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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
2.1 วิสัยทัศน์ (VIAION) 
       “ชุมชนก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟูเศรษฐกิจ  สร้างพันธกิจร่วมกัน นำสู่ชีวิตที่พอเพียง อย่าง

ยั่งยืน ”  
2.2 ยุทธศาสตร ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพฒันาด้านเกษตรกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพฒันาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพฒันาด้านการทอ่งเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านสิง่แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพฒันาด้านสวัสดิการสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพฒันาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพฒันาด้านสาธารณสุข 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10  การพฒันาด้านการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 11  การพฒันาด้านส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 12  การพฒันาด้านบรหิารราชการตามหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 เปา้ประสงค ์
 1. ประชาชนในเขตบรกิารได้รบัความสะดวกสบายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเสมอภาค 
 2. สนับสนุนพุทธศาสนาและการศึกษาให้ดีทีสุ่ด 
 3. อบรมศกึษาดูงาน ปฏิบัติจริง เพือ่ใหเ้กิดทักษะ เพื่อนำมาปรับใช้ในการประกอบอาชีพ 
 4. วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาจะได้รับการพฒันาอย่างตอ่เนื่อง 
 5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรบัปรุงให้ดีย่ิงข้ึน  
 6. ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความจริงใจ  
 7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในตำบล 

ท่าลาดขาว 
 
 

2.4 ตัวชี้วัด 
  1.ร้อยละของความสะดวกในการสัญจรไปมา 
  2.ร้อยละของการพฒันา ปรบัปรุง ซ่อมแซม สะพาน ถนน 
  3.ร้อยละของการก่อสร้างระบบประปา   
  4ร้องละของคุณภาพและ.การบรกิารน้ำประปาขององค์การบรหิารส่วนตำบล  สำหรบัการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน 
  5.ร้อยละของความสะดวกและการจัดให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ  ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สำหรับการให้แสงสว่างแก่ประชาชนเช่นการติดตั้งโคมไฟ  การขยายเขตการซ่อมแซมไฟฟ้าในทางสาธารณะต่าง ๆ 
  6.ร้อยละของการจัดกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
  7.ร้อยละของประชาชนที่ได้รบัการสง่เสริมสนบัสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 

ส่วนที่ 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
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  8.ร้อยละของการจัดอบรมการเลี้ยงสัตว์และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานปศุสัตว์อาสาประจำ
หมู่บ้าน 
  9.ร้อยละของการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุม่เกษตรกรตำบลท่าลาดขาว 
  10. ร้อยละของการสง่เสรมิสนบัสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสง่เสรมิแหล่งความรู้ด้าน
เศรษฐกจิพอเพียง 
  11.ร้อยละของการส่งเสริมการฝกึทักษะอาชีพ 
  12.ร้อยละของการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
  13.ร้อยละของการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ งานสมโภชอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีฯลฯ 
  14. ร้อยละของการจัดกจิกรรมงานรัฐพิธี เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราชฯลฯ 
  15. ร้อยละของการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
  16. ร้อยละของการสง่เสรมิสนบัสนุนสถานที่ออกกำลงักาย 
  17.ร้อยละของการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
  18. ร้อยละของการจัดการแข่งขันเรืออีโปงของตำบลท่าลาดขาว 
  19. ร้อยละของการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬาให้แต่ละหมูบ่้าน 
  20. ร้อยละของอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่ประชาชน 
  21. ร้อยละของการสง่เสรมิให้มกีิจกรรมการปลูกป่า 
  22. ร้องละของการจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นการทิ้ง
ขยะให้ถูกที่ การกำจัดขยะ การเผาป่า  
  23.ร้องละของการอนุรักษ์ป่าชุมชน 
  24. ร้อยละของการอบรมให้ความรู้ในการบำรงุรกัษาดิน 
  25. ร้อยละของความพึงพอใจในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี  
  26.ร้อยละของการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกบัเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่างๆ 
  27. ร้อยละของการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  28. ร้อยละของการจัดกจิกรรมสง่เสรมิให้ประชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรอืแก้ไข
ปัญหาชุมชน 

 29.ร้อยละของการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชุมประชาคมจัดทำ
แผนพัฒนาต่างๆ 

2.5 ค่าเปา้หมาย 
  1. ประชาชนในตำบลได้รบัความสะดวกสบายในการสัญจร 
  2.ถนน สะพาน ได้รับการพัฒนา ปรับปรงุ ซ่อมแซม 
  3.การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างระบบประปา   
  4. คุณภาพน้ำประปาสำหรบัอปุโภคและบริโภค 
  5. ความสะดวกและการจัดให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ  ขององค์การบรหิารส่วนตำบล  สำหรบั
การให้แสงสว่างแก่ประชาชนเช่นการติดตั้งโคมไฟ  การขยายเขตการซอ่มแซมไฟฟ้าในทางสาธารณะต่าง ๆ 
 
  6.ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
  7.ประชาชนได้รับการสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
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  8. ประชาชนได้รับความรูจ้ากการอบรมการเลี้ยงสัตว์และเพิ่มประสทิธิภาพการปฏิบัติงานปศุ
สัตว์อาสาประจำหมูบ่้าน 
  9. ประชาชนได้รับการสง่เสรมิและพัฒนาอาชีพกลุ่มเกษตรกรตำบลท่าลาดขาว 
  10. ประชาชนได้รับความรูจ้ากศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสง่เสริมแหลง่ความรู้ด้านเศรษฐกจิ
พอเพียง 
  11. ประชาชนได้รับการสง่เสรมิการฝึกทักษะอาชีพ 
  12. ประชาชนส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถ่ิน 
  13.ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมสบืสานประเพณีต่างๆ เช่น ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ งานสมโภชอนสุาวรีย์ท้าวสรุนารีฯลฯ 
  14. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกจิกรรมงานรัฐพิธี เช่นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา
มหาราช วันแม่แห่งชาติ วันปิยมหาราชฯลฯ 
  15. ประชาชนเข้าร่วมร่วมกจิกรรมจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด 
  16. ประชาชนได้รับการสง่เสรมิสนบัสนุนสถานที่ออกกำลังกาย 
  17. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบา้น 
  18. ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันเรอือีโปงของตำบลท่าลาดขาว 
  19. ประชาชนได้รับการสนบัสนุนอุปกรณ์กีฬา 
  20. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่
ประชาชน 
  21. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมการปลูกป่า 
  22. ประชาชนมีจิตสำนึกในการรกัษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ และการทิ้งขยะให้ถูกที่ การ
กำจัดขยะ การเผาป่า  
  23. ประชาชนร่วมอนรุักษ์ป่าชุมชน 
  24. ประชาชนร่วมกจิกรรมอบรมให้ความรู้ในการบำรงุรกัษาดิน 
  25. ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี  
  26. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องรอ้งเรียน ร้องทกุข์ ต่างๆ 
  27. ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
  28. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมสง่เสรมิใหป้ระชาชนมีบทบาท มีส่วนร่วมในการพัฒนาหรอืแก้ไข
ปัญหาชุมชน 
  29. ประชาชนเข้าร่วมกจิกรรมการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การประชุม
ประชาคมจัดทำแผนพฒันาต่างๆ 

2.6 กลยุทธ ์
1. ก่อสร้าง ปรบัปรุง ซอ่มแซม ถนน สะพาน ทางระบายน้ำ 
2. พัฒนาระบบชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอกแหลง่น้ำ 
3. พัฒนาระบบประปาและไฟฟ้าสาธารณะ 
4. พฒันาและส่งเสริมสถานที่เพื่อบริการสาธารณะ 

  5. ส่งเสรมิศักยภาพและขีดความสามารถการเพิม่ผลผลิตทางเกษตร 
6. สนบัสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร และการบริหารจัดการระบบสหกรณ์ 
7. ส่งเสรมิสนบัสนุนการพฒันาเคลือข่ายหมอดินและบูรณาการการเกษตรอินทรีย์ 
8. สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสง่เสรมิแหล่งความรูด้้านเศรษฐกิจพอเพียง 
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9. ส่งเสรมิและยกระดับสินค้า OTOP 
10. ส่งเสริมผู้ประกอบการและกลุ่มอาชีพ 
11.  ส่งเสรมิรณรงค์และอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
12.  สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าและลดละเลกิอบายมขุทุกชนิด 

   13.  สง่เสรมิและสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม 
    14.  ส่งเสรมิและพฒันาแหล่งท่องเที่ยว 

15.  พัฒนาและปรับปรงุสภาพภูมทิัศน์แหลง่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 16.  พัฒนาและบำรุงรักษาดิน น้ำ และทรพัยากรธรรมชาติ 

17.  ส่งเสรมิการรณรงค์ปลกูป่าและอนรุักษ์ป่าชุมชน 
18.  บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะและควบคุมมลภาวะ 

 19.  ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป 
20.  ส่งเสรมิการบูรณาการและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
21.  พัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
22.  ส่งเสรมิและสนับสนุนการฝกึอบรมตำรวจบ้าน อปพร. และงานป้องกัน 

     บรรเทา สาธารณภัย 
  23.  ส่งเสรมิและฟื้นฟูสุขภาพและควบคุมป้องกันโรค 

24.  ส่งเสรมิการพฒันาด้านสาธารณสุขและกิจการอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.) 
25.  พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  (EMS) 
26.  พัฒนาระบบการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
27.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
28.  ส่งเสรมิและขยายโอกาสทางการศึกษา 
29.  ส่งเสรมิกีฬาและนันทนาการเพื่อแกป้ัญหายาเสพติด 
30.  ส่งเสรมิและสืบสานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 
31.  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กร 
32.  ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมและบูรณาการการปฏิบัติราชการในทุกภาคส่วน 
33.  ส่งเสรมิและพฒันาการบริการประชาชนให้มีประสทิธิภาพ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
  1. ส่งเสรมิการศึกษาและศาสนาให้ดีทีสุ่ด 
  2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครบถ้วนและเป็นธรรมทุกพื้นที่ 
  3. ส่งเสรมิและพัฒนาอาชีพ เพือ่ฟื้นฟเูศรษฐกจิให้ดีข้ึน                                                                                                 
  4. ส่งเสรมิ  อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและพฒันากีฬา 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลท่าลาดขาวจะได้รับการพัฒนาและปรบัปรุงให้ดีข้ึน  
  6. ปฏิบัติงานที่ได้รบัมอบหมายด้วยความเต็มใจ  
  7. สร้างความสามัคคีในชุมชนและสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนภายในตำบลท่าลาดขาว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ขาว มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 
 
ยุทธศาสตร์จงัหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสมีา 

ยุทธศาสตร์องค์การ
บรหิารส่วนตำบลท่าลาด
ขาว 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ
องค์การบรหิารส่วนตำบล
ท่าลาดขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

1.การพฒันาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

วิสัยทัศน์ (VIAION) 

       “ชุมชนก้าวหน้า 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ฟื้นฟู
เศรษฐกจิ  สร้างพันธกจิ
ร่วมกัน นำสู่ชีวิตที่
พอเพียง อย่างยั่งยืน ” 
พันธกิจ (MISSION) 
1. ส่งเสรมิการศึกษาและ
ศาสนาให้ดีทีสุ่ด 
2. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ครบถ้วนและ
เป็นธรรมทกุพื้นที ่
3. ส่งเสรมิและพัฒนา
อาชีพ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้ดีข้ึน                                                                                                 
4. ส่งเสรมิ  อนุรักษ์ 
วัฒนธรรมประเพณีและ
พัฒนากีฬา 
5. ทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในตำบลท่าลาดขาว  
จะได้รับการพฒันาและ
ปรับปรงุให้ดีข้ึน  
6. ปฏิบัติงานที่ได้รบั
มอบหมายด้วยความเต็ม
ใจ  
7. สร้างความสามัคคีใน
ชุมชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ภายในตำบลท่าลาดขาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5,1 
5. การพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 
๑.  การพัฒนาและเพิม่
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกจิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3 
1.การพัฒนาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ
3.การพฒันาเกษตรกร 
 

2. การพัฒนาด้าน
เกษตรกรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ  เพือ่ป้องกัน
สถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม 
 

3.การพฒันาด้าน
เศรษฐกจิ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ  เพือ่ป้องกัน
สถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

4.การพฒันาด้านศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 7 5.การพฒันาด้านการ
ท่องเที่ยว 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

การยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
 

การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,10 
1.การพฒันาด้านสานต่อ
แนวทางพระราชดำร ิ
10 การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

6.การพฒันาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ  เพือ่ป้องกัน
สถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาสังคม 
 

7.การพฒันาด้าน
สวัสดิการสงัคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ  เพือ่ป้องกัน
สถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การรกัษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

8.การพฒันาด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทุกมิติ  เพือ่ป้องกัน
สถาบันหลักของชาติ  
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสาธารณสุข 
 

9.การพฒันาด้าน
สาธารณสุข 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านการศึกษา 
 

10.การพฒันาด้าน
การศึกษา 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองน่าอยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 
 

11.การพฒันาด้าน
ส่งเสริมการกีฬาและ
นันทนาการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

12.การพฒันาด้าน
บรหิารราชการตาม
หลักการบรหิารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี

 
 
 
 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาวได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจ ัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม  
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมีความพร้อม  จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน 
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ 
  ประชาชน 

 - มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่าง ๆ  
 - ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้ 
             เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติสบัสนขาดความชัดเจน 
 - องค์การบรหิารส่วนตำบล  มีงบประมาณจำกัด  ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้ 
 - การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิง่แวดล้อมเพิ่มข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 
โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วน ตำบล 
ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 
 - มีเส้นทางคมนาคมเช่ือมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ ่น  โดยการสร้างดุลย ภาพ
ระหว่างการกำกับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถ่ิน 
อุปสรรค  (T : Threat)   

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

 - ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถ่ิน
บางเรื่องต้องชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น  หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
 - การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ ่มมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ ่มมากข้ึน 
ประกอบกับปัญหาในพื้นทีแ่ละความต้องการประชาชนมีมาก  แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วย
อำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
ขาว  นั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณ์ภาพแวดล้อม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พื้นท่ีเปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียงมีคุณภาพตาม
มาตรฐานมากขึ้น 

๒) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๓) หมู่บ้ายขยายมากขึ้นระบบ
ระบายน้ำยังไม่เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ำ - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ำ
สามารถระบายน้ำได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
รำคาญ 

๔)  ถนนในตำบล ยังเป็นถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการเส้นทาง
ในการสัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
และ อบต.ไม่สามารถ
ดำเนินการได้เน่ืองจาก
งบประมาณมีไม่เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ดำเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

๑) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่   



๙ 
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 ๒) ประชาชนในพื้นที่ป่วยเป็น
โรคเรื้อรังแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 

 
 

๓) ปริมาณขยะและน้ำเสียเพิ่ม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ำ
เสียถูกกำจัดให้หมดด้วย

วิธีการที่ถูกต้อง 
๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

 
- ที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๕) ประชาชนในพื้นที่บางราย
มีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง 

- ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ม่ังคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นทำให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนทำให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บรโิภคน้ำที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ำฝน น้ำที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ำที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

7) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- สังคมในชุมชน 
 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 

๓) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในดำรงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ดำรงชีวิตและทั่วถึง 

 ๔) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สิ่งเสพติด 

และท้องก่อนวัยอันสมควร     

 
- การวางแผน 

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต่ ๓๕ 
ขึ้นไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจำปี   

 
- การวางแผน 
- การลงทุน 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหรี่ และ 
ดื่มสุรา  

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๑) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการดำเนินงาน 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดำเนินงานได้
เอง 

๒) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ทำกิจการและประกอบอาชีพ 

- ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ทำกิจการและประกอบ
อาชีพ 
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๓. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จำหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จำหน่ายสินค้า 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ำระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ  

- การพาณิชยกรรม 
- การท่องเที่ยว 

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

๕) ค่าแรงต่ำค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- การพาณิชยกรรม 
- การท่องเที่ยว 
 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท   

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

๗) ในเขต อบต. ไม่มี
งบประมาณส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้น 

๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ

เตือนให้ระมัดระวัง 
๔. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

๒) มีการทำลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การติดตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้นำ อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลา
วิวาท 

๓) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและน้ำ
ใต้ดินเป็นน้ำเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
ได้ 

- ดินและน้ำใต้ดิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ำ
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่นเหม็น
รำคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกำจัดขยะและ
มูลสัตว์ได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น  

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ



๑๑ 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพ
รีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ไม่ถูกลืมและคงอยู่สืบไป 

 
 

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


