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บทน ำ 
 

  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)   เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีนั้น  เทศบาลต าบลได้ยึดหลักตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขและเพ่ิมเติม  
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี    และแผนการด าเนินงาน  ซ่ึงแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2560 นั้น  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจาก
การน าแผนงาน/โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562)  และมีความสัมพันธ์            
กับ         เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ที่ได้พิจารณาความส าคัญเร่งด่วน
ของการด าเนินโครงการตามล าดับ ก่อน-หลัง และอนุมัติงบประมาณให้สามารถด าเนินการได้ 

  อนึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา       
ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว ในหมวด 6 ว่าด้วยการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการรายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดต าม   
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน
และตุลาคม ของทุกปี 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560)  ซึ่งประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  16  แนวทางการพัฒนา และมีโครงการตามแผนพัฒนา
ทั้งหมด  204  โครงการ  และก าหนดงบประมาณไว้   64,497,400.- บาท และทางเทศบาลต าบล              
ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งหมด  131 โครงการ งบประมาณ  49,576,103.32  บาท คิดเป็น  64.22%          
ของโครงการทั้งหมด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -2- 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่ 
 

1. วิสัยทัศนก์ำรพัฒนำ 
" พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " 

 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
 2.1  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
เป้ำหมำย 
 เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตเทศบาลต าบลรังกาใหญ่ เช่น เส้นทางคมนาคม 
ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์  ให้ได้มาตรฐาน และมีแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรและอุปโภค -บริโภคอย่างพอเพียง 
สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และการอุปโภค-บริโภค 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนน รางระบายน้ า 
2) จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ 
3) จ านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
4) จ านวนแหล่งน้ าที่ท าการก่อสร้าง และขุดลอก 

 2.2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
เป้ำหมำย 
 เพ่ือเสริมสร้างทักษะให้กับประชาชน  ทั้งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย  ด้านสวัสดิการและสังคม 
ด้านการกีฬา ตลอดจนทางด้านจิตใจ  ให้มีคุณภาพ  และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
3) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) การป้องกัน เฝ้าระวัง รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
5) การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนชุมชนที่ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2) จ านวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และมีสุขภาพจิตที่ดี 
3) ไม่มีผู้ติดยาเสพติด ชุมชนเข้มแข็ง 
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4) จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 

 
 2.3  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
เป้ำหมำย 
 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและเพียงพอต่อการด ารงชีพ  ช่วยลดอัตราการว่างงาน          
ตามฤดูกาลและช่วยฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ ให้รู้จักวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาผลิตหรือแปรรูป               
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเป็นการสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล  ในการส่งเสริมอาชีพตามโครงการหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูป

สินค้าทางการเกษตร  
ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนครัวเรือนผู้มีทักษะในการผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 

 
 2.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เป้ำหมำย 
 เพ่ือจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน มีความสะดวก ปลอดภัยจากสารพิษ 
ประชาชนมีสุขภาพดี 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด 
1) จ านวนหมู่บ้านสะอาดหน้าอยู่  ปริมาณขยะลดน้อยลง 
2) จ านวนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึน มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 2.5  ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
เป้ำหมำย 
 เพ่ือให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคนส่วน โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการพัฒนาประเทศท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ  สามารรถตรวจสอบได้ 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 
ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2) จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์  ที่มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 


