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บทน ำ 
 

  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)   เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน    
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีนั้น  เทศบาลต าบลได้ยึดหลักตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 48  แก้ไขเพ่ิมเติม         
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  ที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าแผนพัฒนา
สี่ปี และแผนการด าเนินงาน  ซ่ึงแผนการด าเนินงาน พ.ศ. 2561 นั้น  เป็นเอกสารที่ต่อเนื่องจากการน าแผนงาน/
โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  และมีความสัมพันธ์กับเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ที่ได้พิจารณาความส าคัญเร่งด่วนของการด าเนินโครงการตามล าดับ 
ก่อน-หลัง และอนุมัติงบประมาณให้สามารถด าเนินการได้ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ซึ่งตามระเบียบดังกล่าว  ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยให้มีหน้าที่ด าเนินการ
รายงานผลและเสนอความคิดเห็น    ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในธันวาคมของทุกปี 

  ดังนั้น เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา              
จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลรังกาใหญ่  
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลต ำบลรังกำใหญ่ 

 
1. วิสัยทัศนก์ำรพัฒนำ 

" พัฒนาก้าวหน้า  การศึกษาก้าวไกล  ชาวประชาร่วมใจ  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม " 
 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
2.2   ยุทธศำสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานสิ่งแวดล้อม 
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3   เป้ำประสงค์ 
1) เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพื้นฐานในเขต ทต.รังกาใหญ่ 
2) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
3) เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการด ารงชีพ 
4) เพ่ือจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่และยั่งยืน 
5) เพ่ือให้เกิดกลไกการบริหารจัดการที่ดีในทุกภาคส่วน 

2.4   ตัวช้ีวัด 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน รวมทั้งการบริการสาธารณูปโภคท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้าน

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  รวมถึงการกีฬา นันทนาการระดับความสุขเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

3) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี
อาชีพและรายได้เพ่ิมมากขึ้น 

4) การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษ  และพัฒนาฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประชาชนในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 

5) การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
การบริหารงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน 

2.5   ค่ำเป้ำหมำย 
1) เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน การบริการสาธารณูปโภคครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคง  เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
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4) สิ่งแวดล้อมได้รับการฟ้ืนฟู และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 
5) องค์กรมีการบริหารจัดการทีดี ตามหลักธรรมาภิบาล 

2.6   กลยุทธ์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1) ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
2) ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3) ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
(๑) พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน  
(๔) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) เฝ้าระวัง  รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด 
(๖) พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
(๗) พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 
1) สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ชุมชน 
2) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ และการ 

แปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำดำนสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ชุมชนน่าอยู่ 
2) ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์การทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง

และสังคม 
2) ส่งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 

 
2.7   จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ (Positionnig) 

เทศบาลต าบลรังกาใหญ่ ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ  หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน  ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการ
พัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ  ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนา
ที่ยังยืน ควรคู่กับการพัฒนาสังคม  เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
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เป็นอยู่ของประชาชน  โดยยดึหลักการมีส่วนร่วม  ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และ
แผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชน  และ
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์
การพัฒนา ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.8   แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy  Map) 

“พัฒนำก้ำวหน้ำ  กำรศึกษำก้ำวไกล  ชำวประชำร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ อปท. 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การพัฒนาด้าน

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองท่ีดี 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

เส้นทางคมนาคมได้
มาตรฐาน การบริการสา

ธารณูปครอบคลุมทุกพื้นที ่

เคหะและ
ชุมชน 

การรักษาความ
สงบภายใน 

การเกษตร การศกึษา สาธารณสขุ สังคม
สงเคราะห ์

สร้างความ
เข้มแข็ง 

การศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

บริหารงาน
ทั่วไป 

แผนงำน 

กลยุทธ์ 1)ก่อสร้างปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้เป็นไป
ด้วยความสะดวก 
2)ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า
และโคมไฟฟ้าสาธารณะ  
3)ก่อสร้างและขยายเขต
การบริการประปา 
4)พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรและการ
อุปโภค-บริโภค 

1)พัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา 
2)พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพ
อนามัย 
3)พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ชุมชน  
4)การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
5)เฝ้าระวัง  รักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด 
6)พัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา
และนันทนาการ 
7)พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน 

1)ส่งเสริมการก าจัด
ขยะมูลฝอย เพื่อให้
ชุมชนน่าอยู่ 
2)ส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1)ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
องค์การทุกภาคส่วน
ในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2)ส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร
และองค์กรให้มีขีด
ความสามารถในการ
พัฒนา 

1)สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบอาชีพแก่
ชุมชน 
2)ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์ และ
การแปรรูปสินค้าทาง
การเกษตร 

 งบกลาง 

เป้ำประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดีข้ึน 

ประชาชนมีรายได้ที่
มั่นคง เพียงพอต่อ

การด ารงชีพ 

สิ่งแวดล้อมได้รับการฟื้นฟู
และอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

องค์การมีการบริหาร
จัดการที่ดี ตามหลักธรร

มาภิบาล 

วิสัยทัศน์ 

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบ ารุง
งานโครงสร้างพื้นฐานในเขต 

ทต.รังกาใหญ่ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต   
ของประชาชน 

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน       
มีรายได้เพิ่มข้ึนและเพียงพอ  

ต่อการด ารงชีพ 

เพื่อจัดระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนให้น่าอยู่

และยั่งยืน  

เพื่อให้เกิดกลไกการ
บริหารจัดการที่ดีในทุก

ภาคส่วน 
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