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วิสัยทัศน์ (VISION) 

 วิสัยทัศนก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา เป็นการตอ่ยอดของวิสัยทัศนต์ามแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2558-2562) เพื่อพัฒนาต าบลข่วงเปาสู่การเป็น 

 “ชุมชนแห่งการเรียนรู้  สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวติแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
 
 

พันธกิจ  (Mission) 

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศนท์ี่วางไว้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมุ่งพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดพันธ

กิจหลัก จ านวน  7 พันธกิจ ดังนี้ 

พันธกิจที่ 1.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา พัฒนาแหลง่เรียนรู ้และเทคโนโลยีการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนรูข้องประชาชน 

พันธกิจที่ 2.  พัฒนาดา้นสาธารณสุขและส่งเสริมการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ  

น าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความมั่นคงในชีวิต บนพื้นฐานความเท่าเทียม

ในด้านสวัสดิการสังคม 

พันธกิจที่ 3.  สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  แก้ไขปัญหายาเสพติด

ในชุมชน 

พันธกิจที่ 4.  การพัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดแนวทางพระราชด าริ   

 “เศรษฐกิจแบบพอเพียง” เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

พันธกิจที่ 5.  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ และการบริการ 

                    สาธารณะให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

 พันธกิจที่ 6.  พัฒนาการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

คุณภาพ ภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

     พันธกิจที่ 7.  พัฒนาด้านการเมอืงและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการ

พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

  ธรรมาภบิาลภายใต้การมีสว่นร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Purpose) 

 เพื่อให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่วางไว้ องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา มีเป้าหมายเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 7 ด้านดังนี้ 

 1. ด้านการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม 

1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการศกึษา พัฒนาเทคโนโลยีดา้นการศึกษา และการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตเพื่อให้ประชาชนในต าบลมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี  เป็นคนดี มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
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1.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศกึษาอย่างตอ่เนื่อง เพื่อให้เยาวชนและประชาชน 

      ทุกกลุ่มซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ดอ้ยโอกาส ผูพ้ิการได้เข้าถึงการศึกษาที่มคีุณภาพ 

      อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยค านึงถึงความเสมอ 

       ภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึน้ในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ “สังคมแห่งการ 

       เรียนรู”้ 

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ การอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนา  

  ศลิปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 2.  ด้านสาธารณสุขและส่งเสรมิคุณภาพชวีิต 

    2.1 ส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข กีฬา และนันทนาการเพื่อสุข 

  ภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูต้ิดเชือ้และ 

       ผูด้้อยโอกาสทางสังคม เพื่อให้ประชาชนต าบลข่วงเปามคีุณภาพชีวติที่ดี และ 

  เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
 

3. ด้านความมั่นคงและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

  3.1 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินและร่วม 

     แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 4. ด้านเศรษฐกิจ การเกษตรและการท่องเที่ยว 

 4.1 ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพเสรมิ ฝกึอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการ 

  ของชุมชน เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้ประชาชนต าบลข่วงเปามีความเป็นอยู่ที่ด ี

  ขึน้  สรา้งความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

  4.2 ส่งเสรมิและพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในใต้แนวคิด 

    เศรษฐกจิพอเพยีง 

4.3 ส่งเสรมิ สนับสนุนและพฒันาสถานที่ทอ่งเทีย่ว 

5. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 5.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง  

  เพื่อรองรับการพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ 

 5.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหลง่น้ า 

  ให้มคีุณภาพที่ด ีเพื่อการใชง้านของประชาชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชน ให้มจีติส านึกในการอนุรักษ์ 

   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนต าบลข่วงเปามสีภาพแวดล้อมที่ 

  ดี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 
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7. ด้านการบรหิารและการเมือง 

 7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนเข้ามีสว่นร่วมในการพัฒนาต าบลข่วงเปา เพื่อ 

   สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยชุมชนเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการพัฒนาและ 

   แก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมปีระสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

7.2 การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ด ี(Good Governance) เพื่อ 

 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานภาครัฐ และภาคประชาชนให้เกิดความเป็นธรรม 

 และความโปร่งใสในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการมีสว่นร่วมในการบริหาร 

 การพัฒนาจากทุกภาคส่วน 

 

             เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ 

จึงก าหนดยุทธศาสตร์  7 ด้าน แนวทางการพัฒนาและหน่วยงานที่รับผิดชอบในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา รายละเอียดดังตารางตอ่ไปนี้ 
 

ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา 

หน่วยงาน

รับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน 

การศึกษา 

ศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1. ประชากรวัยเรียน

ทุกคนในต าบลขว่ง

เปาได้รับโอกาสใน

การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

อย่างท่ัวถึง และ

ประชากรทุกกลุ่ม

สามารถเข้าถึงการ

เรียนรู้ตลอดชวีติ

อย่างมคีุณภาพ 

1.1 ส่งเสริม สนับ 

สนุนการศึกษา 

พัฒนาเทคโนโลยี

ด้านการศกึษาและ

เผยแพร่ขอ้มูล

ข่าวสาร พัฒนา

สังคมแหง่การเรียนรู้ 

 

1. ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานบรกิารทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาอื่นฯ ท่ี

เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเหลี่อมล้ าและสร้าง

โอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนทุก

ระดับ และพัฒนาความพรอ้มต่อการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

2. สนับสนุน ส่งเสรมิพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพิ่ม

บทบาทในการจัดการศึกษา เพิ่มประสทิธิภาพ

การเรยีนรูข้องประชาชน ส่งเสริมการศึกษา

การมสีว่นรว่มท้ังในระบบและนอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพพร้อมท้ัง

เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมแห่งการเรยีนรูท่ี้

เหมาะสมและเพียงพอส าหรับประชาชนทุก

ระดับ เพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิต 

 

ส่วน

การศึกษาฯ 



คูม่ือประชาชน  องค์การบริหารสว่นต าบลขว่งเปา 4 

 

2.ชุมชนสามารถ

อนุรักษฟ์ื้นฟูและสบื

สาน ศลิปวัฒนธรรม 

จารีต ประเพณีและ

ภูมิปัญญาของ

ท้องถิ่นอยูไ่ด้อยา่ง

ยั่งยืน 

1.2 ส่งเสริม

สนับสนุนการจัดองค์

ความรู้ การอนุรักษ ์

สบืทอด ศาสนา 

ศลิปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่น 

1. สง่เสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ สบืทอด 

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและการจัดการองค์ความรูท้าง

ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรมและภูมปัิญญา

ท้องถิ่น ส่งเสรมิปราชญ์ชาวบา้นเพื่อเป็นแหลง่

เรยีนรู ้รวมถึงการบูรณฟื้นฟูโบราณสถาน 

แหลง่ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญ สรา้งและพัฒนา

เครอืข่ายการอนุรักษ์ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเชื่อมโยงระหว่าง

องค์กรภาคประชาชน เอกชน หนว่ยงาน

ราชการ 

2. ปลูกจติส านกึการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ท้องถิ่น ส่งเสรมิคุณธรรมจรยิธรรม จัด

กิจกรรมทางศาสนา 

2. ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้าน

สาธารณสุขและ

ส่งเสริมคุณภาพ

ชวีติพัฒนาสังคมท่ีมี

คุณภาพ 

ประชาชนในต าบล

ข่วงเปา โดยเฉพาะ

กลุ่มเด็กและเยาวชน 

ผู้สูงอายุ คนพกิาร  

ผู้ดอ้ยโอกาส 

และผู้ประสบ 

ปัญหาทางสังคม 

ตอ้งได้รับบริการและ

สวัสดกิารจาก

องคก์ารบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปาอย่าง

ท่ัวถึงและเป็นธรรม

บนพืน้ฐานของการ

พึ่งพาตนเอง 

2.1 ส่งเสริม 

สนับสนุนสุขภาพ

อนามัย การ

สาธารณสุข  

การกีฬาและ

นันทนาการเพื่อ 

สุขภาวะท่ีดขีองคนใน

ชุมชน 

1. สง่เสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านระบบ

สวัสดิการและบริการสาธารณสุข การ

ป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้

ประชาชนในชุมชนสามารถเขา้ถงึบริการได้

สะดวกและทั่วถงึ 

2. สง่เสริมและสนับสนุนใหป้ระชาชนมี

ความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 

3. สง่เสริมและจัดใหมี้พืน้ที่ส าหรับการออก

ก าลังกาย การจัดกจิกรรมกฬีา นันทนาการ 

สนง.ปลัด 

 

 

 

 

สนง.ปลัด 

กองช่าง 

2.2 ส่งเสริมการ

พัฒนาคุณภาพชวีติ

เด็กและเยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้

ตดิเชื้อและ

ผู้ดอ้ยโอกาสทาง

สังคม 

1. สนับสนุน สง่เสริม สวัสดิการ  แนวทางใน

การสงเคราะหแ์กผู่้ด้อยโอกาส ชว่ยเหลือ

ผู้สูงอาย ุผู้พกิาร ผู้ติดเชือ้และผูด้้อยโอกาส 

ทั้งดา้นการศึกษา การพัฒนาอาชีพ ปัจจยั

การยังชีพ การผลติ พัฒนาการรวมกลุ่ม

อาชีพใหแ้กผู่้ด้อยโอกาส ตามศักยภาพของ

ชุมชน เพือ่ใหมี้งานท า มรีายได้ พึ่งพาตนเอง

ได้ 

สนง.ปลัด 

(พ.ช.) 
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3. ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน

ความมั่นคงและ

การป้องกัน

บรรเทาสาธารณ

ภัย 

ประชาชนได้รับ

ความปลอดภัยใน

ชีวติและทรัพย์สนิ

สามารถป้องกัน

และรับมือกับ

สถานการณต์า่งๆ 

ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

สามารถลดปัญหา  

ยาเสพติดและความ

ไม่ปลอดภยัในชีวติ

และทรัพย์สนิของ

คนในชุมชน 

 

 

รักษาความสงบ

และความเรียบร้อย

ในชุมชนพรอ้ม

ป้องกันบรรเทา 

สาธารณภัย 

1. สง่เสริม สนับสนุน เครอืข่ายอาสาสมัคร

ชุมชน เครอืข่ายอาสาสมัครป้องกันและ

บรรเทาสาธารณะ (อปพร.) กลุ่มจติอาสา 

และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ

ปฏิบัตงิานใหส้ามารถปฏบิัติภารกจิไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2. พัฒนา ปรบัปรงุ ระบบการปอ้งกัน

บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจน สถานที่ 

เครื่องมอื เครือ่งใช้ ในการปอ้งกนัและ

บรรเทาสาธารณภัยทีท่ันสมัย ใหมี้

ประสิทธิภาพสามารถพร้อมใช้งานได้

ตลอดเวลา 

3.รณรงค ์ประชาสัมพันธ์และจัดกจิกรรม

ต่างๆ เพือ่ปอ้งกันภัยทีอ่าจเกิดขึน้ในชุมชน 

โดยจัดกจิกรรมที่มีส่วนร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็ง

ความสามัคคใีหชุ้มชน 

สนง.ปลดั 

4. ยุทธศาสตร์

ด้านเศรษฐกจิ

การเกษตรและ

การท่องเที่ยว 

พัฒนาศักยภาพ

ด้านการประกอบ

อาชีพขจัดความ

ยากจนเสรมิสรา้ง

ความเข้มแข็งให้

ชุมชนพัฒนาแหลง่

ท่องเที่ยวผลิตภัณฑ ์

ในชุมชนโดยมหีลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียงและมีความ

พรอ้มต่อผลกระทบ

จากการเข้าร่วม

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซยีน (AEC) 

4.1 ส่งเสรมิพัฒนา

อาชีพเสรมิสรา้ง

ความเข้มแข็งให้

ชุมชน โดยมหีลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

 

1. จัดฝึกอบรม สง่เสริมพัฒนาศักยภาพ

ด้านการประกอบอาชีพ ส่งเสรมิความรู้ 

ทักษะด้านการประกอบอาชีพ การผลิต

สินคา้ชุมชน (OTOP) การค้า หัตถกรรม 

พัฒนาศักยภาพของผู้ผลิต การบริหาร

จัดการตลาด การกระจายสินคา้ การ

ลงทุน พัฒนาการผลิตภัณฑใ์หม่ๆ จาก

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

สนง.ปลดั 

4.2 ส่งเสรมิและ

พัฒนาการเกษตร

เพิ่มผลผลติ ลด

ต้นทุนการเกษตรให้

ยึดหลักเกษตร

1. รณรงคแ์ละสง่เสริมเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลติ 

2. จัดฝึกอบรม สง่เสริมพัฒนาองค์

ความรู้ด้านการเกษตร การใชเ้ทคโนโลยี

สนง.ปลดั 
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ทฤษฎีใหม ่ภายใน

ใต้แนวคิดเศรษฐกจิ

พอเพียง 

ที่เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ 

3. ส่งเสรมิการใชท้รัพยากรทอ้งถิ่นเป็น

ฐานการผลติทางการเกษตรโดยใช้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ผสมผสานกับภูมิปญัญาท้องถิ่น 

4.3 ส่งเสรมิ 

สนับสนุนและ

พัฒนาสถานที่

ท่องเที่ยว 

 

1. พัฒนาปรับปรุงภมูิทัศนใ์หม้ีความ

สวยงามเพื่อเสรมิสรา้งศักยภาพการ

ท่องเที่ยว 

2. จัดกจิกรรมเพื่อสง่เสริมการ

ท่องเที่ยวในชุมชนที่สอดคลอ้งกับวถิชีีวติ

ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

3. ประชาสมัพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและ

สถานที่ทอ่งเที่ยวให้เป็นที่รูจ้ัก 

สนง.ปลดั/

ส่วนศึกษาฯ 

5. ยุทธศาสตร ์

การพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกในด้าน

การคมนาคม การ

ขนส่งผลผลติ

ทางดา้นเกษตรและ

ได้รับการบริการ

ด้านสาธารณูปโภค 

5.1 การพัฒนา

ด้านการคมนาคม

ขนส่ง 

1. ด าเนินการกอ่สรา้ง ซอ่มแซม 

ปรับปรุง ถนน สะพาน ขยายการจราจร

บ ารุงรักษาพื้นผิวถนน ปรับปรุงถนนให้

ได้มาตรฐานที่ด ีมีความปลอดภัยในการ

เดินทางและขนส่งสินคา้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของคนในชุมชน 

กองช่าง 

 การบรกิาร

สาธารณะได้

ครอบคลุมและ

ทั่วถงึรองรับการ

พัฒนาทางสังคม

และเศรษฐกจิ 

5.2 การพัฒนา

ด้านสาธารณูปโภค    

สาธารณาการ และ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ทางการเกษตร 

1. พัฒนาด้านระบบสาธารณปูโภค          

สาธารณูปการ การพัฒนาและ

บ ารุงรักษาระบบประปา ระบบน้ าดืม่

สะอาด ไฟฟ้า โทรศัพท ์โดยบรูณาการ

รว่มกันระหว่างองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และประชาชน 

กองช่าง 
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2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคท่ี

เก่ียวกับการเกษตรและชลประทาน เช่น 

อ่างเก็บน้ า ฝายชะลอน้ า ฝายแม้ว คู 

คลอง หนองบึง ระบบชลประทานโดยมุง้

เน้นเพื่อการเกษตร 

  

5.3 การพัฒนา

และปรับปรุง

สิ่งก่อสรา้งอาคาร

และสถานที ่

1. การพัฒนาสิ่งก่อสรา้ง ซอ่มแซม 

ปรับปรุงอาคาร สถานที่และลาน

เอนกประสงค ์โดยการรว่มกนัระหว่าง

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

กองช่าง 

6. ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการ

อนุรักษ์ การ

บรหิารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสรมิ สนับสนุน

ทรัพยากรและการ

มีส่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

6.1 การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม 

 

1. สง่เสริมสรา้งจิตส านึกและการมีส่วน

รว่มในการอนุรักษ์ปา่ชุมชน ปลูกปา่ใน

พืน้ที่สาธารณะ สรา้งฝายกัน้น้ า ลดการ

เผาไร ่นา เผาปา่ รณรงคป์ระชาสัมพันธ์

ให้ชุมชนตระหนัก มีความรูค้วามเข้าใจ

ในการป้องกัน แกไ้ขปัญหาและฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. สรา้งองคค์วามรู ้จัดตั้งชุมชนต้นแบบ

ในการบรหิารการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สนง.ปลดั 

  6.2 การควบคุม 

ป้องกันแกไ้ขปัญหา

ขยะและมลภาวะ 

 

1. พัฒนาระบบบรหิารจัดการขยะ และ

แกไ้ขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า รว่มกับ

หน่วยงาน อปท. ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

สนง.ปลดั 

7.ยุทธศาสตร์

ด้านการบรหิาร

จัดการบ้านเมอืงที่

องคก์ารบรหิารส่วน

ต าบลข่วงเปา มี

กระบวนการบรหิาร

7.1 พัฒนา

ประสิทธิภาพ

บุคลากรและการ

1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้

ความสามารถในการปฏิบตัิงาน สรา้ง

จิตส านึก ปรับปรุงการบรหิาร เพื่อการ

ทุก

หน่วยงาน 
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ด ี จัดการภายใตห้ลัก   

ธรรมาภิบาลและ

การบรกิาร

สาธารณะแก่

ประชาชนที่มี

ประสิทธิภาพและ

เกิดผลสัมฤทธิ ์

จัดการองคก์ร 

 

พัฒนาและบรกิารประชาชนตาม

หลักการบริการจัดการบา้นเมืองทีด่ี 

7.2 ส่งเสรมิ

ประชาธิปไตยใช้

หลักธรรมาภิบาล 

 

1. สง่เสริมประชาธิปไตย ใช้หลัก 

ธรรมาภิบาล เสรมิสรา้งความปรองดอง

สมานฉันท์ในสังคมการสรา้งคา่นิยมใน

การมีส่วนร่วมและการแสดงความ

คดิเห็น ความรับผิดชอบตอ่สว่นรวม

กระบวนการประชาสังคม การ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

คา่นิยม เสริมสรา้งความเข้าใจรว่มกัน

ของประชาชนให้เกดิความสมคัรสมาน

สามัคคคีวามปรองดอง สมานฉันท์ใน

สังคมชุมชน 

ทุก

หน่วยงาน 

7.3 ส่งเสรมิ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานตาม

นโยบายของรัฐบาล 

ราชการ ส่วนกลาง 

ส่วนภูมภิาคและ

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

1. สง่เสริม สนับสนนุการด าเนินงาน

ตามนโยบายของรัฐบาล ราชการ 

ส่วนกลาง ส่วนภมูิภาคและทอ้งถิ่นที่

เก่ียวข้องให้ความรว่มมอืระหว่างส่วน

ราชการและองคก์รประชาชนในการ

พัฒนาการให้บริการประชาชนอยา่งมี

ประสิทธิภาพและคุณภาพ 

ทุก

หน่วยงาน 

 
 


