แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558
255 – 2562 )

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
บลทาลาดขาว
อําเภอโชคชั
เภอ ย จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
เรื่อง ประกาศใช3แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ( พ.ศ. 2558 – 2562 )
******
ดวยองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558 - 2562)
เพื่อใชเป0นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป2ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว โดยกําหนดยุทธศาสตรการ
พัฒนาไว 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสวัสดิการสังคม
๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข
๑๐. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา
๑๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา ( พ.ศ. 2558 - 2562 ) และสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ ในการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และผูบริหารทองถิ่นไดพิจารณา
อนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 16
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เป0นไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ที่ไดกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค เปNาหมายที่ตั้งไว จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (
พ.ศ. 2558 - 2562 ) ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557

( นายโสรส จงภักดี )
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

คํานํา
องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจสําคัญในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ทองถิ่นของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาประเทศโดยสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอานาจักไทย พุทธศักราช 2550 ใหกระจายอํานาจแกทองถิ่นและใหคนในทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร
ทองถิ่น และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 66 กําหนดใหองคการ
บริ ห ารสวนตํ า บลมี ห นาที่ พั ฒ นาตํ า บลทั้ ง ในดานเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม ประกอบกั บ ระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดใหองคการ
บริห ารสวนตําบล ตองจัด ทําแผนพัฒนาซึ่ งประกอบดวยแผนยุทธศาสตรการพัฒ นา แผนพัฒนาสามป2 และแผน
ดําเนินงาน
ดังนั้นเพื่อใหเป0นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอํานาจหนาที่ องคการบริหารสวนตําบล ทาลาด
ขาว จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 5 ป2 ( พ.ศ. 2558-2562 ) ขึ้น
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว หวังเป0นอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับนี้จะเป0น เข็มทิศชี้
ทางนําพาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลทาลาดขาว ไปสูความเจริญกาวหนา พัฒนาอยางบูรณาการและ
ยั่งยืน สืบตอไป

งานวิเคราะหนโยบายและแผน
สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

สารบัญ
เรื่อง
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5

หนา
บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
พ.ศ. 2558 - 2562
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
พ.ศ. 2558 - 2562
การนํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิน่ ไปสูการปฏิบตั ิแลการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

1
3
14
36
45

บทที่ 1
บทนํา

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเป8นมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
******************
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2548 กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว 2 ประเภท คือแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามป2 ” แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และ
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนาอําเภอ
“แผนพัฒนาสามป2” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเป0นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น
สําหรับป2งบประมาณแตละป2 ซึ่งมีความตอเนื่องและเป0นแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามป2โดยมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป0นประจําทุกป2 ซึ่งการจัดทําแผนสามป2 จะมีความเชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป2อยาง
ใกลชิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดทํางบประมาณในระบบมุงเนนผลงาน องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน
วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยนําเสนอ ดังนี้

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นา เป0น แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น ที่ ได
กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เป0นการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายที่จะดําเนินการ
พัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
อํา เภอ และนโยบายในการพั ฒ นาทองถิ่ น แผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นาเป0น เอกสารที่ มีความสั มพั น ธใกลชิ ด กั บ
แผนพั ฒ นาองคการบริ ห ารสวนตํ า บล 3 ป2 และขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณประจํ า ป2 กลาวคื อ เป0 น ยุ ท ธศาสตรไป
ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เป0 น แผนงาน/โครงการที่ กํ า หนด มาพิ จ ารณาดํ า เนิ น การ โดยจะมี ร ายละเอี ย ดและลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะนําไปบรรจุในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป2และสามารถนําไปปฏิบัติได
ทันทีเมื่อไดรับงบประมาณของป2นั้น

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเป0นการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจําป2 และ
นําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนา , ยุทธศาสตร ,แผนพัฒนาสามป2 และการจัดทํา
งบประมาณประจําป2
3. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางของการพัฒนาขององคการบริห ารสวนตํา บลวาเป0น อยางไร โดย
จะตองสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา
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3. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ.
2548 หมวด 3 การจัดทําแผนพัฒนา ขอ 16 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการตามระเบียบ
มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปWญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชน
มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามาวิเคราะห
เพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถิ่นเสนอรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป

4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เป0นเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว สามารถดําเนินการพัฒนาได
บรรลุวัตถุประสงค เปNาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถตอบสนองตอปWญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
3. เป0นมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาสามป2 และการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําป2ของทองถิ่น

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

สวนที่ 2
สภาพทั่วไป และข3อมูลพื้นฐาน
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

3

สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและข3อมูลพื้นฐาน ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
๑ สภาพทั่วไป
๑.๑ ประวัติตําบลทาลาขาว
ตําบลทาลาดขาวมีทั้งหมด ๑๑ หมู หมูบานแรกของตําบลทาลาดขาว คือ บานทาลาดขาว
หมูที่ ๑ ตําบลทาลาขาวตั้งมาประมาณ ๑๕๐ โดยแยกมาจากตําบลพลับพลา ผูที่อพยพมาตั้งรกรากคนแรก คือ
นายขาว หรือ ทิดขาว ไดนําญาติพี่นอง มาทําไรเลื่อนลอย อยูบริเวณลําพระเพลิง คือบาน ทาลาดขาวในปWจจุบัน
ซึ่งมีน้ําอุดมสมบูรณเหมาะแกการเลี้ยงสัตว และเพาะปลูก ตอมานายขาวไดนําญาติมาตั้งรกรากหางจากลําพระเพลิง
ประมาณ ๕ กิโลเมตร และตอมามีผูอพยพมาอีกหลายครอบครัว จึงไดตั้งชื่อหมูบานวา บานทาลาขาว ตอมามีการ
แยกยายหมูบานใหมขึ้นเป0น ๓ หมูบานและเปลี่ยนชื่อหมูบานใหม จาก ทาละขาว เป0นทาลาดขาว ซึ่งใชเรียกชื่อนี้
จนถึงปWจจุบัน
ทําเนียบกํานันตําบลทาลาดขาว
๑. ขุนลาดขาว
(ปลั่ง ศิริพร ณ ราชสีมา)
๒. นายปYZว
คานกระโทก
๓. นายเนียม
สุขกระโทก
๔. นายใน
บพิตรสุวรรณ
๕. นายหรั่ง
กลิ่นวิชัย
๖. นายออง
ศิริพร ณ ราชสีมา
๗. นายใหญ
ลีกุลธร
๘. ส.อ.ประกอบ
จุฑาฤทธิกุล
๙. นายละมุล
จามกระโทก
๑๐. นางบังอร
ครึบกระโทก
๑๑. นายดอน
แสงผักแวน
๑.๒ ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เป0นสวนหนึ่งของอําเภอโชคชัย ตั้งอยู
ทางทิศใต หางจากอําเภอโชคชัยประมาณ ๖ กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ ๓๖ กิโลเมตร
๑.๓ เนื้อที่ องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๕,๖๒๕ ไร
หรือประมาณ ๒๕ ตารางกิโลเมตร คิดเป0นรอยละ ๔.๑๕ ของพื้นที่อําเภอโชคชัยทั้งหมด (อําเภอโชคชัยมีพื้นที่
ประมาณ ๓๒๘,๗๐๐ ไร หรือประมาณ 2๕ ตารางกิโลเมตร)
๑.๔ อาณาเขต องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีอาณาเขตติดตอกับตําบล
ใกลเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลพลับพลา
อําเภอโชคชัย
ทิศใต
ติดตอกับตําบลครบุรี
อําเภอโชคชัย
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลกระโทก,ทุงอรุณ อําเภอโชคชัย
ทิศตะวันตก ติดตอกับตําบลดอน
อําเภอปWกธงชัย
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๑.๕ ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป0นที่ราบไมสม่ําเสมอมีความเอียงคลายรูปกระทะ
ในสภาพพื้นที่ทํานามีโอกาสน้ําทวมในฤดูฝน พื้นที่สวนใหญเป0นที่นาเนื่องจากอยูในที่ลุม ซึ่งอยูในระดับ ๑๘๙-๑๙๓
เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง มีลําน้ําสําคัญไดแก ลํามูล และลําพระเพลิง นอกจากนี้ยังมีน้ําจากชลประทานไหล
ผานและมีอางเก็บน้ําที่สําคัญ คือ บึงพระ (มีพื้นที่ประมาณ ๙๓๕ ไร) ซึ่งประชาชนในตําบลใชน้ําจากแหลงน้ําเหลานี้
ในการอุปโภค – บริโภค และใชในการเกษตร
๑.๖ สมรรถภาพดิน พื้นที่ ๘๐% เป0นดินลึกปานกลางหรือคอนขางเป0นทรายที่มีความ
อุด มสมบู รณปานกลางถึ งต่ํ า เหมาะสํ า หรั บ การเพาะปลู กพื ช ในชวงฤดูฝ น จากการตรวจสอบสมรรถของจั งหวั ด
นครราชสีมา โดยกรมพัฒนาที่ดินในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ประกอบดวยดิน ๒ ชุด คือ
ชุดดินราชบุรี มีประมาณรอยละ ๘๓ ของพื้นที่ทั้งหมด ดินชุดนี้เป0นดินลึกมีการระบายน้ําคอนขาง
เลว ดินมีความสามารถในการใหน้ําซึมผานไดชา ดินบนจะมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาลในดินชั้นลาง ดินชุดนี้ ในหนา
ฝนใชทํานาซึ่งมีความเหมาะสมดีแตขาวอาจไดรับความเสียหายบาง เนื่องจากฤดูฝนจะถูกน้ําทวมโดยฉับพลันไดดินชุดนี้
ไมเหมาะกับการปลูกพืชไรเนื่องจากจะไดรับความเสียหาย จากน้ําทวมขัง ดังกลาวได นอกจากนั้นในหนาแลงดิน
ยังเหนียวและแข็งเกินไปทําใหยากตอการ ทําการเกษตรกรรมดินชุดนี้ จะพบในเขต หมูที่ ๑,๒,๓ บานทาลาดขาว หมู
ที่ ๔ บานโคกกระสังข หมูที่ ๕,๖,๗ บานบึงพระ หมูที่ ๘,๙ บานบึงไทย หมูที่ ๑๐ บานสระพระ และหมูที่ ๑๑
บานหนองแปลน ดินชุดนี้มี ประมาณ ๑๒,๙๖๘ ไร
ดินชุดโคราช มีประมาณรอยละ ๑๗ ของพื้นที่ทั้งหมด ดินชุดนี้เป0นดินลึก มีการระบายน้ําคอนขางดี
ดินมีความสามารถใหน้ําซึมไดเร็วตอนดินบน แตในดินลางน้ําซึมผานไดดีปานกลาง ดินบนมีสีน้ําตาลเขมหรือสีน้ําตาล
ปนเทา เนื้อดินเป0นดินรวน ดินลางมีสีน้ําตาลออนปนเหลือง หรือสีน้ําตาลซีด ดินชุดนี้เดิมเป0นปaาเต็ง ไมรัง ปWจจุบัน
ถูกโคนลงเพื่อใชปลูกพืชไร เชน ปอ มันสําปะหลัง เป0นตน ซึ่งดิ นมีความเหมาะสมปานกลางเนื่องจากความอุด ม
สมบูรณ โอกาสที่พืชจะไดรับความเสียหายเนื่องจากขาดน้ํามีมาก โดยเฉพาะฝนทิ้งชวงเนื่องจากดินอุมน้ําไวไมดีเพราะ
มีเนื้อหยาบ ดินชุดนี้พบในเขต หมูที่ ๒ บานทาลาดขาว หมูที่ ๔ บานโคกกระสังข หมูที่ ๕,๖,๗ บานบึงพระ หมูที่
๑๑ บานหนองแปลน ดินชุดนี้มีประมาณ ๒,๖๕๗ ไร
๑.๗ การปกครอง ตําบลทาลาดขาว แบงการปกครองออกเป0น ๑๑ หมูบาน มีรูปแบบ
การปกครอง ๒ ฝaาย
ฝKายที่ ๑ ฝKายการปกครอง ประกอบดวยกํานันและผูใหญบานแตละหมูบานปกครอง ดังนี้
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่
หมูที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานโคกกระสัง
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงไทย
บานบึงไทย
บานสระพระ
บานหนองแปลน

นายประทีป
นายดอน
นายธง
นายมนัส
นายอมร
นายอานนท
นายบุญธรรม
นายรวม
นายวสันต
นายศุภลักษณ
นางสุนันท

กิตติยศประดิษฐ
แสงผักแวน
กรุยกระโทก
ทองศร
แกวกุลธร
จูกระโทก
แซมกระโทก
เฉียบกระโทก
จามกระโทก
เปลื้องเกียรติภูมิ
เจินกระโทก

ผูใหญบาน
กํานัน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
ผูใหญบาน
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ฝKายที่ ๒ การพัฒนา ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ ๒ คน ที่ราษฎร
ในหมูบานเลือกขึ้นมาเพื่อเป0นตัวแทนของหมูบาน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๘ ตําบลทาลาดขาวไดจัดตั้งเป0นองคการบริหารสวนตําบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และสมาชิกโดยตํา แหนงจากกํ านั น ผูใหญบาน หมู บานละ ๑ คน มีการเลื อกตั้งสมาชิ กสภา
องคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ ๒ คน ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตอมาเมื่อสมาชิกครบวาระ มี
การเลือกตั้งขึ้นใหมครั้งที่สาม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๔6 (เนื่องจากครบวาระ ๔ ป2) ตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และ องคการ บริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) กําหนดใหสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตําบลมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด หมูบานละ ๒ คน และใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรง โดยกําหนดวันเลือกตั้งในวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕56 คณะกรรมการการเลือกตั้งไดประกาศผลการ
เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕56 ปWจจุบันองคการบริหาร สวนตําบลทา
ลาดขาว ประกอบดวยคณะผูบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๒6 คนดังนี้
ฝKายคณะผู3บริหาร
๑. นายโสรส จงภักดี
นายกองคการบริหารสวนตําบล
๒. นายประเสริฐ จีบกระโทก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
๓. นายมิตร ภาคกระโทก
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
๔. นายทองดี จาวกระโทก เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ฝKายสภาองคการบริหารสวนตําบล
๑. นายเชา ทิพยผักแวน
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
๒. นายสวง จายกระโทก
รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
๓. นางรุงกาญจน จุลกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑
๔. นายสุข มนัสพรหม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑
๕. นายสมเกียรติ จอมกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๒
๖. นายสุรศักดิ์ ผันอากาศ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓
๗. นายมานพ ครูกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๓
๘. นายประสิทธิ์ สุขเกษม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔
๙. นางสาวธนพร จอมกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๔
๑๐. นางสาวฉัตรทิพย จุกกระโทก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕
๑๑. นายคําตา แซมกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๕
๑๒. นายบุญสง ชมดอน
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖
๑๓. นายสมุทร ศรีคําบาง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๖
๑4. นายแสงสี เชียรกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๘
๑5. นางสุพัตรา จันทรตุม
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๘
๑6. นางลําพวน ฉวยกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๙
17. หวาน จับกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๙
๑8. นายเอกชัย แกลวกลา
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑๐
19. นางสํารวม ขานกระโทก
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑๐
๒0. นายสงา ดวนรับรัมย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑๑
๒1. นายแสงเทียนชัย เทียนศรี
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หมูที่ ๑๑
๒2. นางชลธิชา จูกระโทก
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล
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๑.8 จํานวนครัวเรือนและประชากร ในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว (ขอมูล
จปฐ ป2 ๒๕๕7 )
- จํานวนครัวเรือนทั้งหมด
819 ครัวเรือน อัตราเฉลี่ย ๔-๕ คน/ครัวเรือน
- จํานวนประชากรทั้งหมด ๓,145 คน แยกเป0น ชาย ๑,528 คน หญิง 1,617 คน
- มีความหนาแนนเฉลี่ย
126 คน /ตารางกิโลเมตร
ตาราง แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรจําแนกตามหมูบ3านในองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว

หมูที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อหมูบ3าน

บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานโคกกระสังข
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงไทย
บานบึงไทย
บานสระพระ
บานหนองแปลน

รวม

จํานวน
ครัวเรือน
ตาม
ทะเบียน
ราษฎร

จํานวนประชากร
ตามทะเบียนราษฎร (คน)
ชาย

หญิง

รวม

จํานวน
ครัวเรือน
ที่อาศัย
อยูจริง

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

๙๙๔

๑,๙๓๙

๒,๐๙๖ ๔,๐๓๕

819

จํานวนประชากรที่อาศัยอยู
จริง (คน)
ชาย

หญิง

รวม

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

๑,528 1,617 ๓,145

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ ประชากรสวนใหญขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีอาชีพในการเกษตร
มีประมาณ รอยละ ๙๕ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป0นที่ราบลูกคลื่น จึงมีการทํานาเป0นอาชีพหลัก ป2ละ ๑ ครั้ง โดยอาศัย
น้ําจากน้ําฝน ลําน้ํามูล และลําพระเพลิง ซึ่งน้ําจากชลประทาน สวนประชากรรอยละ ๕ ประกอบอาชีพนอกเหนือจาก
การทําการเกษตร ไดแก การรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม คาขายและรับราชการอีกทั้งยังมีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
เชน การทอเสื่อ ในหมู ที่ ๔,๕,๖ และ ๑๑
๒.๒ ผลผลิตสวนใหญ ไดแก ขาวซึ่งในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีพื้นที่ปลูกขาว
ประมาณ ๑๐,๙๗๙ ไร หรือ ประมาณรอยละ ๗๐.๒๖ ของพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ ๔,๘๓๐.๗๖ ตัน/ป2

หมาย
เหตุ
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ตารางแสดงพื้นที่ทั่วไปตําบลทาลาดขาว
หมูที่

ชื่อหมูบาน

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานทาลาดขาว
บานโคกกระสังข
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงพระ
บานบึงไทย
บานบึงไทย
บานสระพระ
บานหนองแปลน
๒.๓

พื้นที่ทั้งหมด

พื้นที่
สาธารณะ

พื้นที่ยึดครอง

๑,๓๔๕
๑,๖๕๒
๑,๔๑๑
๑,๑๘๐
๑,๙๕๒
๙๔๒
๒,๐๖๙
๑,๔๘๑
๑,๕๗๖
๔๓๗
๑,๕๘๐
๑๕,๖๒๕

๓๒๘
๒๙๙
๒๘๖
๗๗๑
๒๓๔
๑๘
๔๖๗
๒,๔๐๓

๑,๓๔๕
๑,๓๒๔
๑,๔๑๑
๘๘๑
๑,๖๖๖
๙๔๒
๑,๒๙๘
๑,๒๔๗
๑,๕๕๘
๔๓๗
๑,๑๑๓
๑๓,๒๒๒

พื้นที่ประโยชนใชสอย
ที่อยู
พื้นที่เกษตร
อาศัย
๑๓๕
๑,๒๑๐
๑๓๓
๑,๑๙๑
๑๔๑
๑,๒๗๐
๘๘
๗๙๓
๑๖๖
๑,๕๐๐
๙๔
๘๔๘
๑๓๐
๑,๑๖๘
๑๒๕
๑,๑๒๒
๑๕๖
๑,๔๐๒
๔๑
๓๙๖
๑๑๐
๑,๐๐๓
๑,๓๑๙
๑๑,๙๐๓

รายได3 สวนใหญไดจากการผลิตขาว ซึ่งมีรายไดรวมทั้งสิ้นประมาณ

251,767,152 บาท/ป2
๒.๔ แรงงาน ประชากรที่อยูในวัยแรงงาน (ชวงอายุ ๑๕ – ๕๐ ป2) เป0นแรงงานในภาค
เกษตรประมาณ รอยละ ๗๕ และในชวงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตรแลวประชากรจะวางงานจึงมีการหางาน
ทําโดยรับจาง สวนแรงงานนอกการเกษตรนั้น สวนใหญเป0นแรงงานในครัวเรือนของตนเองรวมกับแรงงานจางจากเพื่อน
บานที่ไมมีที่ดินเป0นของตนเอง
๒.๕ หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
- โรงงาน (เฟอรนิเจอร)
จํานวน ๑ แหง
- โรงสี
จํานวน ๓ แหง
๒.๖ กรรมสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
- ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเองไมตองเชา
จํานวน 599 ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเองแตตองเชา
จํานวน ๑๔๐ ครัวเรือน
- ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเองและตองเชา
จํานวน ๘๐ ครัวเรือน
๓. สภาพทางสังคม
ลักษณะสังคมในองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวจะเป0นกลุมคนไทยโคราชดั้งเดิมอาศัย
อยูมานาน เพียง หมูที่ ๕,๖ และ ๗ บานบึงพระเทานั้นที่เป0นคนไทยอีสานจากจังหวัดอื่นมาอยู
๓.๑ การศึกษา องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยู ๓ โรงเรียน คือ
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- โรงเรียนบานทาลาดขาว เปYดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาป2ที่ ๖ ตั้งอยูหมูที่
๒ บานทาลาดขาว มีครูทั้งหมด ๑๐ คน นักเรียนทั้งหมด ๘๕ คน
- โรงเรียนบานบึงพระ เปYดสอนตั้งแตชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาป2ที่ ๓ ตั้งอยู หมูที่ ๗
มีครูทั้งหมด ๑๖ คน มีนักเรียนทั้งหมด ๑๘๐ คน
- โรงเรียนบานบึงไทย เปYดสอนนักเรียนตั้งแตชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาป2ที่ ๖
ตั้งอยู หมูที่ ๘ บานบึงไทย มีครูทั้งหมด ๔ คน มีนักเรียน ๖๒ คน
๓.๒ สถาบันและองคกรทางศาสนา ประชาชนในตําบลทาลาดขาวเป0นผูนับถือศาสนาพุทธ มีวัดอยู
๔ แหง เพื่อใหพุทธศาสนิกชนประกอบศาสนกิจและงานประเพณีตาง ๆ
- วัดทาลาดขาว
ตั้งอยูหมูที่ ๑ บานทาลาดขาว
- วัดบึงพระ
ตั้งอยูหมูที่ ๗ บานบึงพระ
- วัดบึงไทย
ตั้งอยูหมูที่ ๘ บานบึงไทย
- วัดหนองแปลน
ตั้งอยูหมูที่ ๑๑ บานหนองแปลน
๓.๓ การบริหารด3านสาธารณสุข
- โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ๑ แหง ตั้งอยูหมูที่ ๒ บานทาลาดขาว
- สาธารณสุขมูลฐานประจําหมูบาน ๑๑ แหง ตั้งอยูทุกหมูบานๆละ ๑ แหง
- อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา ๑๐๐%
- บัตรประกันสุขภาพ จํานวน ๖๗๒ ครัวเรือน
- การวางแผนครอบครัว จํานวน ๓๖๓ คู
๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม
- ถนนลาดยางและคอนกรีตเสริมเหล็กเป0นชวงๆ (สายหลัก) จํานวน
๑ สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
จํานวน ๑๘ สาย
- ถนนลูกรัง
จํานวน ๒๘ สาย
๔.๒ การไฟฟUา
- หมูบานที่มีการไฟฟNาเขาถึง
จํานวน ๑๑ หมูบาน
- จํานวนประชากรที่ใชไฟฟNา
จํานวน ๘๑๘ ครัวเรือน
๔.๓ แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา จํานวน ๒ แหง คือ ลําน้ํามูลและลําพระเพลิง
- คลอง จํานวน ๙ แหง คือ คลองดวน คลองนอย คลองหมันแต คลองอีกลม คลอง
ลําสําลาย คลองสามราง คลองเขียว คลองสําโรง (คลองสมอ) คลองวังนาค
- หนอง จํานวน ๓ แหง คือ หนองปลาไหลโคตร หนองสนวน หนองตะคุ
- บึง จํานวน ๑ แหง คือ พื้นที่ประมาณ ๙๓๕ ไร อยูในเขตหมูที่ ๔
บานโคกกระสังข หมูที่ ๕,๖,๗ บานบึงพระ หมูที่ ๘,๙ บานบึงไทย และหมู ที่ ๑๑ บานหนอง
แปลน
๔.๕ แหลงน้ําที่สร3างขึ้น
- ฝาย
จํานวน ๒ แหง
- บอน้ําตื้น จํานวน ๒๓ แหง
- สระ
จํานวน ๑๔ แหง
- ประปาหมูบาน จํานวน ๗ แหง
- บอน้ําบาดาล จํานวน ๙ แหง
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๕. ข3อมูลอื่น ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
- พื้นที่ปลูกปaา ๑,๒๕๐ ไร
- แหลงทองเที่ยว ๑ แหง
๕.๒ มวลชนที่จัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน ๒ รุน
จํานวน ๓๐๐ คน
- แมบาน อ.ส.ม.
จํานวน ๘๙ คน
- กลุมเกษตรกร
จํานวน ๒๐๐ คน
- กลุมพิทักษและอนุรักษปaา
จํานวน ๒๐ คน
- อาสาสมัครปNองกันยาเสพติด
จํานวน ๑๖๕ คน
- ผูประสานพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน ๒๗๕ คน
- อาสาสมัครปNองกันภัยฝaายพลเรือน
จํานวน ๔๗ คน
สหกรณผูใชน้ําสถานีสูบน้ําดวยไฟฟNาทาลาดขาว จํากัด จํานวน ๖๑ คน
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทาลาดขาว จํานวน ๓๐๕ คน
๖. ศักยภาพในตําบล
๖.๑ จํานวนบุคลากร จํานวน
๒๗ คน
- ตําแหนงในสํานักปลัด
จํานวน
๘
คน
- ตําแหนงในสวนการคลัง
จํานวน
๓
คน
- ตําแหนงในสวนโยธา
จํานวน
๓
คน
- ตําแหนงลูกจางประจํา
จํานวน
๒
คน
- ตําแหนงพนักงานจาง ตามภารกิจ
จํานวน
๒
คน
- ตําแหนงพนักงานจางทั่วไป
จํานวน
๙
คน
๖.๒ ระดับการศึกษา
- มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน
๑๖ คน
- ปริญญาตรี
จํานวน
๑๐ คน
- ปริญญาโท
จํานวน
๑
คน
๖.๓ รายได3ขององคการบริหารสวนตําบล
- รายไดที่องคการบริหารสวนตําบลเก็บเอง เป0นเงิน
460,๕๐๐.- บาท
- รายไดรัฐบาลจัดสรร
เป0นเงิน
๙,685,๐๐๐.- บาท
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เป0นเงิน
5,000,000- บาท
- รายไดที่ อบต.ประมาณการในป2งบประมาณ ๒๕๕๕ เป0นเงิน ๑5,145,500.- บาท
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๗. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
๑. พื้นที่สวนใหญเป0นพื้นที่ในการเกษตร จึงตองอาศัยน้ําจากแหลงน้ําตาง ๆ ที่มีอยูเชน
ชลประทานและน้ําฝน เพื่อใหใชในการเกษตรและอุปโภค – บริโภค
๒. การรวมกลุมของชุมชนเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน กลุมออมทรัพย กลุมฌาปณกิจ
กลุมเกษตรกร กลุมชุมชนพึ่งพาตนเอง กลุมสงเคราะหคนชรา กลุมสมาชิกสหกรณการเกษตร ฯลฯ
๓. การเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับรูโดยเปYดเผย
๔. องคกรในทองถิ่นและประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินเงาน กิจกรรมขององคการบริหาร
สวนตําบล และในการตรวจสอบโครงการจัดทําแผนพัฒนา
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รายได3 /รายจายขององคการบริหารสวนตําบลเปรียบเทียบย3อนหลัง 3 ปY
1. รายได3
(ก)รายได3จัดเก็บเอง
ปY 2555 (รับ ปY 2556 (รับจริง) ปY 2557
จริง)

1. หมวดภาษีอากร(ยอดรวม)
- ภาษีบํารุงทองที่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีปNาย
- อากรฆาสัตว
2.หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต(ยอด
รวม)
(1)คาธรรมเนียมควบคุมอาคาร
(2)คาธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย
(3) )คาธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
(4)คาธรรมเนียมอื่นๆ
(5)คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก
(6)คาปรับผิดสัญญา
(7)จดทะเบียนพาณิชย
(8)คาปรับอื่นๆ(คาขายทอดตลาดทรัพยสิน)
(9)คาใบอนุญาตรับทําการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
(10)คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
(11)คาธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการอันเป0นอันตราย
ตอสุขภาพ
3. หมวดรายได3จากทรัพยสิน (ยอดรวม)
(1)ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
4.
หมวดรายได3จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย
5 . หมวดรายได3เบ็ดเตล็ด (ยอดรวม)
(1)คาบริการทางการแพทยฉุกเฉิน
(2)คาขายแบบแปลน
(3) รายไดเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ
(4) รายไดจากการจําหนายน้ําประปา
(1)คาปYดประกาศ
(2) คาสมัครสอบ
รวมรายได3จัดเก็บเอง

(ประมาณการ)

23313.55
31015
1840

23979.63
38943
1278

25000
32000
3500

2562.50
76560

894.38
97720

4000
90000

1480
13686.75
220
3000
1000
530
5600

54282
240

20000
1000

420
4248

5000
1000
5000

186114.75

248295.51

10000
108000

63450
180
500

350
25000
23138
73668
80

60000
5000
1000
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รายรับ

ปY 2555 (รับจริง)

ปY 2556 (รับจริง)

ปY 2557
(ประมาณการ)

(ข)รายไดัจากรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรใหองคกร
ปกครองทองถิ่น
1.หมวดภาษีจัดสรร(ยอดรวม)
(1)ภาษีคาภาคหลวงปaาไม
(2)ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ.กําหนดแผน
(3)ภาษีมูลคาเพิ่ม 1ใน 9
(4)ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(5)ภาษีสุรา
(6)ภาษีสรรพสามิต
(7)คาภาคหลวงแร
(8)คาภาคหลวงปYโตรเลียม
(9)คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ที่ดิน
รายไดไมรวมอุดหนุนทั้งสิ้น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ยอดรวม)
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายได3ทั้งสิ้น

22
5388719.95
156987.81
72936.18
673003.30
1209443.63
28991.77
49182.57
142618

22
8973995.65
1695972.64
84330.70
687192.84
1508001.81
29003.44
61835.55
206278

4462461
13945938.76

5493249
19328898.15

5000000
15145500

ปY 2555 (รับจริง)

ปY 2556 (รับจริง)

ปY 2557

6900000
75000
700000
1600000
60000
50000
300000

2. รายจายตามงบประมาณ
หมวด

(ประมาณการ)

1. รายจายงบกลาง
2. รายจายเงินเดือน และคาจางประจํา ชั่วคราว
3. รายจายงบดําเนินการ
4. รายจายงบลงทุน
5. รายจายหมวดเงินอุดหนุน
6. รายจายอื่น
รวมทั้งสิ้น

566990.76
3769260
5921937.23
1287800
942600
20000
12508588.02

308857
4308342
5876270.27
792690
1144026.80
12430186.07

ที่มา - ข3อมูล ณ วันที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557

580255
9540465
6830580
620200
1355000
20000
15145500

สวนที่ 3
แผนยุทธศาสตรของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
(พ.ศ.2558 – 2562)
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
(พ.ศ. 2558 -2562)
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาท3องถิ่น
3.1 หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท3องถิ่น
3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการ
บริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เป0นการแปลงนโยบายและ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ มาเป0นยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่ ซึ่งแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร
การพั ฒ นาขององคการบริ ห ารสวนตํ า บลทาลาดขาว ไดยึ ด หลั กการพัฒ นาที่ ต อบสนองตอนโยบายรั ฐ บาล และ
สอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตร
จังหวัด / อําเภอ รวมทั้งเป0นอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2542 ตลอดจนมี ความเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถิ่นและจังหวัด รวมทั้งตอบสนองตอความตองการและปWญหาของประชาชนใน
พื้นที่ ซึ่งกรอบแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีดังนี้
ก
11 ( . . 2555-2559)
การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( พ.ศ.25552559 ) มีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป0นศูนยกลางของการพัฒนา รวมทั้งสรางสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 เป0นแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเป0นวิสัยทัศนป2 พ.ศ. 2570 ซึ่งกําหนดไววา
คนไทยภาคภูมิใจในความเป0นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลัก
ธรรมาภิ บาล การบริ การสาธารณสุขขั้น พื้น ฐานที่ทั่วถึ ง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และมั่ น คง อยูในสภาวะ
แวดลอมที่ดี เกื้อกูล และเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป0นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงดานอาหารและ
พลังงาน อยูบนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
2. ยึดคนเป8นศูนยกลางการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน
3. พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการและเป0นองครวม
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4. ยึดวิสัยทัศนประเทศไทยปY พ.ศ. 2570 เป8นเปUาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยู บน
รากฐาน การพัฒนาของสังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทย
มีสถาบันพระมหากษัตริยเป0นเสาหลักของความเป0นปhกแผนของคนไทยในชาติ ครอบครัวมีความสุขและเป0นพื้นฐานที่
สรางคนเป0นคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามาในการ
แขงขัน มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใชอยางเป0นระบบ และประเทศไทยมี
ความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 กําหนดไววา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ด3วยความ
เสมอภาคเป8นธรรม และมีภูมิคุ3มกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปNาหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้
1. สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
3. โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปNองกัน
ปW จ จั ย เสี่ ย งตาง ๆ และเสริ ม รากฐานของประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ ง รวมถึ ง สรางโอกาสใหประเทศสามารถ
เจริญกาวหนาตอไป โดยใหความสําคัญกับยุทธศาสตร 6 ยุทธศาสตร คือ (1) ยุทธศาสตรการสรางความเป0นธรรมใน
สังคมไทย (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (3) ยุทธศาสตรการสรางความ
สมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิ จที่มีเสถี ยรภาพบนรากฐานความรู (5)
ยุทธศาสตรการสรางความเชื่ อมโยงกั บ ทางเศรษฐกิ จ และความมั่น คงในภูมิภ าค และ (6) ยุ ทธศาสตรการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางเบื้องตน ดังนี้
(1) ยุทธศาสตรการสรางความเป0นธรรมในสังคมมุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปWจเจกครอบครัว
และชุมชนโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยเขาถึง เพื่อใหเป0นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุ กคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสั งคมที่มีคุณภาพ
ไดรั บการคุมครองทางสั งคมที่ ครอบคลุมทั่วถึ งและมีคุณภาพเทาเทีย มกั น มี โอกาสเขาถึ งทรัพยากรและโครงสราง
พื้นฐานในการสรางอาชีพและรายไดที่มั่นคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินอยางเทาเทียมกัน และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส ยึด
ประโยชนสวนรวม และเปYดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนใหพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการเรียนรู
ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่
สมบูรณแข็งแรง มีสติปWญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเป0นไทย
มีโอกาสและสามารถเรียนรูพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปWญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรม
ที่ดีงามและรูคุณคาความเป0นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเป0นพลัง
ทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
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(3) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุงพัฒนาใหภาคเกษตรเป0น
ฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มี
คุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการของตลาด และมีราคาที่เหมาะสม เป0นธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดเกษตรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
(4) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจให
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(5) ยุทธศาสตรการสรางความเขื่อมโยงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงในถูมิภาค โดยกําหนดใหภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป0นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป
เป0นประตูการคาสูอินโดจีน และเป0นแหลงทองเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี
และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
(6 ) ยุทธศาสตรการาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงอนุรักษและฟijนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป0นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ
นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันอังคารที่ 23
สิงหาคม 2554 ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ
1. เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป0นพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
พั ฒ นาคุ ณภาพและสุ ข ภาพคนไทยในทุ กชวงวั ย ถื อเป0 น ปW จ จั ย ขาดความสามารถในการอยู รอดและแขงขั น ไดของ
เศรษฐกิจไทย
2. เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมที่เป0น
มาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
3. เพื่อนําประเทศไทยไปสูประชาคมอาเซียนในป2 2558 อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและ
ความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว โดยแบงการดําเนินงานเป0น 2 ระยะ
คือ ระยะเรงดวนที่จะเริมดําเนินการในป2แรก และระยะการบริหารราชการ 4 ป2ของรัฐบาล โดยนโยบายเรงดวนทีจ่ ะ
เริ่มดําเนินการในป2แรก มี 16 ขอ ดังนี้
1. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟijนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสราง
ความขาใจรวมกันของประชาชนในชาติ ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป0นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นใจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเป0นประมุข
2. กําหนดใหการปNองกันและแกไขปWญหายาเสพติดเป0น “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ
ธรรมในการปราบปรามและลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล ผูประพฤติมิชอบ บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ยึดหลัก
ผูเสพคือผูปaวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา มีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเป0นระบบปNองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไป
ไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
3. ปNองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เป0นสากล ปรับปรุง และแกไขกฎหมายเพื่อปNองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบตลอดจนปลูกฝWงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม
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4. สงเสริมใหมีการจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานใหสามารถปNองกัน
และแกไขปWญหาอุทกภัยและภัยแลงได ฟijนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่อยูเดิม และจัดหาแหลงน้ําใน
ระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง
5. เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืด เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิต
เคารพ อัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบที่
สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ
6. เรงฟijนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ เพื่อ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเป0นประชาคม
อาเซียนในป2 2558
7. แกไขปWญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟNอและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหาภาค เชนพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมี
รายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา 500,000 บาท อยางนอย 3 ป2 และปรับโครงสรางหนี้ผูที่มีหนี้เกิน 500,000 บาท ใหมี
แรงงานที่มีรายไดเป0นวันละ ไมนอยกวา 300 บาท ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป0นในชีวิต
ของประชาชนทั่วไป ไดแกบานหลังแรกและรถยนตคันแรก
9. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ 23 ในป2 พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือรอยละ 20
ในป2 พ.ศ. 2556
10. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงละ 1
ลานบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ลานบาท จัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามลําดับขนาดของหมูบาน
11. ยกระดับราคาของสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เชน รับจํานําสินคา
เกษตรกร การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ
12. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศใหป2 พ.ศ.25542555 เป0นป2 “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year)
13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและ
การผลิตสินคาในทองถิ่น เชน บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพสนับสนุนใหชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปWญญาทองถิ่นผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสงเสริมใหมีศูนย
กระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและเมืองทองเที่ยวหลัก
14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (30 บาท รักษาทุกโรค) จัดใหมีมาตรการลดปWจจัย
เสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพและภาวะทุพลโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปaวยเรื้อรัง และมาตรการปNองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจร
15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํา
รองสําหรับระดับชั้นประถมศึกษาป2ที่ 1 ป2การศึกษา 2555 จัดระบบอินเทอรเน็ตไรสายตามมาตรฐานการใหบริการ
ในสถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย
16. เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภา
รางรัฐธรรมนูญที่เป0นอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ใหประชาชนเห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ
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นโยบายรัฐบาลที่จะดําเนินการภายในระยะ 4 ปY มี 7 นโยบาย ดังนี้
1. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2. นโยบายเศรษฐกิจ
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ยุทธศาสตรในการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา มีวิสัยทัศนวา "ประตูสูอีสาน ศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร อุตสาหกรรม ผา
ไหม และการทองเที่ยว
เปUาประสงคของจังหวัดประกอบด3วย
1.เพื่อเสรมสรางขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สูการเป0นศูนยกลางผลิตสินคาเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรของภาค
2.เพื่อเสรมสรางขีดความสามารถของพัฒนาจังหวัด สูการเป0นศูนยกลางของการผลิตอุตสาหกรรมไหม
ของภาค
3.เพื่อเสริมสรางศักยภาพของการพัฒนาจังหวัด สูการเป0นศูนยกลางการทองเที่ยวของภาค
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัด 3 ตัวชี้วัด คือ
1.รอยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเป0นศูนยกลางการผลิตสินคาเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรในระดับภาค
2.รอยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเป0นศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรม
ไหมในระดับภาค
3.รอยละของความสําเสร็จในการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดสูการเป0นศูนยกลางการทองเที่ยวใน
ระดับภาค จังหวัดนครราราชสีมา
ประเด็นยุทธศาสตรเพื่อการขับเคลื่อนสูการบรรลุตามเปNาประสงคที่วางไว 10 ยุทธศาสตร อันไดแก
1.ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาการพัฒนาการเกษตร
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสาธารณสุข
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยวศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
8. ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
9. ยุทธศาสตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. ยุทธศาสตรการพัฒนาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจให3แกองคกรปกครองสวนท3องถิ่น พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 มาตรา 16 และ มาตรา 17 ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
และ การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของ
ประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(1.) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(2.) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(3.) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(4.) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(5.) การสาธารณูปการ
(6.) การสงเสริม การฝhก และการประกอบอาชีพ
(7.) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(8.) การสงเสริมการทองเที่ยว
(9.) การจัดการศึกษา
(10.) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(11.) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปWญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(12.) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(13.) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(14.) การสงเสริมกีฬา
(15.) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(16.) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(17.) การรักษาความสะอาดและความเป0นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(18.) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(19.) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(20.) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน
(21.) การควบคุมการเลี้ยงสัตว
(22.) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(23.) การรั ก ษาความปลอดภั ย ความเป0 น ระเบี ย บเรี ย บรอย และการอนามั ย โรงมหรสพและ
สาธารณสถาน อื่น ๆ
(24.) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปaาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
(25.) การผังเมือง
(26.) การขนสงและวิศวกรรมจราจร
(27.) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(28.) การควบคุมอาคาร
(29.) การปNองกันและบรรเทาสาธารณภัย
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(30.) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปNองกัน และรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
(31.) กิจการอื่นใดที่เป0นผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด

คําแถลงนโยบาย
ของ
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
แถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
วันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕6
*************************************
เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารตําบลทาลาดขาวและผูเขารวมประชุมทุกทาน
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒
มาตรา ๕๘ บัญญัติไววา ใหองคการบริหารสวนตําบลมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผู บริหารทองถิ่น และมาตรา ๕๘/๕
บัญญัติไววา กอนนายกองคการบริหารสวนตําบลเขารับหนาที่ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเรียกประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหารสวนตําบล
โดยไมมีการลงมติ ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนตําบล
กระผมนายโสรส จงภักดี ไดรับความไววางใจจากประชาชนในเขตตําบลทาลาดขาวเลือกกระผมให
มาทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เพื่อเป0นตัวแทนของชาวตําบลทาลาดขาว ในการพัฒนาทอง
ถิ่นเป0นระยะเวลา ๔ ป2 ในการที่ไดลงพื้นที่เพื่อทําความรูจักและรับทราบถึงปWญหาของประชาชนในชวงการเลือกตั้ง
ที่ผานมานี้ กระผมไดรับทราบถึงปWญหาและไดใหสัญญาประชาคมกับพอแม พี่นอง ชาวตําบลทาลาดขาว วาจะบริหาร
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และจะชวยแกไขปWญหาความเดือดรอนของประชาชน โดยใหประชาชนเขามีสวนร
วมคือ รวมคิด รวมทํา ดวยความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได เพื่อใหตําบลทาลาดขาว นาอยู ประชาชนมี
ความเป0 น อยู ที่ ดี ขึ้น โดยจะนํ า วิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื องที่ ดี มาใชในการพั ฒ นาตํ า บลทาลาดขาว ซึ่ งสั ญ ญา
ประชาคมที่กระผมไดใหไวกับประชาชนในครั้งนี้ นับวาเป0นภารกิจอันสําคัญที่กระผมจะตองยึดถือ เป0นแนวทางใน
การทํางานเพื่อใหประชาชนไดรับความพอใจ และมีความเป0นอยูที่ดีขึ้น
นโยบายที่กระผมจะไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ในวันนี้จะเป0นนโยบายที่จะ
นําไปปฏิบัติใหเห็นผลอยางชัดเจน เป0นตนวา จะบริหารงบประมาณแบบมีสวนรวมที่และสนองตอบตอความตองการ
ของประชาชน จะใหประชาชนเขามามี ส วนรวมในการจั ด ทํ า แผนการพั ฒ นาตํ า บลทาลาดขาว ตั้ งแตการจั ด ทํ า
ประชาคมระดับหมู บาน และระดับตําบล กระผมมีความตั้งใจที่จะทําใหประชาชนในตําบลทาลาดขาว มีชีวิตความ
เป0 นอยู ที่ดี การไดออกเยี่ ยมเยือนราษฎรในพื้ นที่ป ระจํ า ทําใหทราบสภาพปWญหาและความตองการที่ แทจริงของ
ประชาชน เพื่อนํามาเป0นขอมูลในการพัฒนาตําบลทาลาดขาว ตอไป
กระผมพรอมทีมงานบริหารจะมุงมั่นตั้งใจ และขอทุมเททั้งแรงกายแรงใจเพื่อพัฒนาตําบลทาลาดขาว
ใหมีความเจริญในทุกดาน ประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามที่จะไดแถลงนโยบายตอสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทาลาดขาวไดรับทราบตอไป
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ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารตําบลทาลาดขาว และผูเขารวมประชุมทุกทาน
การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล ไดถูกกําหนดใหปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ ตามแผนพัฒนาตําบล และ
ตองเป0นไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและใหคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล นโยบายที่กระผมจะแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําทาลาดขาวในวันนี้ก็จะ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวขางตน โดยนโยบายที่กําหนดไวมีทั้งหมด 9 ขอดวยกัน ดังนี้
๑. สงเสริมสนับสนุนจัดทํากองทุนอาชีพทํานา
2. สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพทุกกลุม
3. สงเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกโรงเรียน ภายในตําบลทาลาดขาว
4. สงเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนเขมแข็งตามแผน
5. สงเสริมสนับสนุนกอสรางถนนลาดยางสายหลักตลอดสาย
6. สงเสริมสนับสนุนกีฬาตานภัยยาเสพติดอยางนอยป2ละ 4 ครั้ง
7. สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนผูสูงอายุทุกหมูบาน
8. สงเสริมสนับสนุนโรงสูบไฟฟNา เพื่อชวยเหลือชาวนาลดตนทุนใหเป0นพลังงานแสงอาทิตยทั้งตําบล
9. สงเสริมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนกลุม อปพร. ตชต.แมบาน อสม. เยาวชน ทั้งตําบล
ทานประธานสภา สมาชิกสภาองคการบริหารตําบลทาลาดขาว และผูเขารวมประชุมทุกทาน
นโยบายทั้ง 9 ขอที่กระผมไดแถลงตอสภาดังกลาวขางตน จะไมสามารถปฏิบัติใหเป0นจริงไดหากไมไดรับความรวมมือ
และการยอมรับจากสมาชิกสภา กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน พนักงานองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว และที่
สําคัญอยางยิ่งคือจากประชาชนในตําบลทาลาดขาว ในฐานะที่ไดรับความไววางใจจากประชาชนในตําบลทาลาดขาว
เลือกใหเขามาทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดังนั้น ในระยะเวลา ๔ ป2ตอไปนี้กระผมพรอม
ทีมงานบริหารจะเป0นผูประสานเพื่อขอคําแนะนําและขอความรวมมือจากทุกฝaายตามที่กระผมไดกลาวมา เพื่อพัฒนา
ตําบลทาลาดขาว ใหมีความเจริญในทุกดาน ใหประชาชนอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามนโยบายที่ไดแถลงตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวในวันนี้ ขอขอบคุณครับ
**************************************
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การวิเคราะหสภาพป_ญหา
ก. ด3านโครงสร3างพื้นฐาน
ดานโครงสรางพื้นฐาน และการใหบริการสาธารณะ ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว ยังคงเป0นปWญหาหลักตอความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปWจจัยหลักในการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานก็ คือ ดานงบประมาณ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ซึ่งเป0นองคกรปกครองทองถิ่น
จําเป0นอยางยิ่งที่จะตองบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด แกปWญหาโครงสรางพื้นฐาน ใหเหมาะสมและ
เป0นธรรมอยางที่สุด สวนอีกปWญหาที่สําคัญ และจําเป0นจะตองวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งดาน
เศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพื่อจัดระบบผังเมืองรองรับปWญหาในอนาคต
ซึ่งปWญหา ผังเมืองนี้ในเมืองใหญๆหรือชุมชนใหญกําลังประสบปWญหามาก เพราะไมมีการวางแผนรองรับการ
เจริญเติบโตในอนาคต สํา หรับองคการบริหารสวนตํ าบลทาลาดขาว ตองใหความสํา คัญกับ ปWญหาการวาง
แผนผังเมือง เพื่ออนาคตจะไมประสบปWญหา หรือประสบกับปWญหาก็ไมรุนแรงมากนัก
ข. เศรษฐกิจ
ในดานเศรษฐกิจนั้น องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ยังตองพึ่งพาระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป0นสวนใหญ สวนอาชีพอื่น เชน คาขาย ธุรกิจรับเหมา ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ ยัง
ถือเป0นสวนนอย เมื่อเทียบการทํานา ในภาพรวมแลว เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชนตําบลทาลาดขาว ยังไมมีจุด
ขายทางดานเศรษฐกิจ ไมมีพืชเศรษฐกิจที่เดนชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป0นปWญหา
สําคัญที่จะตองคิดตอไปวา ทําอยางไรจึงจะทําใหเศรษฐกิจภายในชุมชนสรางจุดขาย ออกมาใหเห็นเพื่อเป0น
ตัวกระตุนเศรษฐกิจใหนาลงทุนในดานอื่นๆสรางรายไดใหประชาชนมากขึ้น
ค. ด3านสังคม
สังคมโดยรวมภายในองคการบริ หารสวนตํ าบลทาลาดขาว ยั งเป0นสั งคมชนบท
กรรมวิธีทางดานการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป0นสังคมระบบอุปถัมภ แมจะมีการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นมากขึ้น แตประชาชนก็ยังไมใชสิทธิหนาที่ของตนเองที่มีอยูตามรัฐธรรมนูญ เพื่อใหการบริหารงาน
เป0นไปตามเจตนารมยของรัฐธรรมนูญ และปNองกันปWญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได
สําหรับปWญหาที่มีผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ดังนี้
1. ปWญหายาเสพติด
2. ปWญ หาศิล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี ไทย ถูกละเลยจากประชาชนและ
เยาวชน
3. ปWญหาน้ําทวมพืชผลทางการเกษตร ในฤดูฝน
ปWญหาดานสังคมที่กลาวมาทั้งหมด จะตองมีการประชาคมหมูบาน
เพื่อหาแนวทางแกไขและปNองกันในอนาคต
ง. ด3านการเมือง - การบริหาร
ปWญหาดานการเมืองและการบริหารนั้น ถือวาเป0นปWญหาสําคัญตอการบริหารงาน
ในทองถิ่น โดยเฉพาะปWญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป0นการทําลายระบบการเลือกตั้ง ซึ่งจะกอใหเกิดปWญหาดานตางๆ
ตามมามากมายในอนาคต ปWญหาดานการเมือง การบริหาร สามารถแยกเป0นขอๆดังนี้

22
1. ปWญหาการซื้อเสียง
2. ปWญหาสังคมระบบอุปถัมภโดยสังคมทองถิ่นยังใชระบบอุปถัมภเป0นตัว
ตัดสินใจอยูเหนือเหตุผล
3. ปWญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานขององคกรสวนทองถิ่นมีความ
เชื่องชา
จากทั้งหมดที่กลาวมาถือเป0นปWญหาสําคัญ ที่มีผลตอการพัฒนาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ดังนั้น จึงจําเป0นอยางยิ่งที่ประชาชนจะตองพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีสวนรวม
ทางการเมืองการบริหารของทองถิ่นเพื่อกําหนดทิศทางการบริหารงานดานตางๆใหเป0นไปตามความตองการ
ของทองถิ่น
จ. ด3านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล3อม
ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว ถือวาไมแตกตางจากสภาพทั่วไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไมวาจะเป0นสภาพภูมิอากาศ สภาพพื้นที่
ปaาแหลงน้ําถือวามีความใกลเคียงกันมาก ดานสิ่งแวดลอมโดยรวมภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว ถือเป0นปWญหาสําคัญ เชน ปWญหาการจัดเก็บขยะ ปWญหาการขาดแคลนสวนสาธารณะเพื่อพักผอน เพื่อ
เป0นสถานที่ออกกําลังกาย และเพื่อเป0นปอดชุมชน ปWญหามลพิษทางกลิ่น ซึ่งปWญหาดานสิ่งแวดลอมภายใน
เขตองคการบริ ห ารสวนตํ า บลละหานนา ถื อวาไมรุ น แรงมากนั ก เพราะสภาพความเจริ ญ เติ บโตทางดาน
เศรษฐกิจ เป0นไปอยางคอยเป0นคอยไป และการขยายตัวของชุมชนไมมาก ทําใหปWญหาดาน ตาง ๆ ไมรุนแรง
ปริมาณขยะในแตละวันก็ไมมากนัก เป0นปWญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปWญหาที่นาจะเรงดวนก็นาจะเป0น
การปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบึงพระ เทาที่มีอยูใหเป0นสถานที่พักผอน ทองเที่ยวและเป0นปอดอยางแทจริง
ภายในชุมชนสําคัญๆของเขตองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ในอนาคต
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป_จจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
จากผลการวิเคราะหสภาพปWญหาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว และ
สภาพความตองการของประชาชนโดยแทจริง สามารถกําหนดจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังนี้
1. จุดแข็ง (Stength-S)
1.1 องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีแมน้ําลําพระเพลิงไหลผาน สามารถนําน้ํา
ขึ้นมาเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรได
1.2 องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีภูมิประเทศที่สวยงาม มีปaาไมอุดมสมบูรณ
และมีบึงพระ ขนาดใหญ ใชกักเก็บน้ําเพื่อทําการเกษตรและเป0นแหลงทองเที่ยวของตําบลได
1.3 ในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ประชาชนมีการรวมกลุมอาชีพ
หลายกลุม มีการจัดตั้งกลุมเป0นสหกรณมีความเขาแข็งในระดับหนึ่ง
1.4 มีศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง บานสระพระ
2. จุดออน (Weakness – W)
2.1 องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว มีแมน้ําไหลผาน และเป0นที่ราบลุมทําใหเกิด
น้ําทวมในฤดูน้ําหลาก เป0นเหตุใหเกิดน้ําทวมพืชผลทางเกษตรของเกษตรกรไดรับความเสียหาย และบางป2ฝน
ไมตกตามฤดูกาลทําใหเกิดภัยแลง
2.3 ความขัดแยงภายในหมูบาน ตําบล เป0นปWจจัยหนึ่งที่ไมเอื้อตอการพัฒนา
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2.4 การมีสวนรวมจากภาคประชาชนอยูในระดับต่ํา
2.6 รายจายครัวเรือนเพิ่มขึ้น ขณะที่รายไดเทาเดิมหรือลดลง
2.7 การจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ตอการพัฒนา ไมครอบคลุมทุกดาน
3. โอกาส ( Opportunity - O)
3.1 รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นมากขึ้น ไมวาจะเป0นดานบุคลากร
งบประมาณ การตัดสินในการพัฒนาดวยตนเอง
3.2 องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณทําใหเกิดความ
คลองตัว และเกิดพัฒนาในทุกดาน
3.3 องคการบริหารสวนตําบลละหานนา มีเสนทางการคมนาคมที่สะดวก ทําใหการ
ขนสงสินคา และการเดินทางไปเขตอื่น ๆ ไดสะดวก
4. อุปสรรค ( Threat - T)
4.1 คานิ ย มเยาวชนอนาคตของตํ า บลมี แนวโนม ฟุa ม เฟi อ ย ใหความสํ า คั ญ ความเป0 น
ไทยนอย
4.2 สนใจอารยะธรรมตางชาติมากขึ้น
4.3 ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม
4.4 ปWญหาการแพรระบาดของยาเสพติด
4.5 ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา
ในดานศักยภาพในการบริหารงาน การแกปWญหาขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ยัง
ตองอาศั ย งบประมาณในการแกไขจัด การปW ญ หาตางๆ เชน ปWญ หาโครงสรางพื้น ฐาน ปW ญหาดานสั งคม
ปWญหาสิ่งแวดลอม ปWญหาเรื่องน้ํา ปWญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปWญหาเศรษฐกิจ ปWญหาไมมีแหลงจาง
งานภายในชุมชน ปWญหาประชาชนไมมีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว ฯลฯ ซึ่งปWญหาที่กลาวมา ถือเป0น
ปWญหาเรงดวน บางปWญหาจําเป0นอยางยิ่งที่จะตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานอื่นพรอมทั้งยังตองอาศัย
งบประมาณที่มีอยูที่ คอนขางจะจํากัด เพื่อบริการจัด การปWญหาใหเกิด ประโยชนเป0นฐานในดานเศรษฐกิ จ
กระตุน การใชจาย การลงทุนภายในทองถิ่น ใหขยายตัวมากขึ้นในอนาคต
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ผลการวิเคราะหป_ญหาและความต3องการของประชาชน

ชื่อป_ญหา
1. ปWญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมไมสะดวก

ขอบขายและปริมาณ
ของป_ญหา

กลุมเปUาหมาย, พื้นที่
เปUาหมาย

1.1 - ถนนสายหลั กมี ร ถวิ่ งเยอะ ทํ าใหถนน 1.1 ทุกหมูบาน
ชํารุดบอยมาก
- ถนนในหมู บานบางสายจะเป0 น ถนนดิ น ลง
ลูกรัง หินคลุก เมื่อฝนตกทําใหถนนเป0นหลุม
เป0 น บอทํ า ใหการสั ญ จรไปมาไมสะดวกอี ก ทั้ ง
สภาพผิวจราจรคอนขางแคบ โดยประมาณ 34 เมตร ทําใหเป0นอุปสรรคตอการสัญจร

การคาดการณแนวโน3ม
ในอนาคต
1.1. - กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดเสนทางถนนสายหลัก
- ดําเนินการกอสรางยกระดับถนนขยายผิวจราจรใหสูงพนจากการน้ํา
ทวม กอสรางถนน คสล. หรือลาดยางทุกสาย

1.2 คุณภาพน้ํา ประปาที่ใช 1.2 น้ํ า ประปาที่ ร าษฎรในแตละหมู ใชยั ง มี 1.2 ติดตั้งระบบประปา 1.2 จะขอใหหนวยงานในสั งกั ดกรมทรั พ ยากรน้ํ าและสํ านั ก งาน
ไมสะอาด และยังไมเพียงพอ ความสะอาดไมเพี ย งพอสํ า หรั บ ใชอุ ป โภค- ภายในตําบล
ทรัพยากรน้ําบาดาลชวยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาทุก
ตอความตองการ
บริโภค
แหงในเขตพื้นที่ อบต. และจะดําเนินการติดตั้งถังกรองน้ําสําหรับจุด
ที่จะตองปรับปรุงแกไข และดําเนินการติดตอการประปาสวนภูมิภาค
กอสรางระบบประปาใชในตําบล
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ชื่อป_ญหา
1.3 ไมมีไฟทางสาธารณะ

2. ปWญหาดานเศรษฐกิจ
2.1 ภาวะน้ําทวมทําให
ผลผลิตทางการเกษตร
เสียหายหรือไมสามารถทํา
การเกษตรได

ขอบขายและปริมาณ
กลุมเปUาหมาย, พื้นที่
ของป_ญหา
เปUาหมาย
1.3 บริเวณทางสัญจรหลายแหงในหมูบาน ไมมี 1.3 บริเวณชุมชนทาง
ไฟทางสาธารณะทําใหอาจเป0นอันตรายตอชีวิต สัญจรภายในหมูบาน
และทรัพยสินของราษฎรผูใชเสนทาง ไมวาจะ จุดสําคัญ ๆ ทุกหมูบาน
เป0นการเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
หรือการโจรกรรมอาชญากรรมตาง ๆ
2.1 ในชวงฤดูน้ําหลาก ฤดูฝน ในชวงเดือน
กันยายน ถึง เดือนธันวาคม ราษฎรในพื้นที่
ไดรับผลกระทบเนื่องจากน้ําจะทวมพื้นที่ทํา
การเกษตร

การคาดการณแนวโน3ม
ในอนาคต
1.3 ตองประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟNาสวนภูมิภาค
ในการดูแลใหความชวยเหลือ โดยอาจจะของบประมาณจากไฟฟNา
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหการสนับสนุนเพื่อความรวดเร็ว
ในการแกไขปWญหา

2.1 ทุกหมูบาน/ราษฎรที่ 2.1 จะดําเนินการกอสรางคันกั้นน้ําใหคลอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อกั้น
เป0นเกษตรกรในทุกพื้นที่ใน น้ําไมใหเขาทวมผลผลิตทางการเกษตร
เขต อบต.
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ชื่อป_ญหา
3. ปWญหาดานสังคม
3.1 ขาดความสามัคคี ขาด
ความรวมมือในหมูคณะใน
ชุมชนทําใหเกิดเป0นปWญหาตอ
การปฏิบัติงานรวมกัน ฯลฯ
3.2 ปWญหายาเสพติด
3.3 ปWญหาศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีถูกละเลย

ขอบขายและปริมาณ
ของป_ญหา

กลุมเปUาหมาย, พื้นที่
เปUาหมาย

การคาดการณแนวโน3ม
ในอนาคต

3.1 การแขงขัน การขัดแยงกันในชุมชน
รวมถึงการเลือกตั้งทําใหคนกลุมใหญในชุมชน
แบงพรรคแบงพวก ขาดความสามัคคี เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการดําเนินงานของรัฐทําให
ขาดความรวมมือเป0นปWญหาตอการปฏิบัติ
ราชการเป0นอุปสรรคตอการพัฒนา
3.2 เยาวชนในพื้นที่ตําบลทาลาดขาว ติดยา
เสพติด
3.3 สภาพสังคมเปลี่ยนไป ราษฎรในหมูบาน
รับวัฒนธรรมตางชาติเขามา และละเลย
วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

3.1 ผูนําชุมชน ราษฎร
ในหมูบาน

3.1 จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อสรางความสามัคคีในหมูคณะ
เพื่อขจัดความขัดแยงที่กอใหเกิดปWญหาและอุปสรรคมากมายในการ
ปฏิบัติงานภายในชุมชน

3.2 เยาวชน ในตําบลทา
ลาดขาว
3.3 ผูนําชุมชน ราษฎรใน
หมูบาน

3.2 รณรงค ประชาสัมพันธ ใหทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด เขา
คายอบรม
3.3 รณรงค ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ
นําผูนําและชาวบานเขารวมกิจกรรม สงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ตางๆ
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4. ดานการเมือง การบริหาร
4.1 เจาหนาที่, สมาชิก
อบต. ผูบริหาร อบต. ฯลฯ
ขาดทักษะมุมมองในการเพิ่ม
ศักยภาพใหกับหนวยงาน

4.2 ไมมีอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชรวมถึงงบประมาณที่
มีอยูอยางจํากัด รวมถึง
บุคลากรในสํานักงานที่จะชวย
ปฏิบัติราชการไมเพียงพอ
4.3 ปWญหาการซื้อเสียง

ขอบขายและปริมาณ
ของป_ญหา

กลุมเปUาหมาย, พื้นที่
เปUาหมาย

4.1 เจาหนาที่ ผูบริหาร สมาชิก อบต. มี
ความรูและประสบการณนอย ทําใหเป0น
อุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือการ
วางแผน นโยบายตาง ๆ ในการบริหารงาน
เพื่อการบริการสาธารณะใหแกราษฎรในพื้นที่

4.1 พนักงานสวนตําบล
และเจาหนาที่ ผูบริหาร
อบต. สมาชิก อบต. และ
คณะกรรมการชุมชนตาง ๆ

การคาดการณแนวโน3ม
ในอนาคต
4.1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการ
ใหบริการที่เป0นสาธารณะแกประชาชน จึงเรง สนับสนุนจัดใหมี
หรือสงบุคลากรฝaายตางๆ เขารวมการฝhกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของ
เพื่อนํามาใชใหเป0นประโยชนแกงานราชการ รวมถึงการจัดใหมี
หรือสงเสริมใหเขารวมศึกษาดูงาน สวนราชการ ฯลฯ ที่เป0นตน
แบบใหนํามาประยุกตใชกับองคกร

4.2 เนื่องจากองคกาบริหารสวนตําบลทาลาด 4.2 สํานักงาน อบต.
ขาว เป0นทองถิ่นขนาดกลาง รายไดและเงิน
- บุคลากร
อุดหนุนทั้งที่จัดเก็บเองและไดรับการจัดสรรไม - เครื่องมือเครื่องใช
เพียงพอตอการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน - ครุภณ
ั ฑตาง ๆ

4.2 การจัดซื้ออุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช การบรรจุเจาหนาที่
เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาทุกดาน ใหเหมาะสมสมดุลกับ
งบประมาณที่ไดรับและงานที่มีอยู

4.3 มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้งตาง

4.3 รณรงค ประชาสัมพันธ สรางจิตสํานึก เกี่ยวกับการซื้อสิทธิ์ขาย
เสียง

4.3 ราษฎรในพื้นที่ตําบล
ทาลาดขาว
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5. ดานการอนุรักษแหลงน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.1 ขาดแคลนสถานที่ออก
กําลังกาย พักผอยหยอนใจ
5.2 ปWญหาขยะ

ขอบขายและปริมาณ
ของป_ญหา

กลุมเปUาหมาย, พื้นที่
เปUาหมาย

การคาดการณแนวโน3ม
ในอนาคต

5.1 สถานที่ออกกําลังกายไมเพียงพอ ขาด
เครื่องออกกําลังกาย และสถานที่พักผอน
หยอนใจ

5.1 ทุกหมูบาน

5.1 จัดหาเครื่องออกกําลังกาย พรอมปรับปรุงสถานที่ออกกําลัง
กาย และปรับปรุงแหลงทองเที่ยวบึงพระใหเป0นที่พักผอนหยอนใจ

5.2 ไมมีเตาเผาขยะ ใชระบบฝWงกลบ ทําใหมี
กลิ่นและใชพื้นที่ฝWงกลบเยอะ

5.2 ทุกหมูบาน

5.2 ดําเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมกอสรางเตาเผาขยะให
เพียงพอทุกหมูบานรวมถึงการรณรงค ประชาสัมพันธ สราง
จิตสํานึกใหแกราษฎรในการทิ้งขยะ คัดแยกขยะ

แบบ ยท. 01 กับ ยท 02

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
(พ.ศ.2558 – 2562)
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว (พ.ศ. 2558 – 2562)
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศน (VIAION)
“ชุมชนกาวหนา พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟijนฟูเศรษฐกิจ สรางพันธกิจรวมกัน นําสูชีวิตที่พอเพียง อยางยั่งยืน ”
พันธกิจ (MISSION)
1. สงเสริมการศึกษาและศาสนาใหดีที่สุด
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหครบถวนและเป0นธรรมทุกพื้นที่
3. สงเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อฟijนฟูเศรษฐกิจใหดีขึ้น
4. สงเสริม อนุรักษ วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนากีฬา
5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลทาลาดขาวจะไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดีขึ้น
6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความเต็มใจ
7. สรางความสามัคคีในชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภายในตําบลทาลาด
ขาว

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. ประชาชนในเขตบริการไดรับความสะดวกสบายดานโครงสรางพื้นฐานอยางเสมอภาค
2. สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาใหดีที่สุด
3. อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพื่อใหเกิดทักษะ เพื่อนํามาปรับใชในการประกอบอาชีพ
4. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลทาลาดขาวจะไดรับการพัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายดวยความจริงใจ
7. สรางความสามัคคีในชุมชนและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนภายในตําบลทาลาด
ขาว
เพื่อนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ยุทธศาสตรหลักที่จะ
ดําเนินการใหประสบความสําเร็จ รวม 12 ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
ทาลาดขาว จํานวน 33 แนวทาง ซึ่งเป0นการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปNาประสงค
ดังนี้

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาด3านโครงสร3างพื้นฐาน
เปUาหมาย
ปรับปรุงและพัฒนาดานกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการตาง ๆ เพื่อยกระดับ
ความเป0นอยู และอํานวยความสะดวกในชุมชน โดยดําเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ
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แนวทางการพัฒนา
1. การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
2. การพัฒนาระบบชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอกแหลงน้ํา
3. การพัฒนาระบบประปาและไฟฟNาสาธารณะ
4. การพัฒนาและสงเสริมสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนา การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ํา
2. รอยละของการพัฒนา ระบบชลประทาน กอสรางฝาย ทํานบกั้นน้ํา ขุดลอกแหลงน้ํา
3. รอยละของการพัฒนาระบบประปาและไฟฟNาสาธารณะ
4. รอยละของการพัฒนาและสงเสริมสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาด3านเกษตรกรรม
เปUาหมาย
ปรับปรุงและพัฒนาดานเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรดวยปุ|ยอินทรียชีวภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
2. การสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ
3. การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือขายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย
4. การสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมแหลงความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการสงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร
2. รอยละของการสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ
3. รอยละของการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือขายหมอดินและบูรณาการการเกษตร
อินทรีย
4. รอยละของการสนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมแหลงความรูดานเศรษฐกิจ
พอเพียง
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาด3านเศรษฐกิจ
เปUาหมาย การพัฒนาดานเศรษฐกิจเพื่อสงเสริมผูประกอบการและกลุมอาชีพในการยกระดับสินคา OTOP
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมและยกระดับสินคา OTOP
2. การสงเสริมผูประกอบการและกลุมอาชีพ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการสงเสริมและยกระดับสินคา OTOP
2. รอยละของการสงเสริมผูประกอบการและกลุมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาด3านศาสนาและวัฒนธรรม
เปUาหมาย
การพัฒนาดานศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปWญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมรณรงคและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปWญญาทองถิ่น
2. การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด
3. การสงเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม
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ตัวชี้วัด

1. รอยละของการสงเสริมรณรงคและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปWญญาทองถิ่น
2. รอยละของการสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด
3. รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาด3านการทองเที่ยว
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนใหเป0นแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
2. รอยละของการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาด3านสิ่งแวดล3อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เปUาหมาย
การพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบํารุงรักษาดิน น้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหคงอยูตลอดจนบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและอนุรักษปaาชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและบํารุงรักษาดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสงเสริมการรณรงคปลูกปaาและอนุรักษปaาชุมชน
3. การบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนาและบํารุงรักษาดิน น้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ
2. รอยละของการสงเสริมการรณรงคปลูกปaาและอนุรักษปaาชุมชน
3. รอยละของการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย กําจัดขยะและควบคุมมลภาวะ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาด3านสวัสดิการสังคม
เปUาหมาย
การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพชุมชน
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไป
2. การสงเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป
2. รอยละของการสงเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาด3านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปUาหมาย
การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยสงเสริมและสนับสนุนการ
ฝhกอบรมตํารวจบาน อปพร. และงานปNองกันบรรเทา สาธารณภัย
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. การสงเสริมและสนับสนุนการฝhกอบรมตํารวจบาน อปพร. และงานปNองกัน
บรรเทา สาธารณภัย
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนาดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนการฝhกอบรมตํารวจบาน อปพร. และงานปNองกัน
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ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาด3านสาธารณสุข
เปUาหมาย
การพัฒนาดานสาธารณสุข เพื่อสงเสริม ฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมและฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค
2. การสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)
3. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการสงเสริมและฟijนฟูสุขภาพและควบคุมปNองกันโรค
2. รอยละของการสงเสริมการพัฒนาดานสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข
( อสม.)
3. รอยละของการพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS)
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาด3านการศึกษา
เปUาหมาย
การพัฒนาดานการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
3. การสงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. รอยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
3. รอยละของการสงเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาด3านสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
เปUาหมาย
การพัฒนาดานสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ประเพณีทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
1. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อแกปWญหายาเสพติด
2. การสงเสริมและสืบสานการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ตัวชี้วัด
1. การสงเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อแกปWญหายาเสพติด
2. การสงเสริมและสืบสานการแขงขันกีฬาพื้นบาน
ยุทธศาสตรที่ 12 การพัฒนาด3านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ3านเมืองที่ดี
เปUาหมาย
การพัฒนาดานบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองคกรใหสามารถบริการประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
2. การสงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคสวน
3. การสงเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
1. รอยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองคกร
2. รอยละของการสงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคสวน
3. รอยละของการสงเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพ
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จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
( Goals)

ตัวชี้วัด(kpls)

1.รอยละของความสะดวกในการ
ความสะดวกสบายดานโครงสราง สัญจรไปมา
1. ประชาชนในเขตบริการไดรับ

พื้นฐานอยางเสมอภาค

2.รอยละของการพัฒนา ปรับปรุง
ซอมแซม สะพาน ถนน
3.รอยละของการกอสรางระบบ

ประปา
4รองละของคุณภาพและ.การ

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

1. ประชาชนในตําบลไดรับความ
สะดวกสบายในการสัญจร
2.ถนน สะพาน ไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง ซอมแซม
3.การสนับสนุนงบประมาณ
กอสรางระบบประปา
4. คุณภาพน้ําประปาสําหรับ
อุปโภคและบริโภค

บริการน้ําประปาขององคการ
บริหารสวนตําบล สําหรับการ
อุปโภคและบริโภคของ
ประชาชน
5.รอยละของความสะดวกและ 5.ความสะดวกสบาย และแสง
สวางในการสัญจรไปมา
การจัดใหบริการไฟฟNา
สาธารณะ ขององคการบริหาร
สวนตําบล สําหรับการใหแสง
สวางแกประชาชนเชนการ
ติดตั้งโคมไฟ การขยายเขต

เปNาหมาย(Targets)
ป2 58-62 ป2 58
60%
60%

ป2 59 ป2 60 ป2 61
60% 60% 60%

ป2 62
60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

การซอมแซมไฟฟNาในทาง
สาธารณะตาง ๆ
2.สนับสนุนพุทธศาสนาและ

การศึกษาใหดีที่สุด

3 อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง

เพื่อใหเกิดทักษะ เพื่อนํามาปรับ
ใชในการประกอบอาชีพ

1.รอยละของการจัดกิจกรรม
ทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา
วันออกพรรษา
2.รอยละของประชาชนที่ไดรับ
การสงเสริมสนับสนุนการอบรม
ปฏิบัติธรรม
1.รอยละของการจัดอบรมการ
เลี้ยงสัตวและเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานปศุสัตวอาสา
ประจําหมูบาน
2.รอยละของการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุมเกษตรกร
ตําบลทาลาดขาว
3. รอยละของการสงเสริม
สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน
เพื่อสงเสริมแหลงความรูดาน
เศรษฐกิจพอเพียง

1.ประชาชนเขารวมกิจกรรมทาง

60%

60%

60%

60%

60%

60%

ศาสนา เชน วันเขาพรรษา วันออก
พรรษา
2.ประชาชนไดรับการสนับสนุนการ
อบรมปฏิบัติธรรม

70%

70%

70%

70%

70%

70%

1. ประชาชนไดรับความรูจากการ

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

อบรมการเลี้ยงสัตวและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปศุ
สัตวอาสาประจําหมูบาน
2. ประชาชนไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาอาชีพกลุมเกษตรกรตําบล
ทาลาดขาว
3. ประชาชนไดรับความรูจากศูนยการ
เรียนรูชุมชน เพื่อสงเสริมแหลง
ความรูดานเศรษฐกิจพอเพียง

70%

4.วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา
จะไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง

4.รอยละของการสงเสริมการ
ฝhกทักษะอาชีพ

4. ประชาชนไดรับการสงเสริมการฝhก

1.รอยละของการเปYดโอกาสให
ประชาชนมีสวนรวมในการ
บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปWญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
2.รอยละของการจัดกิจกรรม
สืบสานประเพณีตางๆ เชน
ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต งานสมโภชอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีฯลฯ
3. รอยละของการจัดกิจกรรม
งานรัฐพิธี เชนวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
วันแมแหงชาติ วันปYยมหาราช
ฯลฯ
4. รอยละของการจัดการ
แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

1. ประชาชนสวนรวมในการ

5. รอยละของการสงเสริม

70%

70%

70%

70%

70%

60%

60%

60%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

ทักษะอาชีพ

บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี
ภูมิปWญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
อันดีของทองถิ่น
2.ประชาชนมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมสืบสานประเพณีตางๆ เชน
ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต งานสมโภชอนุสาวรีย
ทาวสุรนารีฯลฯ
3. ประชาชนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมงานรัฐพิธี เชนวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
วันแมแหงชาติ วันปYยมหาราชฯลฯ
4. ประชาชนเขารวมรวมกิจกรรม

จัดการแขงขันกีฬาตานภัยยาเสพ
ติด
5. ประชาชนไดรับการสงเสริม

5. ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ตําบลทาลาดขาวจะไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

สนับสนุนสถานที่ออกกําลังกาย
6.รอยละของการจัดการแขงขัน
กีฬาพื้นบาน
7. รอยละของการจัดการ
แขงขันเรืออีโปงของตําบลทา
ลาดขาว
8. รอยละของการสนับสนุน
อุปกรณกีฬาใหแตละหมูบาน

สนับสนุนสถานที่ออกกําลังกาย
6. ประชาชนเขารวมกิจกรรมการ
จัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน
7. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการ
แขงขันเรืออีโปงของตําบลทาลาด
ขาว

1. รอยละของอบรมใหความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก
ประชาชน
2. รอยละของการสงเสริมใหมี
กิจกรรมการปลูกปaา
3. รองละของการจัดกิจกรรม
ปลูกจิตสํานึกในการรักษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน
การทิ้งขยะใหถูกที่ การกําจัด
ขยะ การเผาปaา
4.รองละของการอนุรักษปaา
ชุมชน

1. ประชาชนเขารวมกิจกรรมอบรมให

8. ประชาชนไดรับการสนับสนุน

อุปกรณกีฬา
ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหแก
ประชาชน
2. ประชาชนเขารวมกิจกรรมการปลูก
ปaา
3. ประชาชนมีจติ สํานึกในการรักษา
คุมครองทรัพยากรธรรมชาติ และการ

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

60%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

70%

ทิ้งขยะใหถูกที่ การกําจัดขยะ การ
เผาปaา
4. ประชาชนรวมอนุรักษปaาชุมชน
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1. ประชาชนเขารวมกิจกรรมสงเสริม
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ใหประชาชนมีบทบาท มีสวนรวม
ในการพัฒนาหรือแกไขปWญหา
ชุมชน
2. ประชาชนเขารวมกิจกรรมการ
สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน เชน การประชุม
ประชาคมจัดทําแผนพัฒนาตางๆ

70%

70%

70%

70%

70%

5. รอยละของการอบรมให
ความรูในการบํารุงรักษาดิน

5. ประชาชนรวมกิจกรรมอบรมให

1. รอยละของความพึงพอใจใน
การบริการประชาชนเกี่ยวกับ
การเสียภาษี
2.รอยละของการใหความ
ชวยเหลือเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
รองทุกข ตางๆ
3. รอยละของการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
ตางๆ

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

7. สรางความสามัคคีในชุมชน
1. รอยละของการจัดกิจกรรม
และสงเสริมการมีสวนรวมของทุก สงเสริมใหประชาชนมีบทบาท
ภาคสวนภายในตําบลทาลาดขาว มีสวนรวมในการพัฒนาหรือ
แกไขปWญหาชุมชน
2.รอยละของการสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน เชน
การประชุมประชาคมจัดทํา
แผนพัฒนาตางๆ

6. ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความจริงใจ

ความรูในการบํารุงรักษาดิน
บริการประชาชนเกี่ยวกับการเสีย
ภาษี
2. ประชาชนไดรับความชวยเหลือ
เกี่ยวกับเรื่องรองเรียน รองทุกข
ตางๆ
3. ประชาชนไดรับทราบขอมูล
ขาวสารตางๆ
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บทที่ 5
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท3องถิ่นไปสู
การปฏิบัตแิ ละการติดตามประเมินผล
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บทที่ 5
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท3องถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ขอ 28 ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็ น ซึ่ งไดจากการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาตอ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยป2ละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป2 ทั้งนี้ใหปYดประกาศโดยเปYดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
การนําแผนไปสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาสามป2 เป0นขั้นตอนที่
สําคัญจะตองดําเนินการตอเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป2 กลาวคือเมื่อผูบริหาร
ประกาศใชแผนพัฒนาสามป2 และไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําป2แลว หนวยงานเป0นผูนําแผนพัฒนา
สามป2ไปสูการปฏิบัติ เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การติดตาม
เป0นขั้นตอนในการตรวจสอบผลการดําเนินการของแผนงาน / โครงการ ตามแผนพัฒนาสาม
ป2วาไดปฏิบัติตามขั้นตอน / กิจกรรม ที่กําหนดไวในแผนงาน / โครงการ หรือไม มีการใชทรัพยากรตาง ๆ
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม และอยูในระยะเวลา งบประมาณที่ใชในการดําเนินการตามที่กําหนดไวหรือไม
การประเมินผล
เป0นขั้นตอนการตรวจสอบ แผนงาน / โครงการ ที่นําไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาสามป2 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อเป0นองคกรรับผิดชอบในการติดตาม และประเมินผล ประกอบดวย
๑. นางรุงกาญจน
จุลกระโทก
สมาชิก อบต.
เป0นประธานกรรมการ
๒. นายประสิทธิ์
สุขเกษม
สมาชิก อบต.
เป0นกรรมการ
๓. นางลําพวน
ฉวยกระโทก สมาชิก อบต.
เป0นกรรมการ
๔. นายสุทัศน
สมานพงษ
ผูแทนประชาคมทองถิ่น เป0นกรรมการ
๕. นายพืช
ผิวดอน
ผูแทนประชาคมทองถิ่น เป0นกรรมการ
๖. นางรจนา
ขวัญเกตุ
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เป0นกรรมการ
๗. นางปราณีต
ขาวงาม
ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เป0นกรรมการ
๘. นายอธิกสิทธิ์
วิเศษกลิ่น
ผูอํานวยการกองชาง เป0นกรรมการ
๙. นางสาวปทิตตา
แลวกระโทก ผูอํานวยการกองคลัง เป0นกรรมการ
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๑๐. นางสาวธนพร
๑๑. นางศุภลักษณ

จอมกระโทก ผูทรงคุณวุฒิ
เปลื้องเกียรติภูมิ ผูทรงคุณวุฒิ

เป0นกรรมการ
เป0นกรรมการ/

เลขานุการ
2.การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเป0นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่ 1 การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนท3องถิ่น
แบบชวยกํา กั บ จัด ทํ าแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มี วัต ถุ ป ระสงคเพื่ อ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวา ดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด
อยางไร
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนท3องถิ่น
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส เป0นเครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนิน งานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนด
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเป0นเครื่องมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ท3องถิ่นในภาพรวม
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ท3องถิ่นในแตละยุทธศาสตร
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 27 วรรค 3 ได
บัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใชจายงบประมาณ และผลการดําเนินงานในรอบป2 เพื่อเป0นการรายงานผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
3 การกําหนดห3วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
1. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อยางนอยโครงการละ 1
ครั้งตอป2
2. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยางนอยป2
ละครั้ง
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3. กําหนดการรายงานผล ซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นรายงานผลตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ป2ละครั้ง
4. กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน ทองถิ่น
ทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป2 และปYดประกาศไวที่เปYดเผยไมนอยกวา 30 วัน

ภาคผนวก

