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ประกาศองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
เร่ือง  ประกาศใช3แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  ( พ.ศ.  2558 – 2562 ) 

****** 
 

  ด�วยองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ได�จัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562)  
เพ่ือใช�เป0นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป2ขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว โดยกําหนดยุทธศาสตร	การ
พัฒนาไว�  5  ยุทธศาสตร	  ประกอบด�วย    

๑.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
๒.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านเกษตรกรรม 

  ๓.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
 ๔.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านศาสนาและวัฒนธรรม 
 ๕.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว   
 6. ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๗.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม 
 ๘. ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สิน 
  ๙.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านสาธารณสุข 
 ๑๐.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านการศึกษา 
 ๑๑.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
 ๑๒.  ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

 

  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ได�มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร	การ
พัฒนา ( พ.ศ. 2558 - 2562 )  และสภาองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ได�พิจารณาให�ความเห็นชอบ ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี  1   เม่ือวันท่ี  3  มิถุนายน  พ.ศ. 2557    และผู�บริหารท�องถ่ินได�พิจารณา
อนุมัติแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.  2548  ข�อ  16   
 

  ดังนั้น เพ่ือให�การพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว เป0นไปตามแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา 
ท่ีได�กําหนดไว�อย�างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค	  เปNาหมายท่ีตั้งไว�   จึงประกาศใช�แผนยุทธศาสตร	การพัฒนา ( 
พ.ศ. 2558 - 2562 )  ขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ต�อไป 
 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ     ณ     วันท่ี    4   มิถุนายน   พ.ศ.   2557 
 
 

(  นายโสรส  จงภักดี  ) 
นายกองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
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คํานํา 

 
องค	การบริหารส�วนตําบลมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ท�องถ่ินของตนเอง ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาประเทศโดยส�วนรวม โดยเฉพาะอย�างยิ่งภายใต�เจตนารมณ	ของรัฐธรรมนูญ
แห�งราชอานาจักไทย พุทธศักราช  2550  ให�กระจายอํานาจแก�ท�องถ่ินและให�คนในท�องถ่ินมีส�วนร�วมในการบริหาร
ท�องถ่ิน และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.  2537  มาตรา 66 กําหนดให�องค	การ
บริหารส�วนตําบลมีหน�า ท่ี พัฒนาตําบลท้ังในด�านเศรษฐกิจ  สั งคมและวัฒนธรรม ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	การปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.  2548  กําหนดให�องค	การ
บริหารส�วนตําบล ต�องจัดทําแผนพัฒนาซ่ึงประกอบด�วยแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา  แผนพัฒนาสามป2  และแผน
ดําเนินงาน  

 

             ดังนั้นเพ่ือให�เป0นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอํานาจหน�าท่ี  องค	การบริหารส�วนตําบล  ท�าลาด
ขาว จึงได�จัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาท�องถ่ิน ระยะ  5  ป2  (  พ.ศ. 2558-2562  )  ข้ึน 
 

             องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว หวังเป0นอย�างยิ่งว�าแผนพัฒนาท�องถ่ินฉบับนี้จะเป0น    เข็มทิศชี้
ทางนําพาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลท�าลาดขาว ไปสู�ความเจริญก�าวหน�า พัฒนาอย�างบูรณาการและ
ยั่งยืน สืบต�อไป 
 
 
 
                                                                  
 
 
 

                                                     งานวิเคราะห	นโยบายและแผน 
     สํานักปลัด องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
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สารบัญ 
 
    เร่ือง                    หน�า      
             
  บทท่ี   1     บทนํา            1 
   บทท่ี   2 สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค	กรปกครองส�วนท�องถิ่น            3 
   บทท่ี   3 แผนยุทธศาสตร	ขององค	การบรหิารส�วนตําบลท�าลาดขาว                   14 
  พ.ศ. 2558 - 2562          
   บทท่ี   4 รายละเอียดของแผนยุทธศาสตร	ขององค	การบรหิารส�วนตําบลท�าลาดขาว         36                 
  พ.ศ. 2558 - 2562 
   บทท่ี   5    การนาํยุทธศาสตร	การพัฒนาท�องถิน่ไปสู�การปฏิบตัิแลการตดิตามประเมินผล     45     
           
                  ภาคผนวก                                                                                    
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บทท่ี  1 
                                                    บทนํา 
   

 
ความเป8นมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนา 

****************** 
            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน   พ.ศ. 2548  กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท�องถ่ินไว�  2   ประเภท   คือแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา   และ
แผนพัฒนาสามป2 ” แผนยุทธศาสตร	การพัฒนา”  หมายถึง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค	กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร	และแนวทางการพัฒนาองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน	   พันธกิจ และ
จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอําเภอ 
                    “แผนพัฒนาสามป2” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา อันมีลักษณะเป0นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับป2งบประมาณแต�ละป2  ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป0นแผนก�าวหน�า  ครอบคลุมระยะเวลาสามป2โดยมีการทบทวน
เพ่ือปรับปรุงเป0นประจําทุกป2  ซ่ึงการจัดทําแผนสามป2  จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป2อย�าง
ใกล�ชิด   โดยเฉพาะอย�างยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุ�งเน�นผลงาน องค	ประกอบ   ประกอบด�วยลักษณะของแผน  
วัตถุประสงค	  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา   และประโยชน	ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา   
โดยนําเสนอ    ดังนี้ 

1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
    แผนยุทธศาสตร	การพัฒนา  เป0นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ท่ีได�
กําหนดแผนยุทธศาสตร	และแนวทางในการพัฒนา  เป0นการแสดงถึงวิสัยทัศน	  พันธกิจ  และจุดมุ�งหมายท่ีจะดําเนินการ
พัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกล�าวสอดคล�องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
อําเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท�องถ่ิน แผนยุทธศาสตร	การพัฒนาเป0นเอกสารท่ีมีความสัมพันธ	ใกล�ชิดกับ
แผนพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบล 3 ป2  และข�อบัญญัติงบประมาณประจําป2  กล�าวคือ  เป0นยุทธศาสตร	ไป
ดําเนินการจัดทําเป0นแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด  มาพิจารณาดําเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึนในลักษณะท่ีจะนําไปบรรจุในข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําป2และสามารถนําไปปฏิบัติได�
ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณของป2นั้น 

2.   วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
               1.  เพ่ือเป0นการเตรียมโครงการต�างๆให�อยู�ในลักษณะท่ีพร�อมบรรจุในเอกสารงบประมาณ  ประจําป2  และ
นําไปปฏิบัติได�ทันทีเม่ือได�รับงบประมาณ 
              2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ	และเชื่อมโยงระหว�างแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร	 ,แผนพัฒนาสามป2 และการจัดทํา
งบประมาณประจําป2 
               3.  เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององค	การบริหารส�วนตําบลว�าเป0นอย�างไร  โดย
จะต�องสอดคล�องและสามารถตอบสนองต�อวัตถุประสงค	ของการพัฒนา 
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3.  ข้ันตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
                     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 
2548  หมวด  3  การจัดทําแผนพัฒนา  ข�อ   16  การจัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาให�ดําเนินการตามระเบียบ  
มีข้ันตอนดําเนินการ  ดังนี้ 
  1.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินจัดประชุมประชาคมท�องถ่ิน  ส�วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข�อง  
เพ่ือแจ�งแนวทางการพัฒนาท�องถ่ิน  รับทราบปWญหา  ความต�องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นท่ีเก่ียวข�อง
ตลอดจนความช�วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา  โดยให�นําข�อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ  และข�อมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา 
  2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ิน  รวบรวมแนวทางและข�อมูล นํามาวิเคราะห	
เพ่ือจัดทําร�างแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาแล�วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน 
  3.  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินพิจารณาร�างแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา  เพ่ือเสนอผู�บริหารท�องถ่ิน 
  4.  ผู�บริหารท�องถ่ินพิจารณาอนุมัติร�างแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาและประกาศใช�แผนยุทธศาสตร	การ
พัฒนา 

  สําหรับองค	การบริหารส�วนตําบลให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอร�างแผนยุทธศาสตร	การพัฒนาต�อสภา
องค	การบริหารส�วนตําบลเพ่ือให�ความเห็นชอบก�อน แล�วผู�บริหารท�องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช�แผน
ยุทธศาสตร	การพัฒนาต�อไป 

4.   ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
               1. เป0นเครื่องมืออย�างหนึ่งท่ีจะช�วยให�องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว สามารถดําเนินการพัฒนาได�
บรรลุวัตถุประสงค	 เปNาหมายอย�างมีประสิทธิภาพ 
               2. สามารถตอบสนองต�อปWญหาความต�องการของประชาชนในท�องถ่ินได�อย�างแท�จริง 
               3. เป0นมาตรการท่ีแสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหว�างแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา แผนพัฒนาสามป2 และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําป2ของท�องถ่ิน 

 
 

*************************** 
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ส�วนท่ี   2                                                                                                    
                     สภาพท่ัวไป  และข3อมูลพ้ืนฐาน 
               ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว    

       อําเภอโชคชัย   จังหวัดนครราชสีมา 
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ส�วนท่ี   ๒ 
 สภาพท่ัวไปและข3อมูลพื้นฐาน ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

 
 

   ๑ สภาพท่ัวไป 
  ๑.๑ ประวัติตําบลท�าลาขาว 

ตําบลท�าลาดขาวมีท้ังหมด  ๑๑  หมู�  หมู�บ�านแรกของตําบลท�าลาดขาว  คือ บ�านท�าลาดขาว 
หมู�ท่ี  ๑  ตําบลท�าลาขาวต้ังมาประมาณ  ๑๕๐  โดยแยกมาจากตําบลพลับพลา  ผู�ท่ีอพยพมาต้ังรกรากคนแรก คือ 
นายขาว  หรือ ทิดขาว  ได�นําญาติพ่ีน�อง มาทําไร�เลื่อนลอย  อยู�บริเวณลําพระเพลิง  คือบ�าน    ท�าลาดขาวในปWจจุบัน  
ซ่ึงมีน้ําอุดมสมบูรณ	เหมาะแก�การเลี้ยงสัตว	 และเพาะปลูก  ต�อมานายขาวได�นําญาติมาต้ังรกรากห�างจากลําพระเพลิง
ประมาณ  ๕  กิโลเมตร  และต�อมามีผู�อพยพมาอีกหลายครอบครัว  จึงได�ต้ังชื่อหมู�บ�านว�า บ�านท�าลาขาว ต�อมามีการ
แยกย�ายหมู�บ�านใหม�ข้ึนเป0น  ๓  หมู�บ�านและเปลี่ยนชื่อหมู�บ�านใหม�  จาก  ท�าละขาว  เป0นท�าลาดขาว  ซ่ึงใช�เรียกชื่อนี้
จนถึงปWจจุบัน 
   ทําเนียบกํานันตําบลท�าลาดขาว 
   ๑.  ขุนลาดขาว  (ปลั่ง  ศิริพร  ณ  ราชสีมา) 
   ๒.  นายปYZว           คานกระโทก 
   ๓.  นายเนียม       สุขกระโทก 
   ๔.  นายใน           บพิตรสุวรรณ 
     ๕.  นายหรั่ง          กลิ่นวิชัย 
   ๖.  นายอ�อง   ศิริพร   ณ   ราชสีมา 
   ๗.  นายใหญ�   ลีกุลธร 
   ๘.  ส.อ.ประกอบ    จุฑาฤทธิกุล 
   ๙.  นายละมุล         จามกระโทก 
   ๑๐.  นางบังอร        ครึบกระโทก 
   ๑๑. นายดอน          แสงผักแว�น 
 

  ๑.๒   ท่ีตั้ง  องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว เป0นส�วนหนึ่งของอําเภอโชคชัย   ต้ังอยู�
ทางทิศใต� ห�างจากอําเภอโชคชัยประมาณ  ๖  กิโลเมตร   และห�างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร 

 ๑.๓   เนื้อท่ี   องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ ๑๕,๖๒๕  ไร�   
หรือประมาณ  ๒๕  ตารางกิโลเมตร  คิดเป0นร�อยละ ๔.๑๕   ของพ้ืนท่ีอําเภอโชคชัยท้ังหมด (อําเภอโชคชัยมีพ้ืนท่ี
ประมาณ ๓๒๘,๗๐๐ ไร� หรือประมาณ  2๕ ตารางกิโลเมตร) 

 ๑.๔    อาณาเขต     องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว มีอาณาเขตติดต�อกับตําบล
 ใกล�เคียงดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต�อกับตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัย 
 ทิศใต�  ติดต�อกับตําบลครบุรี  อําเภอโชคชัย  
 ทิศตะวันออก ติดต�อกับตําบลกระโทก,ทุ�งอรุณ อําเภอโชคชัย 
 ทิศตะวันตก ติดต�อกับตําบลดอน  อําเภอปWกธงชัย 
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   ๑.๕    ลักษณะภูมิประเทศ     มีลักษณะเป0นท่ีราบไม�สมํ่าเสมอมีความเอียงคล�ายรูปกระทะ 
ในสภาพพ้ืนท่ีทํานามีโอกาสน้ําท�วมในฤดูฝน   พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป0นท่ีนาเนื่องจากอยู�ในท่ีลุ�ม ซ่ึงอยู�ในระดับ ๑๘๙-๑๙๓ 
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลําน้ําสําคัญได�แก� ลํามูล และลําพระเพลิง นอกจากนี้ยังมีน้ําจากชลประทานไหล
ผ�านและมีอ�างเก็บน้ําท่ีสําคัญ  คือ  บึงพระ  (มีพ้ืนท่ีประมาณ ๙๓๕ ไร�)  ซ่ึงประชาชนในตําบลใช�น้ําจากแหล�งน้ําเหล�านี้
ในการอุปโภค – บริโภค  และใช�ในการเกษตร 
   ๑.๖    สมรรถภาพดิน   พ้ืนท่ี ๘๐% เป0นดินลึกปานกลางหรือค�อนข�างเป0นทรายท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ	ปานกลางถึงตํ่า เหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชในช�วงฤดูฝน  จากการตรวจสอบสมรรถของจังหวัด
นครราชสีมา  โดยกรมพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ประกอบด�วยดิน ๒ ชุด คือ 
  ชุดดินราชบุรี  มีประมาณร�อยละ ๘๓ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ดินชุดนี้เป0นดินลึกมีการระบายน้ําค�อนข�าง
เลว  ดินมีความสามารถในการให�น้ําซึมผ�านได�ช�า ดินบนจะมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลในดินชั้นล�าง ดินชุดนี้ ในหน�า
ฝนใช�ทํานาซ่ึงมีความเหมาะสมดีแต�ข�าวอาจได�รับความเสียหายบ�าง เนื่องจากฤดูฝนจะถูกน้ําท�วมโดยฉับพลันได�ดินชุดนี้
ไม�เหมาะกับการปลูกพืชไร�เนื่องจากจะได�รับความเสียหาย  จากน้ําท�วมขัง ดังกล�าวได�  นอกจากนั้นในหน�าแล�งดิน
ยังเหนียวและแข็งเกินไปทําให�ยากต�อการ ทําการเกษตรกรรมดินชุดนี้  จะพบในเขต หมู�ท่ี ๑,๒,๓  บ�านท�าลาดขาว หมู�
ท่ี ๔  บ�านโคกกระสังข	  หมู�ท่ี ๕,๖,๗   บ�านบึงพระ หมู�ท่ี ๘,๙  บ�านบึงไทย หมู�ท่ี ๑๐ บ�านสระพระ  และหมู�ท่ี ๑๑ 
บ�านหนองแปลน  ดินชุดนี้มี ประมาณ ๑๒,๙๖๘ ไร� 
  ดินชุดโคราช  มีประมาณร�อยละ ๑๗ ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ดินชุดนี้เป0นดินลึก มีการระบายน้ําค�อนข�างดี 
ดินมีความสามารถให�น้ําซึมได�เร็วตอนดินบน  แต�ในดินล�างน้ําซึมผ�านได�ดีปานกลาง  ดินบนมีสีน้ําตาลเข�มหรือสีน้ําตาล
ปนเทา เนื้อดินเป0นดินร�วน  ดินล�างมีสีน้ําตาลอ�อนปนเหลือง  หรือสีน้ําตาลซีด  ดินชุดนี้เดิมเป0นปaาเต็ง   ไม�รัง  ปWจจุบัน
ถูกโค�นลงเพ่ือใช�ปลูกพืชไร�  เช�น  ปอ มันสําปะหลัง เป0นต�น ซ่ึงดินมีความเหมาะสมปานกลางเนื่องจากความอุดม
สมบูรณ	  โอกาสท่ีพืชจะได�รับความเสียหายเนื่องจากขาดน้ํามีมาก  โดยเฉพาะฝนท้ิงช�วงเนื่องจากดินอุ�มน้ําไว�ไม�ดีเพราะ
มีเนื้อหยาบ ดินชุดนี้พบในเขต  หมู�ท่ี  ๒ บ�านท�าลาดขาว  หมู�ท่ี  ๔ บ�านโคกกระสังข	  หมู�ท่ี  ๕,๖,๗ บ�านบึงพระ หมู�ท่ี 
๑๑ บ�านหนองแปลน ดินชุดนี้มีประมาณ  ๒,๖๕๗  ไร� 

     ๑.๗  การปกครอง   ตําบลท�าลาดขาว แบ�งการปกครองออกเป0น ๑๑ หมู�บ�าน  มีรูปแบบ
การปกครอง ๒ ฝaาย   

ฝKายท่ี ๑ ฝKายการปกครอง   ประกอบด�วยกํานันและผู�ใหญ�บ�านแต�ละหมู�บ�านปกครอง  ดังนี้ 
 

หมู�ท่ี  ๑     บ�านท�าลาดขาว นายประทีป      กิตติยศประดิษฐ	     ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๒ บ�านท�าลาดขาว นายดอน          แสงผักแว�น                 กํานัน 
หมู�ท่ี  ๓ บ�านท�าลาดขาว นายธง      กรุ�ยกระโทก                ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๔ บ�านโคกกระสัง       นายมนัส       ทองศร                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๕ บ�านบึงพระ นายอมร           แก�วกุลธร                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๖ บ�านบึงพระ นายอานนท	       จูกระโทก                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๗ บ�านบึงพระ นายบุญธรรม      แซมกระโทก                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๘ บ�านบึงไทย  นายรวม          เฉียบกระโทก                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๙ บ�านบึงไทย  นายวสันต	         จามกระโทก                 ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๑๐ บ�านสระพระ  นายศุภลักษณ	     เปลื้องเกียรติภูมิ  ผู�ใหญ�บ�าน 
หมู�ท่ี  ๑๑ บ�านหนองแปลน             นางสุนันท	         เจินกระโทก                ผู�ใหญ�บ�าน 

http://cbs.iskysoft.com/go.php?pid=1335&m=db


 

 

   

             5
  ฝKายท่ี ๒ การพัฒนา  ประกอบด�วยสมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�บ�านละ ๒ คน ท่ีราษฎร
ในหมู�บ�านเลือกข้ึนมาเพ่ือเป0นตัวแทนของหมู�บ�าน  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล พ.ศ.  
๒๕๓๘  ตําบลท�าลาดขาวได�จัดต้ังเป0นองค	การบริหารส�วนตําบล เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ	 พ.ศ.๒๕๔๐ ตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย  และสมาชิกโดยตําแหน�งจากกํานัน ผู�ใหญ�บ�าน หมู�บ�านละ ๑ คน มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องค	การบริหารส�วนตําบล  หมู�บ�านละ ๒ คน ครั้งแรก เม่ือวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๔๐  ต�อมาเม่ือสมาชิกครบวาระ มี
การเลือกต้ังข้ึนใหม�ครั้งท่ีสาม เม่ือวันท่ี  12  ตุลาคม ๒๕๔6 (เนื่องจากครบวาระ ๔ ป2)  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องค	การ บริหารส�วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖)  กําหนดให�สมาชิกสภาองค	การ
บริหารส�วนตําบลมาจากการเลือกต้ังท้ังหมด  หมู�บ�านละ ๒ คน และให�นายกองค	การบริหารส�วนตําบลมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรง  โดยกําหนดวันเลือกต้ังในวันท่ี  12  ตุลาคม ๒๕56  คณะกรรมการการเลือกต้ังได�ประกาศผลการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เม่ือวันท่ี  11 พฤศจิกายน  ๒๕56 ปWจจุบันองค	การบริหาร ส�วนตําบลท�า
ลาดขาว ประกอบด�วยคณะผู�บริหารและสมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  ๒6  คนดังนี้ 

ฝKายคณะผู3บริหาร 
๑.  นายโสรส   จงภักดี           นายกองค	การบริหารส�วนตําบล  
๒.  นายประเสริฐ  จีบกระโทก รองนายกองค	การบริหารส�วนตําบล 
๓.  นายมิตร  ภาคกระโทก  รองนายกองค	การบริหารส�วนตําบล 
๔.  นายทองดี  จาวกระโทก  เลขานุการนายกองค	การบริหารส�วนตําบล   

ฝKายสภาองคการบริหารส�วนตําบล 
๑. นายเช�า   ทิพย	ผักแว�น  ประธานสภาองค	การบริหารส�วนตําบล 
๒. นายสวง  จ�ายกระโทก  รองประธานสภาองค	การบริหารส�วนตําบล 
๓. นางรุ�งกาญจน	  จุลกระโทก  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
๔. นายสุข  มนัสพรหม        สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑ 
๕. นายสมเกียรติ  จอมกระโทก   สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๒ 
๖. นายสุรศักด์ิ  ผันอากาศ         สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๓ 
๗. นายมานพ  ครู�กระโทก  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๓ 
๘. นายประสิทธิ์  สุขเกษม    สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๔ 
๙. นางสาวธนพร  จ�อมกระโทก สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๔ 
๑๐. นางสาวฉัตรทิพย	  จุกกระโทก   สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๕ 
๑๑. นายคําตา  แซมกระโทก   สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๕ 
๑๒. นายบุญส�ง ชมดอน  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๖ 
๑๓. นายสมุทร ศรีคําบาง  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๖ 
๑4. นายแสงสี เชียรกระโทก  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๘ 
๑5. นางสุพัตรา  จันทร	ตุ�ม  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๘ 
๑6. นางลําพวน  ฉวยกระโทก สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙ 
17. หวาน  จับกระโทก  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๙ 
๑8. นายเอกชัย แกล�วกล�า  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๐ 
19. นางสํารวม ขานกระโทก  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๐ 
๒0. นายสง�า ด�วนรับรัมย	  สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๑ 
๒1. นายแสงเทียนชัย  เทียนศรี สมาชิกสภาองค	การบริหารส�วนตําบล หมู�ท่ี ๑๑ 
๒2. นางชลธชิา  จูกระโทก  เลขานุการสภาองค	การบริหารส�วนตําบล 
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 ๑.8  จํานวนครัวเรือนและประชากร  ในเขตองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว (ข�อมูล 

จปฐ ป2 ๒๕๕7 ) 
-  จํานวนครัวเรือนท้ังหมด        819  ครัวเรือน      อัตราเฉลี่ย  ๔-๕  คน/ครัวเรือน 
-  จํานวนประชากรท้ังหมด   ๓,145  คน   แยกเป0น   ชาย ๑,528 คน   หญิง 1,617 คน 
-  มีความหนาแน�นเฉลี่ย           126  คน /ตารางกิโลเมตร 

ตาราง แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรจําแนกตามหมู�บ3านในองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
 

หมู�ท่ี ช่ือหมู�บ3าน 

จํานวน       
ครัวเรือน 

ตาม
ทะเบียน
ราษฎร 

จํานวนประชากร                  
ตามทะเบียนราษฎร (คน) 

จํานวน       
ครัวเรือน
ท่ีอาศัย
อยู�จริง  

จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยู�
จริง (คน) 

หมาย
เหตุ 

ชาย หญิง รวม 
ชาย หญิง รวม 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 

บ�านท�าลาดขาว 
บ�านท�าลาดขาว 
บ�านท�าลาดขาว 
บ�านโคกกระสังข	 
บ�านบึงพระ 
บ�านบึงพระ 
บ�านบึงพระ 
บ�านบึงไทย 
บ�านบึงไทย 
บ�านสระพระ 
บ�านหนองแปลน 

๔๘ 
๑๔๐ 
๘๒ 
๖๗ 

๑๔๗ 
๑๒๔ 
๗๒ 
๙๖ 
๙๘ 
๔๖ 
๗๔ 

๙๒ 
๒๘๘ 
๑๔๒ 
๑๓๑ 
๒๖๘ 
๒๕๕ 
๑๒๓ 
๑๘๘ 
๒๑๘ 
๑๐๑ 
๑๓๓ 

๑๑๐ 
๒๙๖ 
๑๗๗ 
๑๒๓ 
๒๘๘ 
๒๗๖ 
๑๒๙ 
๑๙๘ 
๒๓๒ 
๙๙ 

๑๖๘ 

๒๐๒ 
๕๔๘ 
๓๑๙ 
๒๕๔ 
๕๕๖ 
๕๓๑ 
๒๕๒ 
๓๘๖ 
๔๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๑ 

๔๕ 
101 
79 
57 

129 
106 
58 
83 
69 
30 
62 

79 
201 
122 
86 

235 
234 
91 

137 
160 
63 

120 

89 
196 
135 
91 

231 
245  
93 

155 
183 
56 

143 
 

๑๖8 
397 
257 
177 
466 
479 
184 
292 
343 
119 
263 

 

รวม ๙๙๔ ๑,๙๓๙ ๒,๐๙๖ ๔,๐๓๕ 819 ๑,528 1,617 ๓,145 
 

 
 

  ๒. สภาพทางเศรษฐกิจ 
๒.๑     อาชีพ      ประชากรส�วนใหญ�ขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว มีอาชีพในการเกษตร

มีประมาณ ร�อยละ ๙๕ เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป0นท่ีราบลูกคลื่น  จึงมีการทํานาเป0นอาชีพหลัก ป2ละ ๑ ครั้ง  โดยอาศัย
น้ําจากน้ําฝน ลําน้ํามูล  และลําพระเพลิง ซ่ึงน้ําจากชลประทาน ส�วนประชากรร�อยละ ๕  ประกอบอาชีพนอกเหนือจาก
การทําการเกษตร ได�แก� การรับจ�างในโรงงานอุตสาหกรรม ค�าขายและรับราชการอีกท้ังยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เช�น  การทอเสื่อ ในหมู� ท่ี ๔,๕,๖ และ ๑๑ 

๒.๒     ผลผลิตส�วนใหญ�  ได�แก� ข�าวซ่ึงในเขตองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว มีพ้ืนท่ีปลูกข�าว
ประมาณ ๑๐,๙๗๙ ไร� หรือ  ประมาณร�อยละ ๗๐.๒๖ ของพ้ืนท่ีท้ังสิ้น ประมาณ ๔,๘๓๐.๗๖ ตัน/ป2   
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ตารางแสดงพ้ืนท่ีท่ัวไปตําบลท�าลาดขาว 

 
หมู�ท่ี 

 
       ชื่อหมู�บ�าน 

 
พ้ืนท่ีท้ังหมด 

 
พ้ืนท่ี

สาธารณะ 

 
พ้ืนท่ียึดครอง 

     
       พ้ืนท่ีประโยชน	ใช�สอย 

ท่ีอยู�                     
อาศัย 

พ้ืนท่ีเกษตร 

๑ บ�านท�าลาดขาว ๑,๓๔๕ - ๑,๓๔๕ ๑๓๕ ๑,๒๑๐ 
๒ บ�านท�าลาดขาว ๑,๖๕๒ ๓๒๘ ๑,๓๒๔ ๑๓๓ ๑,๑๙๑ 
๓ บ�านทาลาดขาว ๑,๔๑๑ - ๑,๔๑๑ ๑๔๑ ๑,๒๗๐ 
๔ บ�านโคกกระสังข	 ๑,๑๘๐ ๒๙๙ ๘๘๑ ๘๘ ๗๙๓ 
๕ บ�านบึงพระ ๑,๙๕๒ ๒๘๖ ๑,๖๖๖ ๑๖๖ ๑,๕๐๐ 
๖ บ�านบึงพระ ๙๔๒ - ๙๔๒ ๙๔ ๘๔๘ 
๗ บ�านบึงพระ ๒,๐๖๙ ๗๗๑ ๑,๒๙๘ ๑๓๐ ๑,๑๖๘ 
๘ บ�านบึงไทย ๑,๔๘๑ ๒๓๔ ๑,๒๔๗ ๑๒๕ ๑,๑๒๒ 
๙ บ�านบึงไทย ๑,๕๗๖ ๑๘ ๑,๕๕๘ ๑๕๖ ๑,๔๐๒ 

๑๐ บ�านสระพระ ๔๓๗ - ๔๓๗ ๔๑ ๓๙๖ 
๑๑ บ�านหนองแปลน ๑,๕๘๐ ๔๖๗ ๑,๑๑๓ ๑๑๐ ๑,๐๐๓ 

  ๑๕,๖๒๕ ๒,๔๐๓ ๑๓,๒๒๒ ๑,๓๑๙ ๑๑,๙๐๓ 
 
 ๒.๓      รายได3 ส�วนใหญ�ได�จากการผลิตข�าว ซ่ึงมีรายได�รวมท้ังสิ้นประมาณ 

251,767,152 บาท/ป2 
 ๒.๔     แรงงาน ประชากรท่ีอยู�ในวัยแรงงาน (ช�วงอายุ  ๑๕ – ๕๐  ป2)  เป0นแรงงานในภาค

เกษตรประมาณ ร�อยละ ๗๕ และในช�วงหลังฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิตการเกษตรแล�วประชากรจะว�างงานจึงมีการหางาน
ทําโดยรับจ�าง ส�วนแรงงานนอกการเกษตรนั้น ส�วนใหญ�เป0นแรงงานในครัวเรือนของตนเองรวมกับแรงงานจ�างจากเพ่ือน
บ�านท่ีไม�มีท่ีดินเป0นของตนเอง 
        ๒.๕   หน�วยธุรกิจในเขตองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

-  โรงงาน (เฟอร	นิเจอร	)    จํานวน  ๑  แห�ง 
-  โรงส ี      จํานวน  ๓  แห�ง      

 ๒.๖   กรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
-  ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทํากินของตนเองไม�ต�องเช�า  จํานวน  599  ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนท่ีมีท่ีดินทํากินของตนเองแต�ต�องเช�า  จํานวน  ๑๔๐  ครัวเรือน 
-  ครัวเรือนท่ีไม�มีท่ีดินทํากินของตนเองและต�องเช�า  จํานวน  ๘๐  ครัวเรือน 

  ๓. สภาพทางสังคม 
 ลักษณะสังคมในองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวจะเป0นกลุ�มคนไทยโคราชด้ังเดิมอาศัย

อยู�มานาน เพียง หมู�ท่ี ๕,๖ และ ๗ บ�านบึงพระเท�านั้นท่ีเป0นคนไทยอีสานจากจังหวัดอ่ืนมาอยู� 
 ๓.๑   การศึกษา    องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา

และระดับมัธยมศึกษาตอนต�นอยู� ๓ โรงเรียน คือ 
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- โรงเรียนบ�านท�าลาดขาว เปYดสอนต้ังแต�ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี ๖  ต้ังอยู�หมู�ท่ี 

๒ บ�านท�าลาดขาว มีครูท้ังหมด ๑๐ คน นักเรียนท้ังหมด ๘๕ คน  
  - โรงเรียนบ�านบึงพระ   เปYดสอนต้ังแต�ชั้นอนุบาลถึง   ชั้นมัธยมศึกษาป2ท่ี ๓   ต้ังอยู�  หมู�ท่ี ๗ 

มีครูท้ังหมด ๑๖ คน มีนักเรียนท้ังหมด ๑๘๐ คน 
  - โรงเรียนบ�านบึงไทย    เปYดสอนนักเรียนต้ังแต�ชั้นอนุบาล  ถึง  ชั้นประถมศึกษาป2ท่ี ๖ 

ต้ังอยู� หมู�ท่ี ๘ บ�านบึงไทย มีครูท้ังหมด ๔ คน มีนักเรียน ๖๒ คน 
  ๓.๒  สถาบันและองคกรทางศาสนา  ประชาชนในตําบลท�าลาดขาวเป0นผู�นับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู� 
๔ แห�ง เพ่ือให�พุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจและงานประเพณีต�าง ๆ 

- วัดท�าลาดขาว  ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๑   บ�านท�าลาดขาว 
- วัดบึงพระ     ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๗   บ�านบึงพระ 
- วัดบึงไทย  ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๘   บ�านบึงไทย 
- วัดหนองแปลน  ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๑๑ บ�านหนองแปลน 

๓.๓   การบริหารด3านสาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ ๑ แห�ง  ต้ังอยู�หมู�ท่ี ๒ บ�านท�าลาดขาว 
- สาธารณสุขมูลฐานประจําหมู�บ�าน ๑๑ แห�ง ต้ังอยู�ทุกหมู�บ�านๆละ ๑ แห�ง 
- อัตราการมีและใช�ส�วมราดน้ํา ๑๐๐% 
- บัตรประกันสุขภาพ  จํานวน ๖๗๒  ครัวเรือน 
- การวางแผนครอบครัว  จํานวน ๓๖๓  คู� 

  ๔. การบริการพ้ืนฐาน 
๔.๑ การคมนาคม 

-  ถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กเป0นช�วงๆ  (สายหลัก) จํานวน       ๑  สาย 
-  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จํานวน     ๑๘  สาย 
-  ถนนลูกรัง    จํานวน     ๒๘  สาย   

๔.๒  การไฟฟUา 
-  หมู�บ�านท่ีมีการไฟฟNาเข�าถึง  จํานวน      ๑๑  หมู�บ�าน 
-  จํานวนประชากรท่ีใช�ไฟฟNา  จํานวน    ๘๑๘  ครัวเรือน 

๔.๓  แหล�งน้ําธรรมชาติ 
-  ลําน้ํา จํานวน   ๒  แห�ง      คือ  ลําน้ํามูลและลําพระเพลิง     
-  คลอง จํานวน   ๙  แห�ง      คือ  คลองด�วน คลองน�อย  คลองหมันแต คลองอีกลม คลอง

ลําสําลาย  คลองสามราง คลองเขียว คลองสําโรง (คลองสมอ) คลองวังนาค 
-  หนอง จํานวน   ๓  แห�ง     คือ  หนองปลาไหลโคตร หนองสนวน หนองตะคุ 
-  บึง จํานวน    ๑  แห�ง    คือ  พ้ืนท่ีประมาณ   ๙๓๕  ไร� อยู�ในเขตหมู�ท่ี ๔   

  บ�านโคกกระสังข	  หมู�ท่ี ๕,๖,๗   บ�านบึงพระ  หมู�ท่ี ๘,๙ บ�านบึงไทย  และหมู� ท่ี ๑๑ บ�านหนอง
 แปลน    

๔.๕  แหล�งน้ําท่ีสร3างข้ึน 
-  ฝาย  จํานวน    ๒  แห�ง  -  บ�อน้ําต้ืน จํานวน  ๒๓  แห�ง 
-  สระ  จํานวน  ๑๔  แห�ง -  ประปาหมู�บ�าน  จํานวน    ๗  แห�ง  
-  บ�อน้ําบาดาล จํานวน    ๙  แห�ง 
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 ๕. ข3อมูลอ่ืน ๆ  
๕.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 
         -  พ้ืนท่ีปลูกปaา    ๑,๒๕๐  ไร� 
        -  แหล�งท�องเท่ียว  ๑  แห�ง 
๕.๒  มวลชนท่ีจัดตั้ง 
        

-  ลูกเสือชาวบ�าน  ๒  รุ�น   จํานวน ๓๐๐ คน 
-  แม�บ�าน  อ.ส.ม.             จํานวน   ๘๙ คน      
-  กลุ�มเกษตรกร      จํานวน ๒๐๐ คน  
-  กลุ�มพิทักษ	และอนุรักษ	ปaา         จํานวน  ๒๐ คน     
-  อาสาสมัครปNองกันยาเสพติด      จํานวน ๑๖๕ คน 
-  ผู�ประสานพลังแผ�นดินเอาชนะยาเสพติด  จํานวน  ๒๗๕ คน 

           -  อาสาสมัครปNองกันภัยฝaายพลเรือน  จํานวน  ๔๗ คน   -  
สหกรณ	ผู�ใช�น้ําสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟNาท�าลาดขาว จํากัด   จํานวน  ๖๑  คน 
 - กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลท�าลาดขาว  จํานวน ๓๐๕ คน 

 ๖. ศักยภาพในตําบล 
๖.๑ จํานวนบุคลากร  จํานวน      ๒๗ คน 

        - ตําแหน�งในสํานักปลัด   จํานวน   ๘ คน 
        - ตําแหน�งในส�วนการคลัง   จํานวน   ๓  คน 
        - ตําแหน�งในส�วนโยธา   จํานวน   ๓   คน 
       - ตําแหน�งลูกจ�างประจํา   จํานวน   ๒   คน 
   - ตําแหน�งพนักงานจ�าง ตามภารกิจ  จํานวน   ๒  คน 
   - ตําแหน�งพนักงานจ�างท่ัวไป    จํานวน   ๙  คน                                                                             

๖.๒  ระดับการศึกษา 
       - มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา   จํานวน  ๑๖ คน 
       - ปริญญาตรี    จํานวน  ๑๐ คน 
   - ปริญญาโท                            จํานวน             ๑  คน  

๖.๓  รายได3ขององคการบริหารส�วนตําบล 
- รายได�ท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลเก็บเอง เป0นเงิน   460,๕๐๐.-   บาท 
- รายได�รัฐบาลจัดสรร   เป0นเงิน          ๙,685,๐๐๐.-  บาท 
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   เป0นเงิน          5,000,000-  บาท 
- รายได�ท่ี อบต.ประมาณการในป2งบประมาณ ๒๕๕๕  เป0นเงิน  ๑5,145,500.-  บาท 
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  ๗. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

 ๑.  พ้ืนท่ีส�วนใหญ�เป0นพ้ืนท่ีในการเกษตร จึงต�องอาศัยน้ําจากแหล�งน้ําต�าง ๆ ท่ีมีอยู�เช�น 
ชลประทานและน้ําฝน เพ่ือให�ใช�ในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค 

 ๒.  การรวมกลุ�มของชุมชนเพ่ือช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช�น กลุ�มออมทรัพย	 กลุ�มฌาปณกิจ 
กลุ�มเกษตรกร กลุ�มชุมชนพ่ึงพาตนเอง กลุ�มสงเคราะห	คนชรา กลุ�มสมาชิกสหกรณ	การเกษตร ฯลฯ 

 ๓.  การเผยแพร�ข�อมูลข�าวสารให�ประชาชนได�รับรู�โดยเปYดเผย 
 ๔. องค	กรในท�องถ่ินและประชาชนมีส�วนร�วมในการดําเนินเงาน กิจกรรมขององค	การบริหาร

ส�วนตําบล และในการตรวจสอบโครงการจัดทําแผนพัฒนา 
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รายได3 /รายจ�ายขององคการบริหารส�วนตําบลเปรียบเทียบย3อนหลัง  3  ปY 

1. รายได3 
 (ก)รายได3จัดเก็บเอง ปY 2555 (รับ

จริง) 
ปY 2556 (รับจริง)   ปY 2557 

(ประมาณการ) 

1.  หมวดภาษีอากร(ยอดรวม)    
     - ภาษีบํารุงท�องท่ี 23313.55 23979.63 25000 
     - ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 31015 38943 32000 
     - ภาษีปNาย 1840 1278 3500 
     - อากรฆ�าสัตว	    
2.หมวดค�าธรรมเนียมค�าปรับและใบอนุญาต(ยอด
รวม) 

   

(1)ค�าธรรมเนียมควบคุมอาคาร 2562.50 894.38 4000 
(2)ค�าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย 76560 97720 90000 
(3) )ค�าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล    
(4)ค�าธรรมเนียมอ่ืนๆ  1480  
(5)ค�าปรับผู�กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก    
(6)ค�าปรับผิดสัญญา 13686.75 54282 20000 
(7)จดทะเบียนพาณิชย	 220 240 1000 
(8)ค�าปรับอ่ืนๆ(ค�าขายทอดตลาดทรัพย	สิน) 3000   
(9)ค�าใบอนุญาตรับทําการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 1000  5000 
(10)ค�าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 530 420 1000 
(11)ค�าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการอันเป0นอันตราย
ต�อสุขภาพ 

5600 4248 5000 

3. หมวดรายได3จากทรัพยสิน  (ยอดรวม)    
(1)ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 186114.75 248295.51 10000 
    
4. หมวดรายได3จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

  108000 

5 . หมวดรายได3เบ็ดเตล็ด  (ยอดรวม)    
(1)ค�าบริการทางการแพทย	ฉุกเฉิน  350  
(2)ค�าขายแบบแปลน 63450 25000 60000 
(3) รายได�เบ็ดเตล็ด  อ่ืน ๆ  23138 5000 
(4) รายได�จากการจําหน�ายน้ําประปา  73668  
(1)ค�าปYดประกาศ 180 80 1000 
(2) ค�าสมัครสอบ 500   

รวมรายได3จัดเก็บเอง    
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รายรับ ปY 2555 (รับจริง) ปY 2556 (รับจริง)   ปY 2557 

(ประมาณการ) 

(ข)รายไดัจากรัฐบาลจัดเก็บแล�วจัดสรรให�องค	กร
ปกครองท�องถ่ิน 

   

1.หมวดภาษีจัดสรร(ยอดรวม)    
(1)ภาษีค�าภาคหลวงปaาไม� 22 22  
(2)ภาษีมูลค�าเพ่ิมตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน 5388719.95 8973995.65 6900000 
(3)ภาษีมูลค�าเพ่ิม 1ใน 9 156987.81 1695972.64  
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ 72936.18 84330.70 75000 
(5)ภาษีสุรา 673003.30 687192.84 700000 
(6)ภาษีสรรพสามิต 1209443.63 1508001.81 1600000 
(7)ค�าภาคหลวงแร� 28991.77 29003.44 60000 
(8)ค�าภาคหลวงปYโตรเลียม 49182.57 61835.55 50000 
(9)ค�าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ท่ีดิน 

142618 206278 300000 

               รายได�ไม�รวมอุดหนุนท้ังสิ้น    
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  (ยอดรวม)    
(1) เงินอุดหนุนท่ัวไป 4462461 5493249 5000000 
               รวมรายได3ท้ังส้ิน 13945938.76 19328898.15 15145500 

 
2. รายจ�ายตามงบประมาณ 

 
 

                      หมวด ปY 2555 (รับจริง) ปY 2556 (รับจริง)   ปY 2557 
(ประมาณการ) 

1.  รายจ�ายงบกลาง 566990.76 308857 580255 
2. รายจ�ายเงินเดือน และค�าจ�างประจํา ชั่วคราว 3769260 4308342 9540465 
3.  รายจ�ายงบดําเนินการ 5921937.23 5876270.27 6830580 
4. รายจ�ายงบลงทุน 1287800 792690 620200 
5.  รายจ�ายหมวดเงินอุดหนุน 942600 1144026.80 1355000 
6.  รายจ�ายอ่ืน 20000  20000 
                           รวมท้ังส้ิน 12508588.02 12430186.07 15145500 
                    

����   ท่ีมา - ข3อมูล  ณ   วันท่ี 4  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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ส�วนที่  3 
แผนยุทธศาสตรของ 

องคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
(พ.ศ.2558 – 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

http://cbs.iskysoft.com/go.php?pid=1335&m=db


 

 

   

           14 
บทที่  3 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
(พ.ศ. 2558 -2562) 

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาท3องถิ่น 

3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท3องถ่ิน 

  3.1.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ  
                      กรอบยุทธศาสตร	การพัฒนาขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว เป0นการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตร	การพัฒนาในระดับต�าง ๆ มาเป0นยุทธศาสตร	การพัฒนาในพ้ืนท่ี  ซ่ึงแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร	
การพัฒนาขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ได�ยึดหลักการพัฒนาท่ีตอบสนองต�อนโยบายรัฐบาล  และ
สอดคล�อง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร	
จังหวัด / อําเภอ  รวมท้ังเป0นอํานาจหน�าท่ีขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ. 2542  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล�อมและศักยภาพของท�องถ่ินและจังหวัด  รวมท้ังตอบสนองต�อความต�องการและปWญหาของประชาชนใน
พ้ืนท่ี  ซ่ึงกรอบแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร	การพัฒนาขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  มีดังนี้ 

  ��������	
��ก������������������  ������� 11 (�.
. 2555-2559)   
              การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 ( พ.ศ.2555- 

2559 ) มีแนวคิดท่ีต�อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป0นศูนย	กลางของการพัฒนา รวมท้ังสร�างสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ  

  แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 11  เป0นแผนยุทธศาสตร	ท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ�งสู�
วิสัยทัศน	ระยะยาว  ท่ีทุกภาคส�วนในสังคมไทยได�เห็นพ�องร�วมกันกําหนดเป0นวิสัยทัศน	ป2 พ.ศ. 2570 ซ่ึงกําหนดไว�ว�า
คนไทยภาคภูมิใจในความเป0นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห�งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลัก
ธรรมาภิบาล การบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู�ในสภาวะ
แวดล�อมท่ีดี เก้ือกูล และเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน ระบบการผลิตเป0นมิตรกับสิ่งแวดล�อม มีความม่ันคงด�านอาหารและ
พลังงาน อยู�บนฐานเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแข�งขันได�ในเวทีโลก สามารถอยู�ในประชาคมภูมิภาคและโลกได�อย�างมี
ศักด์ิศรี 

หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 ดังนี้    
1. พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให�บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ี 

ชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ 
2. ยึดคนเป8นศูนยกลางการพัฒนา ให�ความสําคัญกับการสร�างกระบวนการมีส�วนร�วมของ 

ทุกภาคส�วนในสังคมและการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจของประชาชน 
3. พัฒนาประเทศสู�ความสมดุลในทุกมิติ  อย�างบูรณาการและเป0นองค	รวม 
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4. ยึดวิสัยทัศนประเทศไทยปY   พ.ศ. 2570 เป8นเปUาหมาย ซ่ึงจะส�งผลให�บรรลุการพัฒนาท่ีอยู� บน

รากฐาน การพัฒนาของสังคมไทย  อยู�บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ประเทศไทย
มีสถาบันพระมหากษัตริย	เป0นเสาหลักของความเป0นปhกแผ�นของคนไทยในชาติ  ครอบครัวมีความสุขและเป0นพ้ืนฐานท่ี
สร�างคนเป0นคนดี  ชุมชนมีความเข�มแข็งและบทบาทในการพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามาในการ
แข�งขัน  มีการบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพ  มีกฎระเบียบและกฎหมายท่ีบังคับใช�อย�างเป0นระบบ  และประเทศไทยมี
ความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

 
             วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  กําหนดไว�ว�า “สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข ด3วยความ 
เสมอภาคเป8นธรรม และมีภูมิคุ3มกันต�อการเปล่ียนแปลง   โดยมีเปNาหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย�างมีธรรมาภิบาล  
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 
3. โครงสร�างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข�มแข็งและพ่ึงพาตนเองได� 
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข�งขันสูงข้ึน 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11   เร�งสร�างภูมิคุ�มกันเพ่ือปNองกัน 

ปWจจัยเสี่ยงต�าง ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด�านต�าง ๆ ให�เข�มแข็ง รวมถึงสร�างโอกาสให�ประเทศสามารถ
เจริญก�าวหน�าต�อไป โดยให�ความสําคัญกับยุทธศาสตร	 6 ยุทธศาสตร	 คือ (1) ยุทธศาสตร	การสร�างความเป0นธรรมใน
สังคมไทย (2) ยุทธศาสตร	การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร	การสร�างความ
สมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร	การสร�างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนรากฐานความรู� (5) 
ยุทธศาสตร	การสร�างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค และ (6) ยุทธศาสตร	การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางเบ้ืองต�น ดังนี้ 

 
                   (1) ยุทธศาสตร	การสร�างความเป0นธรรมในสังคมมุ�งสร�างภูมิคุ�มกันต้ังแต�ระดับปWจเจกครอบครัว  
และชุมชนโอกาสให�ทุกคนในสังคมไทยเข�าถึง เพ่ือให�เป0นสังคมท่ีมีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข�ากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงได�อย�างมีประสิทธิภาพ ให�ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข�าถึงบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  
ได�รับการคุ�มครองทางสังคมท่ีครอบคลุมท่ัวถึงและมีคุณภาพเท�าเทียมกัน มีโอกาสเข�าถึงทรัพยากรและโครงสร�าง
พ้ืนฐานในการสร�างอาชีพและรายได�ท่ีม่ันคง ได�รับการคุ�มครองสิทธิผลประโยชน	และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย	สินอย�างเท�าเทียมกัน และสามารถดํารงชีวิตอยู�ได�อย�างมีศักด์ิศรี  ภายใต�ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร�งใส  ยึด
ประโยชน	ส�วนรวม และเปYดโอกาสการมีส�วนร�วมของประชาชนทุกภาคส�วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
                (2)  ยุทธศาสตร	การพัฒนาคนสู�สังคมแห�งการเรียนรู�ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน  มุ�งเตรียมคนให�พร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  โดยให�ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช�วงวัยให�มีภูมิคุ�มกันเพ่ือเข�าสู�สังคมแห�งการเรียนรู�
ตลอดชีวิตอย�างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร�างศักยภาพของคนในทุกมติให�มีความพร�อมท้ังด�านร�างกายท่ี
สมบูรณ	แข็งแรง  มีสติปWญญาท่ีรอบรู� และมีจิตใจท่ีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร  และรู�คุณค�าความเป0นไทย 
มีโอกาสและสามารถเรียนรู�พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ�มวัยให�มีความพร�อมท้ังกาย ใจ สติปWญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรม
ท่ีดีงามและรู�คุณค�าความเป0นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู�ตลอดชีวิต มีภูมิคุ�มกันต�อการเปลี่ยนแปลง และเป0นพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให�ได�มาตรฐานสากล 
และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู�ในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
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                 (3) ยุทธศาสตร	การสร�างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน   มุ�งพัฒนาให�ภาคเกษตรเป0น
ฐานการผลิตอาหารและพลังงานท่ีมีความสมดุล ม่ันคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค�าเกษตรและอาหารท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต�องการของตลาด และมีราคาท่ีเหมาะสม เป0นธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร�างความม่ันคงในอาชีพและรายได�เกษตรให�มีความเข�มแข็งและยั่งยืน 

(4)  ยุทธศาสตร	การสร�างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนรากฐานความรู� มุ�งปรับโครงสร�างเศรษฐกิจให�
เจริญเติบโตอย�างยั่งยืน ม่ันคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน 

(5)  ยุทธศาสตร	การสร�างความเข่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  และความม่ันคงในถูมิภาค โดยกําหนดให�ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป0นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป 
เป0นประตูการค�าสู�อินโดจีน และเป0นแหล�งท�องเท่ียวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร	 อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี 
และแหล�งท�องเท่ียวธรรมชาติ 
        (6 )  ยุทธศาสตร	การาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล�อมอย�างยั่งยืน  มุ�งอนุรักษ	และฟijนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมให�เพียงพอต�อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป0นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนา
ประเทศ 
นโยบายรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ  ชินวัตร   

              นางสาวยิ่งลักษณ	  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ได�แถลงนโยบายต�อรัฐสภาในวันอังคารท่ี   23   
สิงหาคม  2554   ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ�งหมาย 3  ประการ คือ 

 1. เพ่ือนําประเทศไทยไปสู�โครงสร�างเศรษฐกิจท่ีสมดุลมีความเข�มแข็ง  ของเศรษฐกิจภายใน 
ประเทศมากข้ึน  ซ่ึงจะเป0นพ้ืนฐานท่ีสําคัญของการสร�างการเติบโตอย�างมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ 
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกช�วงวัยถือเป0นปWจจัยขาดความสามารถในการอยู�รอดและแข�งขันได�ของ
เศรษฐกิจไทย 
  2. เพ่ือนําประเทศไทยสู�สังคมท่ีมีความปรองดองสมานฉันท	และอยู�บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรมท่ีเป0น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติท่ีเท�าเทียมกันต�อประชาชนคนไทยทุกคน 
  3. เพ่ือนําประเทศไทยไปสู�ประชาคมอาเซียนในป2 2558  อย�างสมบูรณ	  โดยสร�างความพร�อมและ
ความเข�มแข็งท้ังทางด�านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความม่ันคง  
   รัฐบาลได�กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ�นดินไว� โดยแบ�งการดําเนินงานเป0น 2 ระยะ   
คือ  ระยะเร�งด�วนท่ีจะเริมดําเนินการในป2แรก  และระยะการบริหารราชการ 4  ป2ของรัฐบาล  โดยนโยบายเร�งด�วนท่ีจะ
เริ่มดําเนินการในป2แรก   มี  16  ข�อ  ดังนี้ 

 1. สร�างความปรองดองสมานฉันท	ของคนในชาติและฟijนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร�าง 
ความข�าใจร�วมกันของประชาชนในชาติ ให�เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป0นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และยึดม่ันใจ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย	เป0นประมุข 

 2. กําหนดให�การปNองกันและแก�ไขปWญหายาเสพติดเป0น  “วาระแห�งชาติ”  โดยยึดหลักนิติ 
ธรรมในการปราบปรามและลงโทษผู�ผลิต   ผู�ค�า ผู�มีอิทธิพล ผู�ประพฤติมิชอบ บังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ยึดหลัก
ผู�เสพคือผู�ปaวยท่ีต�องได�รับการบําบัดรักษา มีกลไกติดตามช�วยเหลืออย�างเป0นระบบปNองกันกลุ�มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไป
ไม�ให�เข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด 

 3. ปNองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย�างจริงจัง โดยยึดหลักความ 
โปร�งใสและมีธรรมาภิบาลท่ีเป0นสากล ปรับปรุง และแก�ไขกฎหมายเพ่ือปNองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตลอดจนปลูกฝWงจิตสํานึกและค�านิยมของสังคมให�ยึดม่ันในความซ่ือสัตย	สุจริตและถูกต�องชอบธรรม 
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4.   ส�งเสริมให�มีการจัดการน้ําอย�างบูรณาการและเร�งรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทานให�สามารถปNองกัน
และแก�ไขปWญหาอุทกภัยและภัยแล�งได� ฟijนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล�งน้ําธรรมชาติท่ีอยู�เดิม และจัดหาแหล�งน้ําใน
ระดับไร�นาและชุมชนอย�างท่ัวถึง 

5. เร�งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สินของประชาชนกับมาสู�พ้ืนท่ีจังหวัด 
ชายแดนภาคใต� ควบคู�ไปกับความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืด เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต 
เคารพ อัตลักษณ	 ขนบธรรมเนียมประเพณีท�องถ่ิน ส�งเสริมการกระจายอํานาจการปกครองส�วนท�องถ่ินในรูปแบบท่ี
สอดคล�องกับลักษณะพ้ืนท่ีโดยไม�ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

6. เร�งฟijนฟูความสัมพันธ	และพัฒนาความร�วมมือกับประเทศเพ่ือนบ�านและนานาประเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเร�งดําเนินการตามข�อผูกพันในการรวมตัวเป0นประชาคม 

อาเซียนในป2 2558 
7.  แก�ไขปWญหาความเดือดร�อนของประชาชนและผู�ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟNอและ 

ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
8.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สร�างสมดุลและ 

ความเข�มแข็งอย�างมีคุณภาพให�แก�ระบบเศรษฐกิจมหาภาค เช�นพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย�อยและผู�มี 
รายไดน�อยท่ีมีหนี้ต่ํากว�า  500,000  บาท อย�างน�อย 3 ป2 และปรับโครงสร�างหนี้ผู�ท่ีมีหนี้เกิน  500,000  บาท ให�มี
แรงงานท่ีมีรายได�เป0นวันละ ไม�น�อยกว�า  300  บาท  ให�มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป0นในชีวิต
ของประชาชนท่ัวไป ได�แก�บ�านหลังแรกและรถยนต	คันแรก 

9. ปรับลดภาษีเงินได�นิติบุคคล  ให�เหลือร�อยละ  23  ในป2 พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร�อยละ 20 
ในป2 พ.ศ. 2556  

10. ส�งเสริมให�ประชาชนเข�าถึงแหล�งเงินทุน  โดยเพ่ิมเงินกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งละ 1 
ล�านบาท  จัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล�านบาท  จัดสรรงบประมาณ 
เข�ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู�บ�านและชุมชน  (SML)  ตามลําดับขนาดของหมู�บ�าน 

11. ยกระดับราคาของสินค�าเกษตรและให�เกษตรกรเข�าถึงแหล�งเงินทุน  เช�น  รับจํานําสินค�า 
เกษตรกร  การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร  และการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให�สมบูรณ	 

12. เร�งเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียวท้ังในและนอกประเทศโดยประกาศให�ป2 พ.ศ.2554- 
2555 เป0นป2  “มหัศจรรย	ไทยแลนด	” (“Miracle  Thailand” Year) 

13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ	ชุมชนเพ่ือการสร�างเอกลักษณ	และ 
การผลิตสินค�าในท�องถ่ิน เช�น บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ	ให�มีศักยภาพสนับสนุนให�ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนใช�ทรัพยากรและภูมิปWญญาท�องถ่ินผนวกกับองค	ความรู�สมัยใหม�เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพส�งเสริมให�มีศูนย	
กระจายและแสดงสินค�าถาวรในภูมิภาคและเมืองท�องเท่ียวหลัก 

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  (30 บาท  รักษาทุกโรค) จัดให�มีมาตรการลดปWจจัย 
เสี่ยงท่ีมีผลต�อสุขภาพและภาวะทุพลโภชนาการท่ีนําไปสู�การเจ็บปaวยเรื้อรัง และมาตรการปNองกันอุบัติเหตุจาก 
การจราจร 

15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร	แท็บเล็ตให�แก�โรงเรียน  โยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํา 
ร�องสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาป2ท่ี 1  ป2การศึกษา 2555  จัดระบบอินเทอร	เน็ตไร�สายตามมาตรฐานการให�บริการ
ในสถานศึกษาท่ีกําหนดโดยไม�เสียค�าใช�จ�าย 

16.  เร�งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส�วนร�วมอย�างกว�างขวาง  โดยมีสภา 
ร�างรัฐธรรมนูญท่ีเป0นอิสระยกร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�  ท้ังนี้ให�ประชาชนเห็นชอบผ�านการออกเสียงประชามติ 
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  นโยบายรัฐบาลท่ีจะดําเนินการภายในระยะ 4  ปY  มี  7  นโยบาย  ดังนี้ 

 1. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
 2. นโยบายเศรษฐกิจ 
 3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 4. นโยบายท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 5. นโยบายวิทยาศาสตร	 เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
 6. นโยบายการต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ 
 7. นโยบายการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

 

  ยุทธศาสตรในการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
  จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศน	ว�า "ประตูสู�อีสาน ศูนย	กลางการผลิตสินค�าเกษตร อุตสาหกรรม ผ�า
ไหม และการท�องเท่ียว  
  เปUาประสงคของจังหวัดประกอบด3วย  
  1.เพ่ือเสรมสร�างขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สู�การเป0นศูนย	กลางผลิตสินค�าเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาค  
  2.เพ่ือเสรมสร�างขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สู�การเป0นศูนย	กลางของการผลิตอุตสาหกรรมไหม
ของภาค  
  3.เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัด สู�การเป0นศูนย	กลางการท�องเท่ียวของภาค  
  ตัวช้ีวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด 3 ตัวช้ีวัด คือ  
  1.ร�อยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู�การเป0นศูนย	กลางการผลิตสินค�าเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับภาค  
  2.ร�อยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู�การเป0นศูนย	กลางการผลิตอุตสาหกรรม
ไหมในระดับภาค  
  3.ร�อยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสู�การเป0นศูนย	กลางการท�องเท่ียวใน
ระดับภาค จังหวัดนครราราชสีมา  
  ประเด็นยุทธศาสตรเพ่ือการขับเคลื่อนสู�การบรรลุตามเปNาประสงค	ท่ีวางไว� 10 ยุทธศาสตร	 อันได�แก�  
  1.ยุทธศาสตร	การสานต�อแนวทางพระราชดําริ  
  2.ยุทธศาสตร	การพัฒนาการศึกษา  
  3.ยุทธศาสตร	การพัฒนาการพัฒนาการเกษตร  
  4.ยุทธศาสตร	การพัฒนาสังคม  
  5.ยุทธศาสตร	การพัฒนาสาธารณสุข 
  6. ยุทธศาสตร	การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
  7. ยุทธศาสตร	การพัฒนาการท�องเท่ียวศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี 
  8. ยุทธศาสตร	การพัฒนาการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
  9. ยุทธศาสตร	การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สิน 
  10. ยุทธศาสตร	การพัฒนาการอนุรักษ	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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     พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนกระจายอํานาจให3แก�องคกรปกครองส�วนท3องถ่ิน  พ.ศ.  2542 
                    พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   พ.ศ. 
2542  มาตรา  16 และ มาตรา  17  ได�บัญญัติให�องค	การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล  องค	การบริหารส�วนตําบล 
และ การปกครองส�วนท�องถ่ินรูปแบบพิเศษมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน	ของ
ประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้          

      มาตรา  16  ให�เทศบาล  เมืองพัทยา  องค	การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและหน�าท่ีในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน	ของประชาชนในท�องถ่ินของตนเองดังนี้ 

(1.)    การจัดทําแผนพัฒนาท�องถ่ินของตนเอง 
(2.)    การจัดให�มีและการบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 
(3.)    การจัดให�มีและควบคุมตลาด  ท�าเทียบเรือ  ท�าข�าม  และท่ีจอดรถ 
(4.)    การสาธารณูปโภคและการก�อสร�างอ่ืน ๆ 
(5.)    การสาธารณูปการ 
(6.)    การส�งเสริม  การฝhก  และการประกอบอาชีพ 
(7.)    การพาณิชย	 และการส�งเสริมการลงทุน 
(8.)    การส�งเสริมการท�องเท่ียว 
(9.)    การจัดการศึกษา 
(10.)  การสังคมสงเคราะห	 และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู�ด�อยโอกาส 
(11.)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปWญญาท�องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน 
(12.)  การปรับปรุงแหล�งชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 
(13.)  การจัดให�มีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 
(14.)  การส�งเสริมกีฬา   
(15.)  การส�งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16.)  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของราษฎรในการพัฒนาท�องถ่ิน 
(17.)  การรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง 
(18.)  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
(19.)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20.)  การจัดให�มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
(21.)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว	 
(22.)  การจัดให�มีและควบคุมการฆ�าสัตว	 
(23.) การรักษาความปลอดภัย ความเป0นระเบียบเรียบร�อย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถาน   อ่ืน ๆ 
(24.)  การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช�ประโยชน	จากปaาไม� ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล�อม 
                (25.)  การผังเมือง 

(26.)  การขนส�งและวิศวกรรมจราจร 
      (27.)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
      (28.)  การควบคุมอาคาร 
      (29.)  การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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                (30.)  การรักษาความสงบเรียบร�อย การส�งเสริมและสนับสนุนการปNองกัน และรักษาความปลอดภัยใน  

ชีวิตและทรัพย	สิน 
      (31.)  กิจการอ่ืนใดท่ีเป0นผลประโยชน	ของประชาชนในท�องถ่ินตามท่ี คณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

              
คําแถลงนโยบาย 

ของ 
นายกองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

แถลงต�อสภาองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕6 

************************************* 
 

  เรียนท�านประธานสภา  สมาชิกสภาองค	การบริหารตําบลท�าลาดขาวและผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค	การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.๒๕๓๗  แก�ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับท่ี  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  
มาตรา  ๕๘ บัญญัติไว�ว�า ให�องค	การบริหารส�วนตําบลมีนายกองค	การบริหารส�วนตําบลคนหนึ่ง ซ่ึงมาจากการเลือกต้ัง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน และมาตรา ๕๘/๕  
บัญญัติไว�ว�า ก�อนนายกองค	การบริหารส�วนตําบลเข�ารับหน�าท่ี  ให�ประธานสภาองค	การบริหารส�วนตําบลเรียกประชุม
สภาองค	การบริหารส�วนตําบล เพ่ือให�นายกองค	การบริหารส�วนตําบลแถลงนโยบายต�อสภาองค	การบริหารส�วนตําบล  
โดยไม�มีการลงมติ  ท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต�วันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองค	การบริหารส�วนตําบล 

  กระผมนายโสรส  จงภักดี  ได�รับความไว�วางใจจากประชาชนในเขตตําบลท�าลาดขาวเลือกกระผมให�
มาทําหน�าท่ีนายกองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  เพ่ือเป0นตัวแทนของชาวตําบลท�าลาดขาว  ในการพัฒนาท�อง
ถ่ินเป0นระยะเวลา  ๔  ป2    ในการท่ีได�ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทําความรู�จักและรับทราบถึงปWญหาของประชาชนในช�วงการเลือกต้ัง
ท่ีผ�านมานี้  กระผมได�รับทราบถึงปWญหาและได�ให�สัญญาประชาคมกับพ�อแม� พ่ีน�อง ชาวตําบลท�าลาดขาว ว�าจะบริหาร
งบประมาณอย�างมีประสิทธิภาพ   และจะช�วยแก�ไขปWญหาความเดือดร�อนของประชาชน  โดยให�ประชาชนเข�ามีส�วนร�
วมคือ  ร�วมคิด  ร�วมทํา  ด�วยความโปร�งใส  และสามารถตรวจสอบได� เพ่ือให�ตําบลท�าลาดขาว น�าอยู�  ประชาชนมี
ความเป0นอยู � ท่ีดีข้ึน โดยจะนําวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีมาใช�ในการพัฒนาตําบลท�าลาดขาว  ซ่ึงสัญญา
ประชาคมท่ีกระผมได�ให�ไว�กับประชาชนในครั้งนี้  นับว�าเป0นภารกิจอันสําคัญท่ีกระผมจะต�องยึดถือ   เป0นแนวทางใน
การทํางานเพ่ือให�ประชาชนได�รับความพอใจ  และมีความเป0นอยู�ท่ีดีข้ึน 

  นโยบายท่ีกระผมจะได�แถลงต�อสภาองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ในวันนี้จะเป0นนโยบายท่ีจะ
นําไปปฏิบัติให�เห็นผลอย�างชัดเจน เป0นต�นว�า  จะบริหารงบประมาณแบบมีส�วนร�วมท่ีและสนองตอบต�อความต�องการ
ของประชาชน  จะให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการจัดทําแผนการพัฒนาตําบลท�าลาดขาว ต้ังแต�การจัดทํา
ประชาคมระดับหมู�บ�าน  และระดับตําบล  กระผมมีความต้ังใจท่ีจะทําให�ประชาชนในตําบลท�าลาดขาว มีชีวิตความ   
เป0นอยู �ท่ีดี  การได�ออกเยี่ยมเยือนราษฎรในพ้ืนท่ีประจํา ทําให�ทราบสภาพปWญหาและความต�องการท่ีแท�จริงของ
ประชาชน  เพ่ือนํามาเป0นข�อมูลในการพัฒนาตําบลท�าลาดขาว ต�อไป 
  กระผมพร�อมทีมงานบริหารจะมุ�งม่ันต้ังใจ  และขอทุ�มเทท้ังแรงกายแรงใจเพ่ือพัฒนาตําบลท�าลาดขาว 
ให�มีความเจริญในทุกด�าน ประชาชนอยู�ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ตามท่ีจะได�แถลงนโยบายต�อสภาองค	การบริหาร 
ส�วนตําบลท�าลาดขาวได�รับทราบต�อไป 

http://cbs.iskysoft.com/go.php?pid=1335&m=db


 

 

   

 

 

 

             20 

  ท�านประธานสภา   สมาชิกสภาองค	การบริหารตําบลท�าลาดขาว   และผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน 
การบริหารงานขององค	การบริหารส�วนตําบล ได�ถูกกําหนดให�ปฏิบัติงานตามอํานาจหน�าท่ี ตามแผนพัฒนาตําบล และ 
ต�องเป0นไปเพ่ือประโยชน	สุขของประชาชน โดยใช�วิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและให�คํานึงถึงการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล นโยบายท่ีกระผมจะแถลงต�อสภาองค	การบริหารส�วนตําท�าลาดขาวในวันนี้ก็จะ
ปฏิบัติให�สอดคล�องกับหลักการดังกล�าวข�างต�น โดยนโยบายท่ีกําหนดไว�มีท้ังหมด  9  ข�อด�วยกัน ดังนี้ 
  ๑. ส�งเสริมสนับสนุนจัดทํากองทุนอาชีพทํานา 
  2. ส�งเสริมสนับสนุนกลุ�มอาชีพทุกกลุ�ม 
  3. ส�งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกโรงเรียน ภายในตําบลท�าลาดขาว 
  4. ส�งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพชุมชนเข�มแข็งตามแผน 
  5. ส�งเสริมสนับสนุนก�อสร�างถนนลาดยางสายหลักตลอดสาย 
  6. ส�งเสริมสนับสนุนกีฬาต�านภัยยาเสพติดอย�างน�อยป2ละ 4 ครั้ง 
  7. ส�งเสริมสนับสนุนจัดต้ังกองทุนผู�สูงอายุทุกหมู�บ�าน 
  8. ส�งเสริมสนับสนุนโรงสูบไฟฟNา เพ่ือช�วยเหลือชาวนาลดต�นทุนให�เป0นพลังงานแสงอาทิตย	ท้ังตําบล 
  9. ส�งเสริมสนับสนุนจัดต้ังกองทุนกลุ�ม อปพร. ตชต.แม�บ�าน อสม. เยาวชน ท้ังตําบล 

  ท�านประธานสภา สมาชิกสภาองค	การบริหารตําบลท�าลาดขาว และผู�เข�าร�วมประชุมทุกท�าน 
นโยบายท้ัง  9 ข�อท่ีกระผมได�แถลงต�อสภาดังกล�าวข�างต�น จะไม�สามารถปฏิบัติให�เป0นจริงได�หากไม�ได�รับความร�วมมือ
และการยอมรับจากสมาชิกสภา  กํานัน ผู�ใหญ�บ�าน ผู�นําชุมชน พนักงานองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว   และท่ี
สําคัญอย�างยิ่งคือจากประชาชนในตําบลท�าลาดขาว ในฐานะท่ีได�รับความไว�วางใจจากประชาชนในตําบลท�าลาดขาว
เลือกให�เข�ามาทําหน�าท่ีนายกองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว   ดังนั้น ในระยะเวลา  ๔ ป2ต�อไปนี้กระผมพร�อม
ทีมงานบริหารจะเป0นผู�ประสานเพ่ือขอคําแนะนําและขอความร�วมมือจากทุกฝaายตามท่ีกระผมได�กล�าวมา  เพ่ือพัฒนา
ตําบลท�าลาดขาว  ให�มีความเจริญในทุกด�าน  ให�ประชาชนอยู�ดีกินดี  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตามนโยบายท่ีได�แถลงต�อ 
สภาองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวในวันนี้   ขอขอบคุณครับ 
 

                                           **************************************    
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  การวิเคราะหสภาพป_ญหา 

ก. ด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน  
ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  และการให�บริการสาธารณะ   ภายในเขตองค	การบริหารส�วนตําบล 

ท�าลาดขาว ยังคงเป0นปWญหาหลักต�อความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงปWจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร�าง
พ้ืนฐานก็  คือ ด�านงบประมาณ   ดังนั้น  องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ซ่ึงเป0นองค	กรปกครองท�องถ่ิน
จําเป0นอย�างยิ่งท่ีจะต�องบริหารงบประมาณท่ีมีอยู�อย�างจํากัด  แก�ปWญหาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ให�เหมาะสมและ
เป0นธรรมอย�างท่ีสุด   ส�วนอีกปWญหาท่ีสําคัญ   และจําเป0นจะต�องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตท้ังด�าน
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปWญหาในอนาคต  
ซ่ึงปWญหา ผังเมืองนี้ในเมืองใหญ�ๆหรือชุมชนใหญ�กําลังประสบปWญหามาก   เพราะไม�มีการวางแผนรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต สําหรับองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ต�องให�ความสําคัญกับปWญหาการวาง
แผนผังเมือง  เพ่ืออนาคตจะไม�ประสบปWญหา  หรือประสบกับปWญหาก็ไม�รุนแรงมากนัก 
 

ข. เศรษฐกิจ 
    ในด�านเศรษฐกิจนั้น องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ยังต�องพ่ึงพาระบบ 

เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป0นส�วนใหญ�  ส�วนอาชีพอ่ืน เช�น ค�าขาย ธุรกิจรับเหมา ข�าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยัง
ถือเป0นส�วนน�อย เม่ือเทียบการทํานา ในภาพรวมแล�ว  เม่ือเศรษฐกิจภายในชุมชนตําบลท�าลาดขาว ยังไม�มีจุด
ขายทางด�านเศรษฐกิจ  ไม�มีพืชเศรษฐกิจท่ีเด�นชัดท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก  ดังนั้น  จึงเป0นปWญหา
สําคัญท่ีจะต�องคิดต�อไปว�า   ทําอย�างไรจึงจะทําให�เศรษฐกิจภายในชุมชนสร�างจุดขาย  ออกมาให�เห็นเพ่ือเป0น
ตัวกระตุ�นเศรษฐกิจให�น�าลงทุนในด�านอ่ืนๆสร�างรายได�ให�ประชาชนมากข้ึน  
    

ค. ด3านสังคม 
                                 สังคมโดยรวมภายในองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ยังเป0นสังคมชนบท   
กรรมวิธีทางด�านการเกษตรยังอาศัย  แรงงานคน ยังเป0นสังคมระบบอุปถัมภ	  แม�จะมีการกระจายอํานาจสู�
ท�องถ่ินมากข้ึน  แต�ประชาชนก็ยังไม�ใช�สิทธิหน�าท่ีของตนเองท่ีมีอยู�ตามรัฐธรรมนูญ  เพ่ือให�การบริหารงาน
เป0นไปตามเจตนารมย	ของรัฐธรรมนูญ   และปNองกันปWญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได� 
         สําหรับปWญหาท่ีมีผลกระทบต�อองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ดังนี้ 

1. ปWญหายาเสพติด 
2. ปWญหาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ถูกละเลยจากประชาชนและ

เยาวชน 
3. ปWญหาน้ําท�วมพืชผลทางการเกษตร ในฤดูฝน 
ปWญหาด�านสังคมท่ีกล�าวมาท้ังหมด   จะต�องมีการประชาคมหมู�บ�าน   

เพ่ือหาแนวทางแก�ไขและปNองกันในอนาคต 
 
   ง.  ด3านการเมือง - การบริหาร 
       ปWญหาด�านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว�าเป0นปWญหาสําคัญต�อการบริหารงาน
ในท�องถ่ิน  โดยเฉพาะปWญหา”ซ้ือเสียง” ซ่ึงเป0นการทําลายระบบการเลือกต้ัง  ซ่ึงจะก�อให�เกิดปWญหาด�านต�างๆ
ตามมามากมายในอนาคต    ปWญหาด�านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป0นข�อๆดังนี้ 
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1. ปWญหาการซ้ือเสียง 
2. ปWญหาสังคมระบบอุปถัมภ	โดยสังคมท�องถ่ินยังใช�ระบบอุปถัมภ	เป0นตัว

ตัดสินใจอยู�เหนือเหตุผล 
3. ปWญหาระบบข้ันตอนในการบริหารงานขององค	กรส�วนท�องถ่ินมีความ

เชื่องช�า 
     จากท้ังหมดท่ีกล�าวมาถือเป0นปWญหาสําคัญ  ท่ีมีผลต�อการพัฒนาองค	กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน   ดังนั้น  จึงจําเป0นอย�างยิ่งท่ีประชาชนจะต�องพัฒนาองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  และมีส�วนร�วม
ทางการเมืองการบริหารของท�องถ่ินเพ่ือกําหนดทิศทางการบริหารงานด�านต�างๆให�เป0นไปตามความต�องการ
ของท�องถ่ิน  

   จ.  ด3านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล3อม 

      ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาด
ขาว  ถือว�าไม�แตกต�างจากสภาพท่ัวไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม�ว�าจะเป0นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนท่ี
ปaาแหล�งน้ําถือว�ามีความใกล�เคียงกันมาก ด�านสิ่งแวดล�อมโดยรวมภายในเขตองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาด
ขาว  ถือเป0นปWญหาสําคัญ  เช�น  ปWญหาการจัดเก็บขยะ  ปWญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพ่ือพักผ�อน เพ่ือ
เป0นสถานท่ีออกกําลังกาย และเพ่ือเป0นปอดชุมชน    ปWญหามลพิษทางกลิ่น   ซ่ึงปWญหาด�านสิ่งแวดล�อมภายใน
เขตองค	การบริหารส�วนตําบลละหานนา ถือว�าไม�รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด�าน
เศรษฐกิจ  เป0นไปอย�างค�อยเป0นค�อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม�มาก  ทําให�ปWญหาด�าน ต�าง ๆ ไม�รุนแรง  
ปริมาณขยะในแต�ละวันก็ไม�มากนัก เป0นปWญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปWญหาท่ีน�าจะเร�งด�วนก็น�าจะเป0น  
การปรับปรุงแหล�งท�องเท่ียวบึงพระ  เท�าท่ีมีอยู�ให�เป0นสถานท่ีพักผ�อน  ท�องเท่ียวและเป0นปอดอย�างแท�จริง  
ภายในชุมชนสําคัญๆของเขตองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ในอนาคต 

  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในป_จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

  จากผลการวิเคราะห	สภาพปWญหาด�านต�าง ๆ ขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว และ
สภาพความต�องการของประชาชนโดยแท�จริง สามารถกําหนดจุดแข็ง  จุดอ�อน โอกาส และอุปสรรค  ได�ดังนี้ 

  1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                     1.1  องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว   มีแม�น้ําลําพระเพลิงไหลผ�าน  สามารถนําน้ํา
ข้ึนมาเพ่ือการอุปโภค -  บริโภค  และการเกษตรได� 
                    1.2   องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว   มีภูมิประเทศท่ีสวยงาม  มีปaาไม�อุดมสมบูรณ	   
และมีบึงพระ ขนาดใหญ� ใช�กักเก็บน้ําเพ่ือทําการเกษตรและเป0นแหล�งท�องเท่ียวของตําบลได� 
                    1.3  ในพ้ืนท่ีองค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  ประชาชนมีการรวมกลุ�มอาชีพ   
หลายกลุ�ม  มีการจัดต้ังกลุ�มเป0นสหกรณ	มีความเข�าแข็งในระดับหนึ่ง  
                    1.4   มีศูนย	เรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง บ�านสระพระ  

            2.  จุดอ�อน     (Weakness – W) 
                    2.1  องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว  มีแม�น้ําไหลผ�าน   และเป0นท่ีราบลุ�มทําให�เกิด 
น้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก เป0นเหตุให�เกิดน้ําท�วมพืชผลทางเกษตรของเกษตรกรได�รับความเสียหาย  และบางป2ฝน
ไม�ตกตามฤดูกาลทําให�เกิดภัยแล�ง 
                    2.3   ความขัดแย�งภายในหมู�บ�าน ตําบล  เป0นปWจจัยหนึ่งท่ีไม�เอ้ือต�อการพัฒนา 

http://cbs.iskysoft.com/go.php?pid=1335&m=db


 

 

            23 
                    2.4   การมีส�วนร�วมจากภาคประชาชนอยู�ในระดับตํ่า 
                    2.6   รายจ�ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีรายได�เท�าเดิมหรือลดลง 
                    2.7    การจัดสรรงบประมาณไม�เพียงพอ ต�อการพัฒนา ไม�ครอบคลุมทุกด�าน     

             3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       
                    3.1  รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสู�ท�องถ่ินมากข้ึน ไม�ว�าจะเป0นด�านบุคลากร   
งบประมาณ  การตัดสินในการพัฒนาด�วยตนเอง    
                    3.2   องค	การบริหารส�วนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําให�เกิดความ 
คล�องตัว  และเกิดพัฒนาในทุกด�าน 

                         3.3   องค	การบริหารส�วนตําบลละหานนา    มีเส�นทางการคมนาคมท่ีสะดวก   ทําให�การ 
ขนส�งสินค�า และการเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได�สะดวก  
                  4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       
                    4.1   ค�านิยมเยาวชนอนาคตของตําบลมีแนวโน�ม ฟุaมเฟiอย  ให�ความสําคัญความเป0น         
ไทยน�อย 
                    4.2   สนใจอารยะธรรมต�างชาติมากข้ึน 
                    4.3   ภัยธรรมชาติ  เช�น  น้ําท�วม 
                    4.4   ปWญหาการแพร�ระบาดของยาเสพติด  
                    4.5   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า 
 
  ในด�านศักยภาพในการบริหารงาน การแก�ปWญหาขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ยัง
ต�องอาศัยงบประมาณในการแก�ไขจัดการปWญหาต�างๆ  เช�น  ปWญหาโครงสร�างพ้ืนฐาน  ปWญหาด�านสังคม   
ปWญหาสิ่งแวดล�อม  ปWญหาเรื่องน้ํา ปWญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  ปWญหาเศรษฐกิจ  ปWญหาไม�มีแหล�งจ�าง
งานภายในชุมชน ปWญหาประชาชนไม�มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว  ฯลฯ  ซ่ึงปWญหาท่ีกล�าวมา ถือเป0น
ปWญหาเร�งด�วน  บางปWญหาจําเป0นอย�างยิ่งท่ีจะต�องอาศัยความร�วมมือจากหน�วยงานอ่ืนพร�อมท้ังยังต�องอาศัย
งบประมาณท่ีมีอยู�ท่ีค�อนข�างจะจํากัด  เพ่ือบริการจัดการปWญหาให�เกิดประโยชน	เป0นฐานในด�านเศรษฐกิจ  
กระตุ�น  การใช�จ�าย  การลงทุนภายในท�องถ่ิน ให�ขยายตัวมากข้ึนในอนาคต 
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ผลการวิเคราะหป_ญหาและความต3องการของประชาชน 

 
 

ชื่อป_ญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของป_ญหา 
กลุ�มเปUาหมาย,  พื้นที่ 

เปUาหมาย 
การคาดการณแนวโน3ม 

ในอนาคต 
1. ปWญหาด�านโครงสร�างพื้นฐาน   
1.1  การคมนาคมไม�สะดวก 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  คุณภาพน้ํา ประปาที่ใช�
ไม�สะอาด และยังไม�เพียงพอ  
ต�อความต�องการ 
 
 
 

 
1.1 -  ถนนสายหลักมีรถวิ่งเยอะ ทําให�ถนน
ชํารุดบ�อยมาก 
-  ถนนในหมู�บ�านบางสายจะเป0นถนนดินลง
ลูกรัง  หินคลุก  เมื่อฝนตกทําให�ถนนเป0นหลุม
เป0นบ�อทําให�การสัญจรไปมาไม�สะดวกอีกทั้ง
สภาพผิวจราจรค�อนข�างแคบ  โดยประมาณ 3-
4 เมตร  ทําให�เป0นอุปสรรคต�อการสัญจร 
  
1.2  น้ําประปาที่ราษฎรในแต�ละหมู�ใช�ยังมี
ความสะอาดไม� เพียงพอสําหรับใช� อุปโภค-
บริโภค   

 
1.1  ทุกหมู�บ�าน  
 
 
 
 
 
 
 
1.2  ติดตั้งระบบประปา
ภายในตําบล  
 
 
 

 
1.1. - ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเส�นทางถนนสายหลัก 
 
-  ดําเนินการก�อสร�างยกระดับถนนขยายผิวจราจรให�สูงพ�นจากการน้ํา
ท�วม ก�อสร�างถนน  คสล.  หรือลาดยางทุกสาย   
 
 
 
 
1.2  จะขอให�หน�วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ําและสํานักงาน
ทรัพยากรน้ําบาดาลช�วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุก
แห�งในเขตพื้นที่  อบต. และจะดําเนินการติดตั้งถังกรองน้ําสําหรับจุด
ที่จะต�องปรับปรุงแก�ไข และดําเนินการติดต�อการประปาส�วนภูมิภาค
ก�อสร�างระบบประปาใช�ในตําบล 
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ชื่อป_ญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของป_ญหา 
กลุ�มเปUาหมาย,  พื้นที่ 

เปUาหมาย 
การคาดการณแนวโน3ม 

ในอนาคต 
1.3 ไม�มีไฟทางสาธารณะ 
 
 
 
 
 
2.  ปWญหาด�านเศรษฐกิจ  
2.1  ภาวะน้ําท�วมทําให�
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไม�สามารถทํา
การเกษตรได�   
 
 

1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแห�งในหมู�บ�าน ไม�มี
ไฟทางสาธารณะทําให�อาจเป0นอันตรายต�อชีวิต
และทรัพย	สินของราษฎรผู�ใช�เส�นทาง  ไม�ว�าจะ
เป0นการเสี่ยงต�อการเกิดอุบัติเหตุบนท�องถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต�าง ๆ   
 
 
2.1  ในช�วงฤดูน้ําหลาก  ฤดูฝน  ในช�วงเดือน
กันยายน  ถึง  เดือนธันวาคม  ราษฎรในพื้นที่
ได�รับผลกระทบเนื่องจากน้ําจะท�วมพื้นที่ทํา
การเกษตร  
 
 
 

1.3  บริเวณชุมชนทาง
สัญจรภายในหมู�บ�าน  
จุดสําคัญ ๆ  ทุกหมู�บ�าน  
 
 
 
 
2.1  ทุกหมู�บ�าน/ราษฎรที่
เป0นเกษตรกรในทุกพื้นที่ใน
เขต  อบต.   
 
 
 
 

1.3 ต�องประสานหน�วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟNาส�วนภูมิภาค
ในการดูแลให�ความช�วยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟNา  
หรือองค	กรปกครองส�วนท�องถิ่นให�การสนับสนุนเพื่อความรวดเร็ว
ในการแก�ไขปWญหา 
 
 
 
2.1  จะดําเนินการก�อสร�างคันกั้นน้ําให�คลอบคลุมทุกพื้นที่  เพื่อกั้น
น้ําไม�ให�เข�าท�วมผลผลิตทางการเกษตร  
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ชื่อป_ญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของป_ญหา 
กลุ�มเปUาหมาย,  พื้นที่ 

เปUาหมาย 
การคาดการณแนวโน3ม 

ในอนาคต 
3.  ปWญหาด�านสังคม  
3.1  ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร�วมมือในหมู�คณะใน
ชุมชนทําให�เกิดเป0นปWญหาต�อ
การปฏิบัติงานร�วมกัน  ฯลฯ 
 
 
3.2 ปWญหายาเสพติด 
 
3.3 ปWญหาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีถูกละเลย 

 
3.1  การแข�งขัน  การขัดแย�งกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งทําให�คนกลุ�มใหญ�ในชุมชน
แบ�งพรรคแบ�งพวก  ขาดความสามัคคี  เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินงานของรัฐทําให�
ขาดความร�วมมือเป0นปWญหาต�อการปฏิบัติ
ราชการเป0นอุปสรรคต�อการพัฒนา  
3.2 เยาวชนในพื้นที่ตําบลท�าลาดขาว ติดยา
เสพติด  
3.3 สภาพสังคมเปลี่ยนไป ราษฎรในหมู�บ�าน 
รับวัฒนธรรมต�างชาติเข�ามา และละเลย
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย 

 
3.1   ผู�นําชุมชน  ราษฎร
ในหมู�บ�าน   
 
 
 
 
3.2 เยาวชน ในตําบลท�า
ลาดขาว 
3.3 ผู�นําชุมชน  ราษฎรใน
หมู�บ�าน   
 

 
3.1  จัดกิจกรรม/โครงการ  เพื่อสร�างความสามัคคีในหมู�คณะ  
เพื่อขจัดความขัดแย�งที่ก�อให�เกิดปWญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน   
 
 
 
3.2 รณรงค	 ประชาสัมพันธ	 ให�ทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด เข�า
ค�ายอบรม 
3.3 รณรงค	 ประชาสัมพันธ	 เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีต�างๆ 
นําผู�นําและชาวบ�านเข�าร�วมกิจกรรม ส�งเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ต�างๆ 
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ชื่อป_ญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของป_ญหา 
กลุ�มเปUาหมาย,  พื้นที่ 

เปUาหมาย 

การคาดการณแนวโน3ม 
ในอนาคต 

 
4.  ด�านการเมือง  การบริหาร  
4.1  เจ�าหน�าที่,  สมาชิก 
อบต.  ผู�บริหาร   อบต.  ฯลฯ  
ขาดทักษะมุมมองในการเพิ่ม
ศักยภาพให�กับหน�วยงาน    
 
 
 
4.2  ไม�มีอุปกรณ	  เครื่องมือ
เครื่องใช�รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู�อย�างจํากัด รวมถึง
บุคลากรในสํานักงานที่จะช�วย
ปฏิบัติราชการไม�เพียงพอ 
4.3 ปWญหาการซื้อเสียง 

 
4.1  เจ�าหน�าที่  ผู�บริหาร  สมาชิก  อบต.  มี
ความรู�และประสบการณ	น�อย  ทําให�เป0น
อุปสรรคต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือการ
วางแผน  นโยบายต�าง  ๆ  ในการบริหารงาน
เพื่อการบริการสาธารณะให�แก�ราษฎรในพื้นที่     
 
 
4.2  เนื่องจากองค	กาบริหารส�วนตําบลท�าลาด
ขาว เป0นท�องถิ่นขนาดกลาง รายได�และเงิน
อุดหนุนทั้งที่จัดเก็บเองและได�รับการจัดสรรไม�
เพียงพอต�อการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
4.3 มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งต�าง 
 
 
 
 

 
4.1  พนักงานส�วนตําบล
และเจ�าหน�าที่  ผู�บริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  และ
คณะกรรมการชุมชนต�าง ๆ 
 
 
 
 4.2 สํานักงาน  อบต.   
-  บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช�   
- ครุภัณฑ	ต�าง  ๆ 
 
4.3 ราษฎรในพื้นที่ตําบล
ท�าลาดขาว 

 
4.1  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ให�บริการที่เป0นสาธารณะแก�ประชาชน  จึงเร�ง สนับสนุนจดัให�มี
หรือส�งบุคลากรฝaายต�างๆ  เข�าร�วมการฝhกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข�อง  
เพื่อนํามาใช�ให�เป0นประโยชน	แก�งานราชการ  รวมถึงการจัดให�มี
หรือส�งเสริมให�เข�าร�วมศึกษาดูงาน  ส�วนราชการ ฯลฯ  ที่เป0นต�น 
แบบให�นํามาประยุกต	ใช�กับองค	กร 
 
4.2  การจัดซื้ออุปกรณ	  เครื่องมือเครื่องใช�  การบรรจุเจ�าหน�าที่
เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทุกด�าน  ให�เหมาะสมสมดุลกับ       
งบประมาณที่ได�รับและงานที่มีอยู�   
 
 
4.3 รณรงค	 ประชาสัมพันธ	 สร�างจิตสํานึก เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง 
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ชื่อป_ญหา 
ขอบข�ายและปริมาณ 

ของป_ญหา 
กลุ�มเปUาหมาย,  พื้นที่ 

เปUาหมาย 
การคาดการณแนวโน3ม 

ในอนาคต 

5.  ด�านการอนุรักษ	แหล�งน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม   
5.1  ขาดแคลนสถานที่ออก
กําลังกาย พักผ�อยหย�อนใจ 
 
 
5.2  ปWญหาขยะ 
 
 
 
 

 
 
 
5.1  สถานที่ออกกําลังกายไม�เพียงพอ ขาด

เครื่องออกกําลังกาย และสถานที่พักผ�อน
หย�อนใจ 

 
5.2  ไม�มีเตาเผาขยะ  ใช�ระบบฝWงกลบ ทําให�มี
กลิ่นและใช�พื้นที่ฝWงกลบเยอะ  
 
 

  
 
 
5.1  ทุกหมู�บ�าน  
 
 
 
5.2  ทุกหมู�บ�าน 
 
 
 
 
 

  
 
 
5.1  จัดหาเครื่องออกกําลังกาย พร�อมปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง
กาย และปรับปรุงแหล�งท�องเที่ยวบึงพระให�เป0นที่พักผ�อนหย�อนใจ  
 
 
5.2 ดําเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก�อสร�างเตาเผาขยะให�
เพียงพอทุกหมู�บ�านรวมถึงการรณรงค	  ประชาสัมพันธ	  สร�าง
จิตสํานึกให�แก�ราษฎรในการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ  
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บทที่   4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

องคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 
       (พ.ศ.2558 – 2562) 
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บทท่ี   4   

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ขององคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว (พ.ศ. 2558 – 2562)   

วิสัยทัศน พันธกิจ และจดุมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

  วิสัยทัศน (VIAION) 

   “ชุมชนก�าวหน�า พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟijนฟูเศรษฐกิจ  สร�างพันธกิจร�วมกัน นําสู�ชีวิตท่ีพอเพียง อย�างยั่งยืน ”  

  พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส�งเสริมการศึกษาและศาสนาให�ดีท่ีสุด 
  2. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานให�ครบถ�วนและเป0นธรรมทุกพ้ืนท่ี 
  3. ส�งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือฟijนฟูเศรษฐกิจให�ดีข้ึน                                                                           
  4. ส�งเสริม  อนุรักษ	 วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนากีฬา 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลท�าลาดขาวจะได�รับการพัฒนาและปรับปรุงให�ดีข้ึน  
  6. ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายด�วยความเต็มใจ  
  7. สร�างความสามัคคีในชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนภายในตําบลท�าลาด
ขาว 

  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

  1. ประชาชนในเขตบริการได�รับความสะดวกสบายด�านโครงสร�างพ้ืนฐานอย�างเสมอภาค 
  2. สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาให�ดีท่ีสุด 
  3. อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพ่ือให�เกิดทักษะ เพ่ือนํามาปรับใช�ในการประกอบอาชีพ 
  4. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลท�าลาดขาวจะได�รับการพัฒนาและปรับปรุงให�ดียิ่งข้ึน  
  6. ปฏิบัติงานท่ีได�รับมอบหมายด�วยความจริงใจ  
  7. สร�างความสามัคคีในชุมชนและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนภายในตําบลท�าลาด
ขาว 
  เพ่ือนําไปสู�การบรรลุวิสัยทัศน	ขององค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว ยุทธศาสตร	หลักท่ีจะ
ดําเนินการให�ประสบความสําเร็จ  รวม  12 ยุทธศาสตร	  และมีแนวทางการพัฒนาองค	การบริหารส�วนตําบล       
ท�าลาดขาว จํานวน  33 แนวทาง ซ่ึงเป0นการสนับสนุนยุทธศาสตร	การพัฒนาจังหวัดให�บรรลุเปNาประสงค	  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาว 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาด3านโครงสร3างพ้ืนฐาน 
เปUาหมาย ปรับปรุงและพัฒนาด�านกายภาพเก่ียวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต�าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ความเป0นอยู� และอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยดําเนินการกิจกรรมโครงการเก่ียวกับ 
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แนวทางการพัฒนา 

1. การก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 
2. การพัฒนาระบบชลประทาน ก�อสร�างฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอกแหล�งน้ํา 
3. การพัฒนาระบบประปาและไฟฟNาสาธารณะ 
4. การพัฒนาและส�งเสริมสถานท่ีเพ่ือบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด  1. ร�อยละของการพัฒนา การก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา 
2. ร�อยละของการพัฒนา ระบบชลประทาน ก�อสร�างฝาย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอกแหล�งน้ํา 
3. ร�อยละของการพัฒนาระบบประปาและไฟฟNาสาธารณะ 
4. ร�อยละของการพัฒนาและส�งเสริมสถานท่ีเพ่ือบริการสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาด3านเกษตรกรรม 
เปUาหมาย ปรับปรุงและพัฒนาด�านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรด�วยปุ|ยอินทรีย	ชีวภาพ  
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 

2. การสนับสนุนการรวมกลุ�มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ	 
3. การส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข�ายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย	 
4. การสนับสนุนศูนย	การเรียนรู�ชุมชน เพ่ือส�งเสริมแหล�งความรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด  1. ร�อยละของการส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 
2. ร�อยละของการสนับสนุนการรวมกลุ�มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ	 
3. ร�อยละของการส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข�ายหมอดินและบูรณาการการเกษตร

อินทรีย	 
4. ร�อยละของการสนับสนุนศูนย	การเรียนรู�ชุมชน เพ่ือส�งเสริมแหล�งความรู�ด�านเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาด3านเศรษฐกิจ 
เปUาหมาย   การพัฒนาด�านเศรษฐกิจเพ่ือส�งเสริมผู�ประกอบการและกลุ�มอาชีพในการยกระดับสินค�า OTOP 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส�งเสริมและยกระดับสินค�า OTOP 

2. การส�งเสริมผู�ประกอบการและกลุ�มอาชีพ 
ตัวช้ีวัด  1. ร�อยละของการส�งเสริมและยกระดับสินค�า OTOP 

2. ร�อยละของการส�งเสริมผู�ประกอบการและกลุ�มอาชีพ 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาด3านศาสนาและวัฒนธรรม 
เปUาหมาย  การพัฒนาด�านศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ	วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปWญญาท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส�งเสริมรณรงค	และอนุรักษ	วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปWญญาท�องถ่ิน 

2.  การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล�าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 
   3.  การส�งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
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ตัวช้ีวัด  1. ร�อยละของการส�งเสริมรณรงค	และอนุรักษ	วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปWญญาท�องถ่ิน 

2. ร�อยละของการสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล�าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 
   3. ร�อยละของการส�งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
  
ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาด3านการท�องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด�านแหล�งท�องเท่ียว เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน	ให�เป0นแหล�ง
ท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ	 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 

2. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน	แหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ	 
ตัวช้ีวัด  1. ร�อยละของการส�งเสริมและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 

2. ร�อยละของการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน	แหล�งท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ	 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาด3านส่ิงแวดล3อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เปUาหมาย        การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือบํารุงรักษาดิน น้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ ให�คงอยู�ตลอดจนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและอนุรักษ	ปaาชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การพัฒนาและบํารุงรักษาดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  การส�งเสริมการรณรงค	ปลูกปaาและอนุรักษ	ปaาชุมชน 
3.  การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการพัฒนาและบํารุงรักษาดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  ร�อยละของการส�งเสริมการรณรงค	ปลูกปaาและอนุรักษ	ปaาชุมชน 
3.  ร�อยละของการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาด3านสวัสดิการสังคม 
เปUาหมาย  การพัฒนาด�านสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาสและประชาชนท่ัวไป 

2.  การส�งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการส�งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู�สูงอายุ ผู�ด�อยโอกาสและประชาชน
ท่ัวไป 
  2.  ร�อยละของการส�งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาด3านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปUาหมาย การพัฒนาด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สิน โดยส�งเสริมและสนับสนุนการ
ฝhกอบรมตํารวจบ�าน อปพร. และงานปNองกันบรรเทา สาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สิน 

2.  การส�งเสริมและสนับสนุนการฝhกอบรมตํารวจบ�าน อปพร. และงานปNองกัน 
บรรเทา สาธารณภัย 
ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการพัฒนาด�านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย	สิน 

2.  ร�อยละของการส�งเสริมและสนับสนุนการฝhกอบรมตํารวจบ�าน อปพร. และงานปNองกัน 
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ยุทธศาสตรท่ี 9  การพัฒนาด3านสาธารณสุข 
เปUาหมาย การพัฒนาด�านสาธารณสุข เพ่ือส�งเสริม ฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค 
แนวทางการพัฒนา 
  1.  การส�งเสริมและฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค 

2.  การส�งเสริมการพัฒนาด�านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) 
3.  การพัฒนาระบบการแพทย	ฉุกเฉิน  (EMS) 

ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการส�งเสริมและฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค 
2.  ร�อยละของการส�งเสริมการพัฒนาด�านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข 

( อสม.) 
3.  ร�อยละของการพัฒนาระบบการแพทย	ฉุกเฉิน  (EMS) 

ยุทธศาสตรท่ี 10  การพัฒนาด3านการศึกษา 
เปUาหมาย          การพัฒนาด�านการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การส�งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ร�อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ร�อยละของการส�งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 11  การพัฒนาด3านส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เปUาหมาย การพัฒนาด�านส�งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ�าน
ประเพณีท�องถ่ิน 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก�ปWญหายาเสพติด 
2. การส�งเสริมและสืบสานการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ�าน 

ตัวช้ีวัด  1. การส�งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก�ปWญหายาเสพติด 
    2. การส�งเสริมและสืบสานการแข�งขันกีฬาพ้ืนบ�าน 
ยุทธศาสตรท่ี 12  การพัฒนาด3านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองท่ีดี 
เปUาหมาย การพัฒนาด�านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค	กรให�สามารถบริการประชาชนอย�างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค	กร 
2.  การส�งเสริมการมีส�วนร�วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส�วน 
3.  การส�งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให�มีประสิทธิภาพ     

ตัวช้ีวัด  1.  ร�อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค	กร 
2.  ร�อยละของการส�งเสริมการมีส�วนร�วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส�วน 

  3.  ร�อยละของการส�งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให�มีประสิทธิภาพ     
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จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา 
จุดมุ�งหมายเพื่อการพัฒนา 

( Goals) 
ตัวชี้วัด(kpls) ข�อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
เปNาหมาย(Targets) 

ป2 58-62 ป2  58 ป2  59 ป2  60 ป2  61 ป2  62 

1.  ประชาชนในเขตบริการได�รับ
ความสะดวกสบายด�านโครงสร�าง
พื้นฐานอย�างเสมอภาค 
 

1.ร�อยละของความสะดวกในการ
สัญจรไปมา 
 
2.ร�อยละของการพัฒนา ปรับปรุง 
ซ�อมแซม สะพาน ถนน 
3.ร�อยละของการก�อสร�างระบบ
ประปา   
4ร�องละของคุณภาพและ.การ
บริการน้ําประปาขององค	การ
บริหารส�วนตําบล  สําหรับการ
อุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน 
5.ร�อยละของความสะดวกและ
การจัดให�บริการไฟฟNา
สาธารณะ  ขององค	การบริหาร
ส�วนตําบล  สําหรับการให�แสง
สว�างแก�ประชาชนเช�นการ
ติดตั้งโคมไฟ  การขยายเขต 

1. ประชาชนในตําบลได�รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร 
2.ถนน สะพาน ได�รับการพัฒนา 
ปรับปรุง ซ�อมแซม 
3.การสนับสนุนงบประมาณ
ก�อสร�างระบบประปา   
4. คุณภาพน้ําประปาสําหรับ
อุปโภคและบริโภค 
 
 
 
5.ความสะดวกสบาย และแสง
สว�างในการสัญจรไปมา 
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การซ�อมแซมไฟฟNาในทาง
สาธารณะต�าง ๆ 

2.สนับสนุนพุทธศาสนาและ
การศึกษาให�ดีที่สุด 
 

1.ร�อยละของการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา เช�น วันเข�าพรรษา 
วันออกพรรษา 
2.ร�อยละของประชาชนที่ได�รับ
การส�งเสริมสนับสนุนการอบรม
ปฏิบัติธรรม 

1.ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมทาง
ศาสนา เช�น วันเข�าพรรษา วันออก
พรรษา 
2.ประชาชนได�รับการสนับสนุนการ
อบรมปฏิบัติธรรม 

60% 
 
 

70% 
 

60% 
 
 

70% 
 

60% 
 
 

70% 

60% 
 
 

70% 

60% 
 
 

70% 

60% 
 
 

70% 

3 อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง 
เพื่อให�เกิดทักษะ เพื่อนํามาปรับ
ใช�ในการประกอบอาชีพ 

1.ร�อยละของการจัดอบรมการ
เลี้ยงสัตว	และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานปศุสัตว	อาสา
ประจําหมู�บ�าน 
2.ร�อยละของการส�งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ�มเกษตรกร
ตําบลท�าลาดขาว 
3. ร�อยละของการส�งเสริม
สนับสนุนศูนย	การเรียนรู�ชุมชน 
เพื่อส�งเสริมแหล�งความรู�ด�าน
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

1. ประชาชนได�รับความรู�จากการ
อบรมการเลี้ยงสัตว	และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปศุ
สัตว	อาสาประจําหมู�บ�าน 
2. ประชาชนได�รับการส�งเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุ�มเกษตรกรตําบล
ท�าลาดขาว 
3. ประชาชนได�รับความรู�จากศูนย	การ
เรียนรู�ชุมชน เพื่อส�งเสริมแหล�ง
ความรู�ด�านเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.ร�อยละของการส�งเสริมการ
ฝhกทักษะอาชีพ 
 

4. ประชาชนได�รับการส�งเสริมการฝhก
ทักษะอาชีพ 
 

70% 
 

70% 70% 70% 70% 

4.วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
จะได�รับการพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

1.ร�อยละของการเปYดโอกาสให�
ประชาชนมีส�วนร�วมในการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปWญญาท�องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของท�องถิ่น 
2.ร�อยละของการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีต�างๆ เช�น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต	 งานสมโภชอนุสาวรีย	
ท�าวสุรนารีฯลฯ 
3. ร�อยละของการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี เช�นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 
วันแม�แห�งชาติ วันปYยมหาราช
ฯลฯ 
4. ร�อยละของการจัดการ
แข�งขันกีฬาต�านภัยยาเสพติด 
 
5. ร�อยละของการส�งเสริม

1. ประชาชนส�วนร�วมในการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี 
ภูมิปWญญาท�องถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของท�องถิ่น 
 
2.ประชาชนมีส�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมสืบสานประเพณีต�างๆ เช�น 
ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต	 งานสมโภชอนุสาวรีย	
ท�าวสุรนารีฯลฯ 
3. ประชาชนมสี�วนร�วมในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธี เช�นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช 
วันแม�แห�งชาติ วันปYยมหาราชฯลฯ 
 
4. ประชาชนเข�าร�วมร�วมกิจกรรม
จัดการแข�งขันกีฬาต�านภัยยาเสพ
ติด 
5. ประชาชนได�รับการส�งเสริม
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สนับสนุนสถานที่ออกกําลังกาย 
6.ร�อยละของการจัดการแข�งขัน
กีฬาพื้นบ�าน 
7. ร�อยละของการจัดการ
แข�งขันเรืออีโปงของตําบลท�า
ลาดขาว 
8. ร�อยละของการสนับสนุน
อุปกรณ	กีฬาให�แต�ละหมู�บ�าน 
 

สนับสนุนสถานที่ออกกําลังกาย 
6. ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมการ
จัดการแข�งขันกีฬาพื้นบ�าน 
7. ประชาชนมสี�วนร�วมในการจัดการ
แข�งขันเรืออีโปงของตําบลท�าลาด
ขาว 
8. ประชาชนได�รับการสนับสนุน
อุปกรณ	กีฬา 
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5. ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ตําบลท�าลาดขาวจะได�รับการ
พัฒนาและปรับปรุงให�ดียิ่งขึ้น 

1. ร�อยละของอบรมให�ความรู�
เกี่ยวกับการอนุรักษ	
ทรัพยากรธรรมชาติให�แก�
ประชาชน 
2. ร�อยละของการส�งเสริมให�มี
กิจกรรมการปลูกปaา 
3. ร�องละของการจัดกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เช�น
การทิ้งขยะให�ถูกที่ การกําจัด
ขยะ การเผาปaา  
4.ร�องละของการอนุรักษ	ปaา
ชุมชน 
 

1. ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมอบรมให�
ความรู�เกี่ยวกับการอนุรักษ	
ทรัพยากรธรรมชาติให�แก�
ประชาชน 
2. ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมการปลูก
ปaา 
3. ประชาชนมีจติสํานึกในการรักษา
คุ�มครองทรัพยากรธรรมชาติ และการ
ทิ้งขยะให�ถูกที่ การกําจัดขยะ การ
เผาปaา  
 
4. ประชาชนร�วมอนุรักษ	ปaาชุมชน 
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5. ร�อยละของการอบรมให�
ความรู�ในการบํารุงรักษาดิน 

5. ประชาชนร�วมกิจกรรมอบรมให�
ความรู�ในการบํารุงรักษาดิน 

60% 
 

60% 
 

60% 
 

60% 
 

60% 
 

6. ปฏิบัติงานที่ได�รับมอบหมาย
ด�วยความจริงใจ  
 

1. ร�อยละของความพึงพอใจใน
การบริการประชาชนเกี่ยวกับ
การเสียภาษี  
2.ร�อยละของการให�ความ
ช�วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องร�องเรียน 
ร�องทุกข	 ต�างๆ 
3. ร�อยละของการ
ประชาสัมพันธ	ข�อมูลข�าวสาร
ต�างๆ 
 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
บริการประชาชนเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี  
2. ประชาชนได�รับความช�วยเหลอื
เกี่ยวกับเรื่องร�องเรียน ร�องทุกข	 
ต�างๆ 
3. ประชาชนได�รับทราบข�อมูล
ข�าวสารต�างๆ 
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7. สร�างความสามัคคีในชุมชน
และส�งเสริมการมีส�วนร�วมของทุก
ภาคส�วนภายในตําบลท�าลาดขาว 
 

1. ร�อยละของการจัดกิจกรรม
ส�งเสริมให�ประชาชนมีบทบาท 
มีส�วนร�วมในการพัฒนาหรือ
แก�ไขปWญหาชุมชน 
2.ร�อยละของการส�งเสริมการมี
ส�วนร�วมของประชาชน เช�น 
การประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาต�างๆ  

1. ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริม
ให�ประชาชนมีบทบาท มีส�วนร�วม
ในการพัฒนาหรือแก�ไขปWญหา
ชุมชน 
2. ประชาชนเข�าร�วมกิจกรรมการ
ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
ประชาชน เช�น การประชุม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาต�างๆ 
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บทที่  5  
 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท3องถ่ินไปสู�

การปฏิบัตแิละการติดตามประเมินผล 
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บทท่ี   5 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท3องถ่ินไปสู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล   
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน    
พ.ศ. 2548  หมวด 6  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข�อ  28  ให�ผู�บริหารท�องถ่ิน  แต�งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  ประกอบด�วย 
  1.  สมาชิกสภาท�องถ่ินท่ีสภาท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  2.  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ินท่ีประชาคมท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  3.  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  4.  หัวหน�าส�วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  5.  ผู�ทรงคุณวุฒิท่ีผู�บริหารท�องถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท�องถ่ิน  มีอํานาจหน�าท่ี   ดังนี้ 
  1.  กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต�อ
ผู�บริหารท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอต�อสภาท�องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน  และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย�างน�อยป2ละหนึ่งครั้ง  ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป2  ท้ังนี้ให�ปYดประกาศโดยเปYดเผยไม�น�อยกว�าสามสิบวัน 

         การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ  การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป2  เป0นข้ันตอนท่ี
สําคัญจะต�องดําเนินการต�อเนื่องจากข้ันตอนอนุมัติและประกาศใช�แผนพัฒนาสามป2  กล�าวคือเม่ือผู�บริหาร
ประกาศใช�แผนพัฒนาสามป2  และได�จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป2แล�ว  หน�วยงานเป0นผู�นําแผนพัฒนา 
สามป2ไปสู�การปฏิบัติ  เพ่ือให�สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร	การพัฒนา 
      การติดตาม 
  เป0นข้ันตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสาม
ป2ว�าได�ปฏิบัติตามข้ันตอน / กิจกรรม  ท่ีกําหนดไว�ในแผนงาน / โครงการ  หรือไม�  มีการใช�ทรัพยากรต�าง ๆ 
อย�างมีประสิทธิภาพหรือไม�  และอยู�ในระยะเวลา  งบประมาณท่ีใช�ในการดําเนินการตามท่ีกําหนดไว�หรือไม� 
     การประเมินผล 
  เป0นข้ันตอนการตรวจสอบ  แผนงาน / โครงการ  ท่ีนําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค	หรือไม�   
   องค	การบริหารส�วนตําบลท�าลาดขาวได�แต�งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  เพ่ือเป0นองค	กรรับผิดชอบในการติดตาม  และประเมินผล  ประกอบด�วย 
  ๑.  นางรุ�งกาญจน	 จุลกระโทก สมาชิก อบต.  เป0นประธานกรรมการ 
  ๒.  นายประสิทธิ์           สุขเกษม  สมาชิก อบต.  เป0นกรรมการ 
  ๓.  นางลําพวน  ฉวยกระโทก สมาชิก อบต.  เป0นกรรมการ 
  ๔.  นายสุทัศน	  สมานพงษ	 ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน เป0นกรรมการ 
  ๕.  นายพืช  ผิวดอน  ผู�แทนประชาคมท�องถ่ิน เป0นกรรมการ 
  ๖.  นางรจนา   ขวัญเกตุ  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง  เป0นกรรมการ 
  ๗.  นางปราณีต   ขาวงาม  ผู�แทนหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เป0นกรรมการ 
  ๘.  นายอธิกสิทธิ์  วิเศษกลิ่น ผู�อํานวยการกองช�าง เป0นกรรมการ 
  ๙.  นางสาวปทิตตา  แล�วกระโทก ผู�อํานวยการกองคลัง เป0นกรรมการ 
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  ๑๐.  นางสาวธนพร  จ�อมกระโทก  ผู�ทรงคุณวุฒิ  เป0นกรรมการ 
  ๑๑.  นางศุภลักษณ	 เปลื้องเกียรติภูมิ ผู�ทรงคุณวุฒิ  เป0นกรรมการ/
เลขานุการ  
                 
 2.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป0นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตร	และแนวทางการพัฒนา  โดยการกําหนดรูปแบบท่ีใช�ในการติดตามและประเมินผล   ดังนี้ 
  แบบท่ี  1   การช�วยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองส�วนท3องถ่ิน 
  แบบช�วยกํากับจัดทําแผนยุทธศาสตร	ขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีวัตถุประสงค	เพ่ือ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ินว�า  ดําเนินการครบถ�วนทุกข้ันตอนมากน�อยเพียงใด  
อย�างไร      
 
  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส�วนท3องถ่ิน   
  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินรายไตรมาส  เป0นเครื่องมือ
หนึ่งท่ีสามารถนําไปใช�ในการติดตามความก�าวหน�าในการดําเนินงานองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผน
ยุทธศาสตร	ท่ีกําหนด   
 

แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร	เป0นเครื่องมือในการประเมินผลการ 

ดําเนินงานองค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินตามแผนยุทธศาสตร	ท่ีกําหนด 
แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส�วน 

ท3องถ่ินในภาพรวม 
  เพ่ือใช�ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อผลการดําเนินงานของ
องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินในภาพรวม 
 

แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต�อผลการดําเนินงานขององคกรปกครองส�วน 
ท3องถ่ินในแต�ละยุทธศาสตร 
  เพ่ือใช�ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู�ท่ีเก่ียวข�องต�อผลการดําเนินงานของ
องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินในแต�ละยุทธศาสตร	 
 
  และตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 วรรค 3 ได�
บัญญัติให�องค	กรปกครองส�วนท�องถ่ินรายงานผลการดําเนินงานต�อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ  
การใช�จ�ายงบประมาณ และผลการดําเนินงานในรอบป2 เพ่ือเป0นการรายงานผลให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบ 
 
 3 การกําหนดห3วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
  1.  กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อย�างน�อยโครงการละ   1    
ครั้งต�อป2    
  2.  กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ในภาพรวมอย�างน�อยป2
ละครั้ง 
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  3.  กําหนดการรายงานผล ซ่ึงได�จากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาต�อผู�บริหาร
ท�องถ่ิน  เพ่ือให�ผู�บริหารท�องถ่ินรายงานผลต�อสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ป2ละครั้ง 
  4.  กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให�ประชาชนใน ท�องถ่ิน
ทราบ  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป2   และปYดประกาศไว�ท่ีเปYดเผยไม�น�อยกว�า  30   วัน 
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