
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 

1 วิสัยทัศน์ (VIAION) 

   “ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  สร้างพันธกิจร่วมกัน น าสู่ชีวิตที่พอเพียง อย่างยั่งยืน ”  

พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส่งเสริมการศึกษาและศาสนาให้ดีที่สุด 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นธรรมทุกพ้ืนที่ 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ดีขึ้น                                                                                                 
  4. ส่งเสริม  อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและพัฒนากีฬา 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้น  
  6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ  
  7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบลท่าลาด
ขาว 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  1. ประชาชนในเขตบริการได้รับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเสมอภาค 
  2. สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาให้ดีที่สุด 
  3. อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะ เพื่อน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  4. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
  6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ  
  7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบลท่าลาด
ขาว 
  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว ยุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ  รวม  12 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าลาดขาว จ านวน  33 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  
ดังนี้ 
 
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ือยกระดับ
ความเป็นอยู่ และอ านวยความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ 
             
แนวทางการพัฒนา 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า 



2. การพัฒนาระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 
3. การพัฒนาระบบประปาและไฟฟูาสาธารณะ 
4. การพัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ 

ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า 
2. ร้อยละของการพัฒนา ระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 
3. ร้อยละของการพัฒนาระบบประปาและไฟฟูาสาธารณะ 
4. ร้อยละของการพัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม 
เป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
แนวทางการพัฒนา 
  1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 

2. การสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 
3. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข่ายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย์ 
4. การสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
2. ร้อยละของการสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 
3. ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข่ายหมอดินและบูรณาการการเกษตร

อินทรีย์ 
4. ร้อยละของการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
เป้าหมาย   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในการยกระดับสินค้า OTOP 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP 

2. การส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP 

2. ร้อยละของการส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
เป้าหมาย  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.  การสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 
   3.  การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
             



ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ร้อยละของการสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 

   3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
แนวทางการพัฒนา  
  1. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. การพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ตัวช้ีวัด  1. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

2. ร้อยละของการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมาย        การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบ ารุงรักษาดิน น้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ตลอดจนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การพัฒนาและบ ารุงรักษาดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ 

2.  การส่งเสริมการรณรงค์ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
3.  การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการพัฒนาและบ ารุงรักษาดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  ร้อยละของการส่งเสริมการรณรงค์ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
3.  ร้อยละของการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
เป้าหมาย  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 

2.  การส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป 
  2.  ร้อยละของการส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าหมาย การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ
ฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกันบรรเทา สาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนา 
  1.  การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.  การส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกัน 
บรรเทา สาธารณภัย 
ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 



2.  ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกัน 
             
ยุทธศาสตร์ที ่9  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
เป้าหมาย การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพ่ือส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 
แนวทางการพัฒนา 
  1.  การส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 

2.  การส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) 
3.  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 

ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 
2.  ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข 

( อสม.) 
3.  ร้อยละของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 

ยุทธศาสตร์ที่ 10  การพัฒนาด้านการศึกษา 
เป้าหมาย          การพัฒนาด้านการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา  
  1.  การพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3.  การส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.  ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
3.  ร้อยละของการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 11  การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
เป้าหมาย การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน
ประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
2. การส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

ตัวช้ีวัด  1. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
    2. การส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 12  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าหมาย การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและองค์กรให้สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

1.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน 
3.  การส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ     

ตัวช้ีวัด  1.  ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 



2.  ร้อยละของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน 
  3.  ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ    
                      

3 เป้าประสงค ์

1.ปรับปรุงและพัฒนาด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ือ
ยกระดับความเป็นอยู่ และอ านวยความสะดวกในชุมชน โดยด าเนินการกิจกรรมโครงการเกี่ยวกับ 

2.ปรับปรุงและพัฒนาด้านเกษตรกรรม เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตรด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพในการยกระดับสินค้า 
OTOP 

4. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อบ ารุงรักษาดิน น้ า 
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้คงอยู่ตลอดจนบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและอนุรักษ์ปุาชุมชน 

7. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
8.การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยส่งเสริมและสนับสนุนการ

ฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกันบรรเทา สาธารณภัย 
9. การพัฒนาด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริม ฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 
10.การพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและ พัฒนา

ศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
11.การพัฒนาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนสืบสานการแข่งขันกีฬา

พ้ืนบ้านประเพณีท้องถิ่น 
12.การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้สามารถบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
4 ตัวชี้วัด 
  1. ร้อยละของการพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า 

2. ร้อยละของการพัฒนา ระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 
3. ร้อยละของการพัฒนาระบบประปาและไฟฟูาสาธารณะ 
4. ร้อยละของการพัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ 

  5. ร้อยละของการส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางเกษตร 
6. ร้อยละของการสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 
7. ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข่ายหมอดินและบูรณาการการเกษตร

อินทรีย์ 



8. ร้อยละของการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  9. ร้อยละของการส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP 

10. ร้อยละของการส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 
  11. ร้อยละของการส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12. ร้อยละของการสนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 
   13. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม  
  14. ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

15. ร้อยละของการพัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  16.  ร้อยละของการพัฒนาและบ ารุงรักษาดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ 

17.  ร้อยละของการส่งเสริมการรณรงค์ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
18.  ร้อยละของการบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

  19.  ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชน
ทั่วไป 
  20.  ร้อยละของการส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
  21.  ร้อยละของการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

22.  ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกัน 
  23.  ร้อยละของการส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 

24.  ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข 
( อสม.) 

25.  ร้อยละของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 
  26.  ร้อยละของการพัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

27.  ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
28.  ร้อยละของการส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 

  29. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
    30. การส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
  31.  ร้อยละของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 

32.  ร้อยละของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน 
  33.  ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ                         

5 ค่าเป้าหมาย 

๑.  มีโครงการพ้ืนฐานเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า  2  แห่ง/ปี  
2.  พัฒนาด้านเกษตรกรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี 
3.  ส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
4.  ส่งเสริมศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/

ปี 
5.  ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวตลอดปี 



6. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล พัฒนา ปูองกัน ตลอดปี 
7.  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยเอดส์ 12 ครั้ง/ปี 
8.  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/ปี 
9.  พัฒนา/ปูองกัน ด้านสาธารณสุข ตลอดปี 
10.  สนับสนุนด้านการศึกษา ตลอดปี 
11.  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 
12.  การพัฒนาด้านบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

6 กลยุทธ ์

1. พัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ า 
2. พัฒนา ระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอกแหล่งน้ า 
3. พัฒนาระบบประปาและไฟฟูาสาธารณะ 
4. พัฒนาและส่งเสริมสถานที่เพ่ือบริการสาธารณะ 

  5. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางเกษตร 
6. สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเคลือข่ายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย์ 
8. สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อส่งเสริมแหล่งความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

  9. ส่งเสริมและยกระดับสินค้า OTOP 
10. ส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 

  11. ส่งเสริมรณรงค์และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
12. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าและลดละเลิกอบายมุขทุกชนิด 

   13. ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม  
  14. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

15. พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  16.  พัฒนาและบ ารุงรักษาดิน น้ า และทรัพยากรธรรมชาติ 

17.  ส่งเสริมการรณรงค์ปลูกปุาและอนุรักษ์ปุาชุมชน 
18.  บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ก าจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

  19.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
  20.  ส่งเสริมการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
  21.  พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

22.  ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมต ารวจบ้าน อปพร. และงานปูองกัน 
  23.  ส่งเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพและควบคุมปูองกันโรค 

24.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) 
25.  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 

  26.  พัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
28.  ส่งเสริมและขยายโอกาสทางการศึกษา 



  29. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพ่ือแก้ปัญหายาเสพติด 
    30. ส่งเสริมและสืบสานการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
  31.  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 

32.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน 
  33.ส่งเสริมและพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ                        

7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

  ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว   คือ  “ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  สร้างพันธกิจร่วมกัน 
น าสู่ชีวิตที่พอเพียง อย่างยั่งยืน ” จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว คือ 
    1. ประชาชนในเขตบริการได้รับความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเสมอภาค 
  2. สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาให้ดีที่สุด 
  3. อบรมศึกษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดทักษะ เพื่อน ามาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
  4. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  
  6. ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความจริงใจ  
  7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในต าบลท่าลาด
ขาว 
 
 
 
  

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
  

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาดขาว  ได้ แถลงนโยบาย เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน  
๒๕๕6  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  และ
ครอบคลุมถึงอ านาจหน้าที่  ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา   ๖๖  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๖๘ แห่ง
พระราชบัญญัติ  สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๕ พ.ศ. 
๒๕๔๖) พระราชบัญญัติ ก าหนแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้ อ ง ถิ่ น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครราชสีมา  

  
  โยบายของนายก อบต.ท่าลาดขาว    

   นโยบายที่ก าหนดไวมีทั้งหมด  9  ข้อ ดวยกัน ดังนี้ 
   ๑. ส่งเสริมสนับสนุนจัดท ากองทุนอาชีพท านา 
   2. ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพทุกกลุ่ม 
   3. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกโรงเรียน ภายในต าบลท่าลาดขาว 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเข้มแข็งตามแผน 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนก่อสร้างถนนลาดยางสายหลักตลอดสาย 



   6. ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาต้านภัยยาเสพติดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
   7. ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน 
   8. ส่งเสริมสนับสนุนโรงสูบไฟฟูา เพื่อช่วยเหลือชาวนาลดต้นทุนให้เป็นพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งต าบล 
   9. ส่งเสริมสนับสนุนจัดตั้งกองทุนกลุ่ม อปพร. ตชต.แม่บ้าน อสม. เยาวชน ทั้ง
ต าบล           
 


