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บทที่ ๑
บททั่วไป
วิสัยทัศน์
“ชุมชนน่าอยู่ มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดี
แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”
พันธกิจ ภารกิจ และอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลขามสะแกแสง
1. อานาจหน้ า ที่ต ามพระราชบั ญ ญัติ เ ทศบาล พ.ศ.2496 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึง (ฉบั บ ที่ 13)
พ.ศ.2552 ซึ่งได้กาหนดอานาจหน้าที่ของเทศบาลตาบลดังนี้
มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้บริการ
8. บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
มาตรา 51 ภายใต้ บั ง คั บ แห่ ง กฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจั ด ท ากิ จ การใดๆในเขตเทศบาล
ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
6. ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มีและบารุงทางระบายน้า
9. เทศพาณิชย์
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2. อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 หมวด 2 การกาหนดอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
มาตรา 16 ให้เทศบาลมีอานาจและหน้าที่ ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ทางน้า และทางระบายน้า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมการกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ
ประกาศกาหนด
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ในการนี้ เทศบาลตาบลขามสะแกแสง ได้วิเคราะห์ภารกิจอานาจหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมาย
จากพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยวิเคราะห์ภารกิจและ
อานาจหน้าที่ออกเป็น 7 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
(๒) การจัดให้มีและบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๓) การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้าง
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การผังเมือง
(๗) การควบคุมอาคาร
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การจัดให้มีและควบคุมตลาด
(๒) การส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ
(๓) การจัดการศึกษาและส่งเสริมการศึกษา
(๔) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
(๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
(๖) การจัดให้มีและบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(๘) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
(๙) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
(๒) การรักษาความสงบปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การอนามัย โรงมหรสพ ลาธาร
และสถานที่อื่น ๆ
(๓) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๔)
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) บารุงและส่งเสริมการทามาหากิจของราษฎร
(๒) การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
(๓) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกาจัดมูลฝอย
(๒) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(๓) การกาจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูล น้าเสีย
(๔) การจัดการบารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) การจัดการศึกษา
(3) การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๒) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๓) การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกาหนดให้อานาจเทศบาล ทาให้เทศบาลสามารถแก้ไขปัญหาของ
ท้องถิ่นได้ ดังนี้
๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
และครอบคลุมสอดคล้องกับการผังเมือง
๒. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ตลอดจนให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ในการประกอบอาชีพ
ตามความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคล
๓. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถปรับตัวให้เท่าทันสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป
๔. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตื่นตัวกับกระแสการมีส่วนร่วม และการสร้างชุมชนที่
เข้มแข็ง
๕. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเทศบาลทุกด้าน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการ
ประสานงานระหว่างเทศบาลกับประชาชนให้ทั่วถึงทุกพื้นที่
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยเน้น
การสร้างจิตสานึกและความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ
๘. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บ รวบรวมและการกาจัดขยะมูลฝอยและมูลฝอยติดเชื้อ
ตลอดจนปรับปรุงระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียให้ครอบคลุมเขตเทศบาล
๙. นาระบบผังเมืองมาใช้ในการพัฒนาเมืองเพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นเมืองที่น่าอยู่
๑๐. การจัดการและขยายโอกาสทางการศึกษาภายในเขตเทศบาลที่มีมาตรฐาน อันจะนาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนต่อไป
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นายเฮง ศรีม่วงกลาง นายกเทศมนตรีตาบลขามสะแกแสง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล
ตาบลขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
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1. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จะดาเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
ปรับปรุง ถนน ไฟฟ้า น้าประปา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีความเหมาะสม สร้างเครือข่ายเชื่อมโยง
ระบบขนส่งน้าให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชน
๒. นโยบายด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม จะดาเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาในทุกระดับที่มีอยู่ในเขตเทศบาลตาบลขามสะแกแสง จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสัง คม ทั้งใน
เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปตลอดจนถึงสังคมผู้สูงวัย ให้มีคุณภาพสังคมที่เป็นสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยจะส่งเสริมให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิ ดภายในชุมชน ตลอดจนจะพัฒนาและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลขามสะแกแสง ให้เป็นวัฒนธรรม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในทุกช่วง
วัย จะส่งเสริมกิจกรรมการออกกาลังกายของประชาชนและการแข่งขันกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะดาเนินการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการค้า การลงทุน
การส่ งเสริมอาชีพ การสร้ างรายได้ ให้ กับ ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลขามสะแกแสง ตลอดจนจะพัฒ นา
ปรับปรุงตลาดสดของเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลาดสด เพื่อพัฒนาให้เกิดการจับจ่าย ใช้สอยของประชาชน
ส่งผลต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน
4. นโยบายด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข จะดาเนินการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในเขตเทศบาลตาบลขามสะแกแสง ให้มีความสะอาด ร่มรื่น ตลอดจนสร้าง
ความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยจะบริหารจัดการต่อขยะมูลฝอย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
จะส่ งเสริ มสนั บ สนุ น การดาเนิ น งานเสริ มสร้ างสุ ขภาพที่ดีให้ กั บประชาชนในเขตเทศบาลตาบลขามสะแกแสง
สนับสนุนภารกิจงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อสร้างกระบวนการสาธารณสุขภายในชุมชน
ให้มีความเข้มแข็ง
5. นโยบายการเมืองและการบริหาร จะดาเนินการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนา การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการเมืองการปกครองของท้องถิ่น โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี สามารถบริการต่อประชาชนด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์
เทศบาลตาบลขามสะแกแสง กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสานต่อแนวทางพระราชดาริ
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาการศึกษา
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเกษตร
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาสังคม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา - วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
7. มีการจัดการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้รับการศึกษาทั้งภายในและภายนอกระบบ
8. ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและ เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
10. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส
ตัวชี้วัด
1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการบริการจัดการในระดับที่ดี
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ใช้งานได้ดี
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของครัวเรือนที่นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ชีวิตประจาวัน
5. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกรที่ได้รับความรู้ด้านการเกษตร
6. ร้อยละที่ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนที่มีสุขอนามัยที่ดี
7. ร้อยละ 100 ของเด็กนักเรียนที่เข้ารับการศึกษาตามเกณฑ์
8. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนโดยน้อมนาแนวทางหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
10. ร้อยละของการพัฒ นาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้ สูงอายุ ผู้พิการและด้อย
โอกาส
ค่าเป้าหมาย
1. เทศบาลมีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดีมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ได้มาตรฐาน
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและมีมาตรฐาน
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวิต สามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
5. เกษตรกรมีความรู้ด้านการเกษตร สามารถพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ
6. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง
7. มีการจัดการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ได้รับการศึกษาทั้งภายในและภายนอกระบบ
8. ปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
9. พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดต้นทุนการผลิตและ เพิ่มมูลค่า
ผลผลิต
10. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส
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กลยุทธ์
1. บริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล และส่งเสริม การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2. ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภคภายในตาบลและจัดหาแหล่ง
น้าในการอุปโภคและบริโภค และการเกษตร
3. ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุ ข และเสริมสร้างสุ ขภาวะของประชาชน รวมทั้งการ
ป้องกันและควบคุมโรค
4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา การอนุรักษ์สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
8. ส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร และพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง
9. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการชุมชน
10. ส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดยืนของยุทธศาสตร์
การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
เทศบาลตาบลขามสะแกแสง ได้กาหนดตามกรอบความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี,
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ , ยุ ท ธศาสตร์ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคต ะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง
1, ยุทธศาสตร์จั งหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
เทศบาลตาบลขามสะแกแสง มีพื้นที่ 3.11 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 5,111 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ไม่มีแม่น้าไหลผ่าน และยังไม่มี ระบบชลประทานที่ได้มาตรฐาน และเกิดปัญหาขาดแคลนน้า
สาหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง เทศบาลตาบลขามสะแกแสง จึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ที่สาคัญดังนี้
1. ปรับปรุงระบบน้าประปาให้ได้มาตรฐาน
2. จัดหาแหล่งน้าสาหรับอุปโภคบริโภค
3. ก่อสร้างเส้นทางคมนาให้ได้มาตรฐาน
4. ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ที่
1.

2.

ยุทธศาสตร์
ด้านการสานต่อแนวทาง
พระราชดาริ

ด้านการพัฒนาการศึกษา

ด้าน

แผนงาน

บริหารทั่วไป

การรักษาความสงบ
ภายใน
บริการชุมชนและ การศึกษา
และสังคม
การเศรษฐกิจ
การเกษตร
บริการชุมชนและ การศึกษา
การศาสนา วัฒนธรรม
และสังคม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
สานักปลัด
กองการศึกษา

4.

5.

6.

ด้านการพัฒนาการเกษตร การเศรษฐกิจ
บริการชุมชนและ
และสังคม
การเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาสังคม
บริการชุมชนและ
และสังคม

การเกษตร
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
การพาณิชย์
สังคมสงเคราะห์
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน
การดาเนินงานอื่น งบกลาง
ด้านการพัฒนาสาธารณสุข บริการชุมชนและ การศึกษา
และสังคม
สาธารณสุข
การเศรษฐกิจ
การพาณิชย์
การพาณิชย์
ด้านการพัฒนาโครงสร้าง บริการชุมชนและ เคหะและชุมชน
พื้นฐาน
และสังคม
การเศรษฐกิจ

7.

ด้านการพัฒนา
การท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและ
กีฬา

การเศรษฐกิจ
บริหารทั่วไป

อุตสาหกรรมและ
การโยธา
การพาณิชย์
บริหารงานทั่วไป
การศึกษา

กองการศึกษา
สานักปลัด

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง
เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

กองการประปา
สานักปลัด

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

กองการศึกษา
กองสาธารณสุขฯ

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

กองการประปา
กองสาธารณสุข
สานักปลัด
กองช่าง
กองสาธารณสุขฯ
กองการประปา
สานักปลัด

การศาสนา วัฒนธรรม

บริการชุมชนและ
และนันทนาการ
และสังคม

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

สานักปลัด

และนันทนาการ

3.

หน่วยงาน
สนับสนุน

กองการศึกษา

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

การศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ

8.
9.
10.

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริหารทั่วไป

บริหารงานทั่วไป

บริหารทั่วไป

การรักษาความสงบ
ภายใน

บริการชุมชนและ สาธารณสุข
และสังคม

สานักปลัด
กองคลัง
สานักปลัด

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

สาธารณสุข

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

เทศบาลตาบล
ขามสะแกแสง

