
58 59 60 61 62
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
-ได้ดาเนิน
30 30 30 30 30
โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี
2
2
2
2
2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

-ส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น
และจัดหาพัสดุ
ในการ
ปฏิบัติงาน

-จานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานตาม
หน้าที่

-ปีละ 30
คน

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-โครงการ/
-งาน
กิจกรรม
บุคลากร
ฝึกอบรม
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พในการ
ปฏิบัติงาน
-จานวนพัสดุที่ -ปีละ 2 -โครงการ/
-ทุกส่วน
จัดหาเพื่อใช้ใน โครงการ/ กิจกรรมที่
การปฏิบัติงาน กิจกรรม ดาเนินการ
จัดหา
-การพัฒนา
-จานวน อาคาร -ปีละ 2 -โครงการ/
-กองช่าง
ปรับปรุง อาคาร สถานที่ ที่ได้รับ โครงการ/ กิจกรรมที่
สถานที่
การปรับปรุง
กิจกรรม พัฒนา
ปรับปรุง
อาคาร
-ส่งเสริมการ
-จานวนกิจกรรม -ปีละ 4 -โครงการ/ -งานปูองกัน
ปูองกัน แก้ไข
ที่ได้รับการ
โครงการ/ กิจกรรมด้าน
ฯ
ปัญหาสังคม
ส่งเสริมด้านการ กิจกรรม การปูองกัน
และรักษาความ ปูองกันแก้ไข
แก้ไขปัญหา
สงบภายใน
ปัญหาสังคมและ
สังคมและ
ความสงบภายใน
ความสงบ
ภายใน

สานักปลัด
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

-การพัฒนาคน -การพัฒนา
สังคม
โครงสร้าง
เศรษฐกิจและ พื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

-การพัฒนา
พัฒนาระบบ
ด้านโครงสร้าง สาธารณูปโภค
พื้นฐาน
สาธารณูปการ
และการ
คมนาคมให้ได้
มาตรฐานและ
เพียงพอ

ตัวชี้วัด
ระดับ
58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
-มีการ
9
พัฒนา
บารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม
ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

และงาน
ก่อสร้าง
ต่างๆที่ได้
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
59

60

61

62

9

9

9

9

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

-การจัดให้มีการ
พัฒนา
บารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
และงานก่อสร้าง
ต่างๆ

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-พัฒนาระบบ
-ปีละ 9
สาธารณูปโภค โครงการ/
สาธารณูปการ กิจกรรม
และงานก่อสร้าง
ในทุกๆ หมู่บ้าน

-โครงการ
ก่อสร้าง
ถนน
-โครงการ
บารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม
-โครงการ
บารุงรักษา
แหล่งน้า
-โครงการ
พัฒนา
บารุงรักษา

-กองช่าง

สานักปลัด

ระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ

-โครงการ
ก่อสร้าง
ต่างๆ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม
-การ
พัฒนาการ
ผลิตทาง
การเกษตร

-การ
พัฒนาการ
ผลิตทาง
การเกษตร
-การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

การพัฒนา
ด้าน
สิ่งแวดล้อม
และ
การเกษตร

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม ใน
ชุมชนให้น่าอยู่
อย่างยั่งยืน
ปลอดมลพิษ

ตัวชี้วัด
ระดับ
58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
-ดาเนิน
3
กิจกรรม
ส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-ดาเนินการ
ส่งเสริม การ
ฝึกอบรม
ด้านการทา
9
เกษตร
อินทรีย์

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

-จานวนกิจกรรม -ปีละ 3
ที่ได้ดาเนินการ โครงการ/
ส่งเสริมการ
กิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-โครงการ/
กิจกรรม
ด้านการ
ส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม

-งาน
สานักปลัด
สาธารณสุข
และส่ง
แวดล้อม

59

60

61

62

3

3

3

3

-การส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

9

9

9

9

-การพัฒนาและ -จานวนพื้นที่ที่
ส่งเสริมการทา ได้รับการ
เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมด้าน
การเกษตร
อินทรีย์

-ปีละ 9
หมู่บ้าน

-โครงการ/ -สานักปลัด
กิจกรรม
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร
อินทรีย์
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หน่วย
สนับสนุน

ศูนย์
ส่งเสริม
เทคโนโลยี
เกษตร
ตาบล
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

-การพัฒนาคน -การพัฒนา
สังคม
เศรษฐกิจและ
เศรษฐกิจและ การท่องเทีย่ ว
สิ่งแวดล้อม

-การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
และการสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
ประชาชนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
อย่างยั่งยืนและ
ลดค่าใช้จ่าย

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

-การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

-จัดกิจกรรม
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
และสวัสดิการที่
ดี

- การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับ
การกว้าเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับ
58 59 60 61 62
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
-ดาเนิน
30 30 30 30 30
กิจกรรม
ส่งเสริม การ
ฝึกอบรม
การ
ประกอบ
อาชีพและ
ขยายผล
ตามแนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง
-ได้ดาเนิน
โครงการ/
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี

9

9

9

9

9

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

-การพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน
และความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน

-จานวน
-ปีละ 30
ครัวเรือนที่ได้รับ ครัวเรือน
การส่งเสริม
อาชีพตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-โครงการ/
กิจกรรม
ส่งเสริมการ
ประกอบ
อาชีพตาม
แนวคิด
เศรษฐกิจ
พอเพียง

-งาน
สวัสดิการ
และพัฒนา
ชุมชน

สานักปลัด

-ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
สาธารณสุขและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

-พื้นที่ที่ได้รับ
-ปีละ 9
การส่งเสริมด้าน หมูบ่ ้าน
สาธารณสุขและ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

-โครงการ/
กิจกรรม
ด้าน
สุขภาพ/
การปูองกัน
โรค/
สวัสดิการ
สังคม

-กอง
สานักปลัด
สาธารณสุข
ฯ
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัด

ยุทธศาสตร์
ทต.บึงวิชัย

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

- การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ
เพื่อรองรับ
การกว้าเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

-การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

-การพัฒนาคน
สังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

-การพัฒนาคน -การพัฒนา
และสังคมที่มี ด้านสื่อและ
คุณภาพเพื่อ ข้อมูลข่าวสาร
รองรับการ
กว้าเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด
ระดับ
58
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด
รวม)
จัดกิจกรรม
-ได้ดาเนิน
3
ส่งเสริมให้
โครงการ/
ประชาชนมี
กิจกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิต
ส่งเสริมให้
และสวัสดิการที่ ประชาชนมี
ดี
คุณภาพชีวิต
ที่ดี
-พัฒนาช่อง
ทางการรับรู้
ข่าวสารที่
ทันสมัยของ
ประชาชน
เพิ่มขึ้น

-มีการ
พัฒนาช่อง
ทางการรับรู้
ข่าวสารที่
ทันสมัย

3

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับกลยุทธ์

ความก้าว
หน้าของ
เป้าหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

หน่วย
รับผิดชอบ

หน่วย
สนับสนุน

สานักปลัด

59

60

61

62

3

3

3

3

-ส่งเสริมการ
กีฬาและ
กิจกรรม
นันทนาการ

-กลุ่มเปูาหมายที่ -ปีละ 3
ได้รับการ
โครงการ/
ส่งเสริมด้านกีฬา กิจกรรม
และกิจกรรม
นันทนาการ

-โครงการ/
กิจกรรม
ด้านส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ

-กอง
การศึกษา

3

3

3

3

-พัฒนาระบบ
สารสนเทศและ
การกระจาย
ข้อมูลข่าวสาร

-กลุ่มเปูาหมายที่ -ปีละ 3
ได้รับทราบ
โครงการ/
ข่าวสารทาง
กิจกรรม
ราชการ

-โครงการ/
กิจกรรมการ
พัฒนาช่อง
ทางการรับรู้
ข่าวสารที่
ทันสมัยของ
ประชาชน

-สานักปลัด สานักปลัด
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