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บทที่ 1 
บทนำ 

    องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2550  บทบาท  อำนาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร  
ความสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ให้ความสำคัญการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายท่ีจะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ  ตามอำนาจหน้าท่ี
ของตนเอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.  2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะท่ีจำเป็น  และรายได้ท่ีรัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ   ด้าน   ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มี
ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ ทุกขั้นตอน  การวางแผนในการดำเนินการบริหารจึงเป็นกลไกท่ีสำคัญ ท่ีทำ
ให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีสมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผล
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิด
ประโยชน์แก่ส่วนรวม  และทำให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาระยะยาว  

แผนยุทธศาสตร์ หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน   
ท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอำเภอ 
 แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน (Rolling Plan)  ท่ีต้องมีการทบทวนและจัดทำทุกปี                  
ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ี
จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมี
การทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 
  แผนปฏิบัติการ  หมายความว่า เป็นเอกสารท่ีรวบรวมแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีดำเนินการจริง
ท้ังหมดในพื้นท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณเพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นท่ีท่ี
ดำเนินการ  
           โครงการ  หมายความว่า โครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สอนต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้  
เนื่องจากการวางแผนท้ังในระยะส้ันและระยะยาว    เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย 
1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
ท่ีได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายท่ี
จะดำเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 2. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นกระบวนการกำหนด ทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยกำหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย  บนพื้นฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพ  
ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพื่อให้การดำเนินการตามข้อกำหนดต่าง ๆ  บรรลุตามเป้าหมาย โดย 

 



 

2 
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้าน  องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่  จึงจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 

3. ข้ันตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.  2548  
ได้กำหนดขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  การผัง
เมือง  ปัญหาของท้องถิ่นและให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อ
ระดมปัญหาและข้อคิดเห็นในการพัฒนา 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาต่อไป 
 3.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นองค์กรท่ีทำหน้าท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นหลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแล้ว 

4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นองค์กรท่ีทำหน้าท่ีในการประสานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของท้องถิ่น 
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 
4. ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.   ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  และมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา   
 5. สามารถกำกับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนหนองตาดใหญ่ เป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ  
5  ปี  (พ.ศ.  2556 – 2560)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนา  ท่ีทำให้การ
ดำรงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น  แต่ส่ิงเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้ต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย  ในการท่ีจะนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
6.  การนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)  มาปรับใช้ 
      - ซึ่งมีสาระสำคัญคือ  การอัญเชิญ  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นแนวปฏิบัติ  ควบคู่
ไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมท่ีมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้
เกิดความสมดุล  เป็นธรรม  และยั่งยืนมุ่งส ู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย  คือ  มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอย ู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน” 

        -  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทย  สู่สังคมเป็นฐานท่ีมั่นคงของประเทศ 
       -  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 

        -  การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

        -   การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
 
 



 

3 
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง) 
       -  หลักทางสายกลาง (ความสมดุล)  ใช้ท้ังการบริหารและการพัฒนา 
       -  ใช้ได้ทุกระดับ  ตามลำดับดังนี้  ปัจเจกชน, ครอบครัว , ชุมชน, สังคม, ประเทศ 
       -  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  มีเหตุผล  และ การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
       -  อยู่บนเงื่อนไข “ความรู้”   คู่  “คุณธรรม”  นำไปสู่ชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดล้อม                         
ท่ีก้าวหน้าอย่าง  “สมดุล    มั่นคง  เป็นธรรม  ยั่งยืน 

เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  10  ดังนี้ 
  1.  เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนให้คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาท้ังทางร่างกาย  จิตใจ  
ความรู้   ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดำรงชี วิต  ครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตนเองท่ีจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัว  ชุมชน  และ
สังคมไทย  โดยเพิ่มปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเป็น 10 ปี พัฒนากำลังแรงงานระดับกลางท่ีมีคุณภาพเพิ่มเป็น
ร้อยละ 60 ของกำลังแรงงานท้ังหมด  และเพิ่มสัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น  10  คนต่อ
ประชากร  10,000  คน  พร้อมท้ังลดปัญหาอาชญากรรมลงร้อยละ 10 และกำหนดให้อายุคาดหมายเฉล่ียของ
คนไทยสูงขึ้นเป็น 80 ปี  ควบคู่กับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ใน 5 อันดับแรก  คือ  หัวใจ  
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง  และมะเร็งนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน  และลดรายจ่าย
ด้านสุขภาพของบุคลากรในระยะยาว 
  2.  เป้าหมายการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  พัฒนาให้ทุกชุมชนมีแผนชุมชน
แบบมีส่วนร่วม  และองค์การบริหารส่วนตำบลนำแผนชุมชนไปใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ  ปัญหา  
อาชญากรรม  ยาเสพติด  และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  และลดสัดส่วนผู้
อยู่ใต้เส้นความยากจนเหลือ  ร้อยละ  4  ภายในปี  2554 
  3.  เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความสมดุลและยั่งยืนให้สัดส่วนภาค
เศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น 
  4.  เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม  รักษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยให้มีพื้นท่ีป่าไม้ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ  33  และต้องเป็นพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพื้นท่ีประเทศ  รักษาพื้นท่ีทำการเกษตรในเขตชลประทานไว้ไม่น้อยกว่า  
31,000,000 ไร่  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อการดำรงคุณภาพชีวิตท่ีดี  และไม่
เป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศน์  โดยรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ 
 
  5.  เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล  มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น  มีคะแนนภาพลักษณ์ของ
ความโปร่งใสอยู่ท่ี  5.0  ภายในปี  2554  ระยะเวลาราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม  และมีการดำเนินงานท่ีคุ้มค่า
เพิ่มขึ้น  ลดกำลังคนภาคราชการให้ได้ร้อยละ  10  ภายในปี  2554  ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น  
ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได้และมีอิสระในการพึ่งพาตนเองมากขึ้น  และภาคประชาชนมีความ
เข้มแข็ง รู้สิทธิ  หน้าท่ี  และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ  
รวมท้ังให้มีการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย    และธรรมภิบาลในบริบทไทยขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี  10 
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1.6  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
1.  นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 
  การเมืองเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปได้โดยราบรื่น  สะท้อนความ
ต้องการของประชาชน  แต่สถานการณ์ทางการเมือง  และการบริหารในช่วงเวลาท่ีผ่านมา  เกิดวิกฤติในศรัทธา
ของประชาชน  ดังนั้น  เพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเมืองการบริหารรัฐบาล  จึงกำหนดนโยบาย  ดังนี้ 
  1.1  สนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับถาวร  เพื่อเป็นการปฏิรูป
การเมือง  โดยเน้นความสำคัญท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญในทุกระดับ 
  1.2  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประพฤติมิชอบ  ท้ังใน
ภาครัฐเอกชน  ระดับท้องถิ่น  และระดับชาติ 
  1.3  จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการเมือง  ท่ีเสริมสร้างระบบคุณธรรม  จริยธรรมทางการเมือง  
วัฒนธรรมและการเรียนรู้ใหม่ทางการเมือง  โดยการจัดต้ัง  สภาพัฒนาการเมือง  ให้เป็นองค์กรหลักในการจัดทำ
และดำเนินการให้แผนแม่บทพัฒนาการเมืองประสบความสำเร็จ  รวมท้ังทำหน้าท่ีประสาน  ติดตามกำกับ
ดำเนินการตามแผนแม่บทพัฒนาการเมืองให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการสนองตอบเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ 
  1.4   จัดทำแผนแม่บทการใช้ทรัพยากรส่ือสารของชาติ  การใช้เครื่องมือส่ือสารของรัฐ                 
เพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ต่อการศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชน รวมท้ังการปลูกฝังความรู้                    
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   1.5  ส่งเสริมเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่ือสารมวลชน  ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อ
สังคม และผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อจัด
ระบบส่ือสารภาครัฐ   ส่ือภาคเอกชนและส่ือชุมชนให้เป็นส่ือสาธารณะอย่างแท้จริง   
  1.6  ส่งเสริมบทบาทขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชน  ให้มีบทบาทควบคู่กับองค์กร
ภาคราชการในการพัฒนาศักยภาพของประชาสังคมและชุมชนท้องถิ่น  เพื่อก่อให้เกิดการรวมกลุ่มท่ีมีความ
เข้มแข็งสามารถพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนและสังคมไทย 

1.7  สนับสนุนการกระจายอำนาจอย่างต่อเนื่อง  ตามครรลองระบอบประชาธิปไตย   เพื่อให้
ท้องถิ่นสามารถพึ่งตนเองและปกครองตนเองได้ 
2.  นโยบายเศรษฐกิจ 
  นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   คือการใช้หลักคุณธรรมกำกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระบบตลาดเสรี  เพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานรากแก้วของประเทศ  เศรษฐกิจระบบตลาดและ
เศรษฐกิจส่วนรวม    ให้มีส่วนร่วมในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   ภายใต้กรอบความยั่งยืนและพอดี 
  2.1  ภาคเศรษฐกิจฐานราก  เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย  ซึ่งจะต้องเสริมสร้าง
ให้เกิดความเข้มแข็ง 
  2.1.1 การเกษตรกรรม  สนับสนุนให้การพัฒนาการ เกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่เป็น
ทางเลือกสำคัญสำหรับเกษตรกรรายย่อย ในขณะท่ีขยายโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  และยกระดับคุณภาพ
ของผลผลิต 
  2.1.2  ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น  จะได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของ
ผู้บริโภค  ตามศักยภาพทางการตลาดในระดับต่าง ๆ  คือระดับภูมิภาค  ระดับชาติ  และระดับการส่งออก  โดย
จดระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการ  ควบคู่ไปกับการ
สนับสนุนด้านการตลาด 
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  2.1.3  แรงงาน  ซึ่งเป็นรากสำคัญอีกส่วนหนึ่งของภาคเศรษฐกิจฐานราก  จะเสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคแรงงาน  ภาคเอกชน  และภาครัฐให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของแรงงานใน
ระดับต่าง ๆ  เพื่อให้สามารถมีผลผลิตและรายได้สูงตามมาตรฐานฝีมือแรงงานตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทุก
กลุ่มมีงานทำ  มีอาชีพเสริม  ได้รับการคุ้มครองและดูแลด้านสุขอนามัยความปลอดภัยในการทำงาน  ตลอดจนมี
หลักประกันความมั่นคง  รวมทั้งสวัสดิการแรงงานอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  2.1.4  การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก  ตามแนวทางข้างต้นจะดำเนินการ
ควบคู่ไปกับการดูแลผู้ท่ีไม่พร้อมหรือยังไม่สามารถปรับตัวได้  โดยการจัดสวัสดิการสงเคราะห์  และบริการทาง
สังคม  ท่ีจำเป็นอย่างท่ัวถึง   และโดยการดูแลโอกาสในการเรียนรู้  การศึกษา  ตลอดจนการฝึกอาชีพ  สำหรับ
คนเหล่านี้และลูกหลาน  นอกจากนั้น  การเติบโตทางเศรษฐกิจจะต้องได้รับการดูแลมิให้เกิดผลกระทบทางลบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

2.2 ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด รัฐบาลถือเป็นนโยบายท่ีจะให้กลไกการตลาดสามารถดำเนินการ
ได้หลายอย่างเต็มท่ี  ภายใต้หลักคุณธรรมและการสร้างความเป็นธรรมในภาคเศษฐกิจ  การขจัดการดำเนินการท่ี
มีผลประโยชน์ทับซ้อน  และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล  และจะอาศัยกลไกการตลาดเสรีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันด้วยความเป็นธรรม 

2.2.1การพัฒนาอุตสาหกรรมส่งเสริมให้มีการลงทุนท้ังจากในและนอกประเทศในอุตสาหกรรม            
ท่ีมีศักยภาพในการแข่งขันสูงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  10  และให้ความสำคัญกับ
การลงทุน  เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสร้างทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเป็น
ส่วนรวม 

2.2.2  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   จะอาศัยความเป็นพันธมิตรระหว่างเอกชนและรัฐ
ผนึกกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้วิธีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตลอดจนการบริหารการ
จัดการในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทุกประเภท   

2.2.3  การส่งออก  ส่งเสริมและผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการ  โดยมีภาคเอกชนเป็น
กลไกขับเคล่ือน  ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ  รวมทั้งสร้างเสถียรภาพ
ของราคาสินค้าท่ีมีความเป็นธรรมท้ังผู้ผลิตและผู้บริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที่  2 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  ประวัติความเป็นมา  ตำบลหนองตาดใหญ่เป็นตำบลหนึ่ง ซึ่งเมื่อก่อนข้ึนตรงกับ อำเภอบัวใหญ่                 
จังหวัดนครราชสีมา  และต่อมากรมการปกครองได้มีการแบ่งเขตการปกครอง เป็นกิ่งอำเภอสีดา  ตำบลหนองตาด
ใหญ่ จึงเป็นตำบลหนึ่งที่ต้องอยู่ในเขตปกครองกิ่งอำเภอสีดาด้วย  แบ่งการปกครองออกเป็น  9 หมู่บ้าน  ประชาชน
ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอีสาน นับถือศาสนาพุทธ ตำบลหนองตาดใหญ่มีการคมนาคมที่สะดวก มีถนนลาดยางจากถนน
ใหญ่(มิตรภาพ)ถึงบ้านหนองตาดใหญ่ 

 

2.2  สภาพท่ัวไป 
           2.2.1   ทำเลที่ต้ังตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอำเภอสีดา ระยะทางประมาณ  17  กิโลเมตร โดยนับจากอำเภอสีดา มาตามทางหลวงแผ่นดินสายหลัก 
หมายเลข  2  (ถนนมิตรภาพ)  จนถึงส่ีแยกบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย แล้วเล้ียวขวามาตาม
ถนนสายบ้านหนองแวง-บ้านหนองตาดใหญ่ จนถึงตำบลหนองตาดใหญ่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
                       อาณาเขต 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังไม้แดง   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา 

ทิศใต้  ติดต่อกับ ตำบลสีดา  อ. สีดา   จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหันห้วยทราย   อ. ประทาย  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองหว้า  อ. บัวลาย  จ.นครราชสีมา 
 

แผนที่ตำบลหนองตาดใหญ่โดยสังเขป 
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 2.2.2  เนื้อที่ 
 เนื้อที่ท้ังหมด  49.57  ตารางกิโลเมตร  หรือ  30,981  ไร่ 

           2.2.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองตาดใหญ่  มีลักษณะเป็นท่ีราบสูงโดยท่ัวไปแบบภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ  มีสภาพพื้นท่ีไม่ราบเรียบอย่างสม่ำเสมอ  ตำบลหนองตาดใหญ่  มีลำห้วยธรรมชาติผ่าน  
คือ  ลำห้วยแยะ  ซึ่งไหลมาจากตำบลหนองหว้า  ผ่านบริเวณหมู่ท่ี  8  และหมู่ท่ี  9  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของ
ตำบล  ออกไปยังตำบลสีดา  มีสระน้ำและหนองน้ำกระจายอยู่ท่ัวไปในพื้นท่ีของตำบลหนองตาดใหญ่  แต่มีไม่
มากนัก  และทางตอนล่างของตำบลบริเวณหมู่ท่ี  6  มีลำห้วยต้นค้อไหลผ่าน 
           2.2.4  สมรรถนะดิน 

 ลักษณะดินโดยท่ัวไปของตำบลหนองตาดใหญ่  เหมาะสมสำหรับการทำนาข้าวโดยมี 
ลักษณะเป็นดินลึก  เนื้อดินปานกลาง  หรือค่อนข้างเป็นทราย  มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ  พบในสภาพ
พื้นท่ีราบหรือเกือบราบ  มีการระบายน้ำเลว  จึงเหมาะในการปลูกข้าวในฤดูฝนและถ้ามีการชลประทานในฤดู
แล้ง  ก็สามารถทำนาปรังหรือปลูกพืชผักหรือพืชไร่ต่าง ๆ ได้  ในการเพาะปลูกควรมีการชลประทาน  และการ
คัดเลือกพันธุ์ที่ดีมาใช้ในการเพาะปลูกซึ่งอาจจะประสบภาวะแห้งแล้งในช่วงฤดูฝนแล้ง  รวมทั้งการใช้ปุ๋ยในอัตรา
ท่ีเหมาะสม  
             2.2.5  การปกครองและจำนวนประชากร       แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน    

หมู่
ท่ี 

ชื่อบ้าน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง รวม 

1. บ้านหนองตาดใหญ่ 162 451 408 859 นายเฉลิมทรัพย์   พลดงนอก
(ผญ.) 

2. บ้านหนองตาด 99 293 273 566 นายยศ  พลดงนอก(ผญ.) 
3. บ้านหนองจะบก 194 495 506 1,001 นายทองพูน  ศรีชุม(ผญ.) 
4. บ้านหัวนาคำ 105 415 443 858 นายพิทักษ์  พลดงนอก(ผญ.) 
5. บ้านดอนเต็ง 93 296 288 584 นายถนอม  พลดงนอก(ผญ.) 
6. บ้านดอนแสบง 95 238 228 466 นายตรีสุริยา  แคนบุญจันทร์

(กำนัน) 
7. บ้านโสกนกเต็น 40 107 99 206 นายมี   ทุมวารี(ผญ.) 
8. บ้านเมืองสูง 112 313 313 626 นายอุดม   แสงฮาด(ผญ.) 
9. บ้านหนองเทียมพัฒนา 87 211 210 421 นายสุชาติ   อาสานอก(ผญ.) 

รวมทั้งสิ้น 987 2,819 2,768 5,587  

ที่มา :  สำนักงานทะเบียนอำเภอสีดา    ณ   เดือน  พฤษภาคม  2561 
 
 
 

/2.3 สภาพทางเศรษฐกิจ... 
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2.3  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.3.1 อาชีพ 
  -     เกษตรกรรม  80% 
  -     อื่นๆ    5% 

-  ค้าขาย   10%   โดยค้าขายเบ็ดเตล็ดของชำของแต่ละหมู่บ้าน 
-      รับราชการ                  5% 

2.3.2  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
-      ปั๊มน้ำมัน  2 แห่ง 
-      โรงสี  8         แห่ง 

2. 4  สภาพทางสังคม 
 2.4.1 การศึกษา 
  -  โรงเรียนประถมศึกษา  4     แห่ง  ม.2,ม.4,ม.5,ม.8 
  -  โรงเรียนมัธยม   1     แห่ง  (ขยายโอกาส)  รวมกับหมู่  2 
  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  5     แห่ง 

-   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 
2.4.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

- วัด  6  แห่ง  หมู่ 1, หมู่ 3 ,หมู่ 4,หมู่ 5,หมู่ 6 ,หมู่ 8,  
- สำนักสงฆ์  3  แห่ง  คือ  หมู่  3,หมู่  6,หมู่  8 

2.4.3 สาธารณสุข 
 - สถานีอนามัยประจำตำบล              1    แห่ง 
2.4.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ตู้ยามตำรวจประจำตำบล                1  แห่ง 

2.5 การบริการพ้ืนฐาน 
 2.5.1 การคมนาคม 
 (1)  การคมนาคมติดต่อของตำบล  อ.สีดา มีเส้นทางสำคัญคือ ทางหลวงแผ่นดินหมาย 
เลข  2  (ถนนมิตรภาพ) ผ่านบ้านหนองแวง ตำบลหนองหว้า ผ่านทางทิศตะวันตกของตำบลบริเวณ หมู่ 8,9 
ระยะทาง  17  กิโลเมตร 
  (2)  การคมนาคมในตำบล 
         เป็นถนนลูกรังท่ี อบต. ดำเนินการก่อสร้าง และภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง, ดินและคอนกรีต  
              2.5.2 การโทรคมนาคม 

-    ท่ีทำการไปรษณีย์ (เอกชน)  1           แห่ง 
-    มีตู้โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน  (สภาพใช้ได้บางส่วน) 

2.5.3  การไฟฟา้ 
ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน จำนวนประชากรท่ีใช้ไฟฟ้า  จำนวน 1,368  ครัวเรือน 
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               2.5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- ลำห้วย    5  แห่ง, หนอง  11  แห่ง 
               2.5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

-  สระ  5   แห่ง 
-  บ่อโยก 4   แห่ง 
-  ฝาย  11 แห่ง 
-  บ่อน้ำ           96 บ่อ 
-  อื่น ๆ  (ประปาดิบ) 

2.6 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ มีทรัพยากรป่าไม้ เป็นป่าสงบ  มีเนื้อที่ประมาณ 
       460 ไร่ 

 5.2  มวลชนจัดต้ัง 
        -  ลูกเสือชาวบ้าน   3  รุ่นๆละ  350  คน 
2.7 ศักยภาพในตำบล 
 ก.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล 

แผนผังแสดงโครงสร้างและอำนาจหน้าท่ีในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองตำดใหญ่ 

สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
-  ประธานสภา อบต. 1 คน 
-  รองประธานสภาอบต.1 คน 
-  เลขานุการสภาอบต. 1 คน 
-  สมาชิก 15 คน 

(วาระ 4 ปี) 

คณะผู้บริหำร 
-   นายก อบต. 1 คน 
-  รองนายก อบต. 2 คน 
-  เลขานุการนายก อบต.  1 คน 

ปลัด  อบต. 

ส ำนักปลัด ส่วนกำรคลัง ส่วนโยธำ ส่วนกำรศึกษำ ส่วนสวสัดิกำร

สังคม 
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  สภา  อบต.หนองตาดใหญ่และคณะผู้บริหาร  อบต.หนองตาดใหญ่ 
 

ท่ี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร 
ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

 

นายเสงี่ยม  แดนไธสง 
นายจำรัส  พลรักษา 
นายผล  ราศรี 
นายสมาน  มาตรสอน 
นายบุญถือ ศรีชุม 
นายบุญสวน  แร่กาสิน 
นายเคน  มาตรสอน 
นางบัวลอย  ปุราโต 
นายวิชัย   ศรีชานิล 
นายทรงศักดิ์  ชินสีนวน 
นายธีรพงษ์   แสนศรี 
นายวิรัตน์   มาลาศรี 
นายบุญเหลือ   เกียนนอก 
นายมานะ   มิตรสูงเนิน 
นายสังวาล   ช่วยญาติ 
นางดุษฎีภรณ์   วิไพบูลย์ 
นายสุทธี   พรหมภา 
นางนิ่ม   กุลทะนี 

ประธานสภา 
รองประธานสภา 
เลขานุการสภา 

สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 
สมาชิกสภา 

 

นายเส่ย             บุไธสง 
จ.ส.ต.ประกาศ  ระวังกลาง 
นายสายฟ้า         พลทามูล 
นายสุรพันธ์       ธะนะสิทธิ์ 

นายก อบต. 
รองนายก อบต. 
รองนายก อบต. 

เลขานายก  อบต. 

 
 จำนวนบุคลากร พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ปัจจุบัน มีจำนวน 24 คน และส่วนราชการ จำนวน  4 
ส่วน  
       สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  10  คน 

1.  นายชัยโย  สุวรรณรัตน์ ตำแหน่ง   ปลัด อบต.หนองตาดใหญ่ 
         2.  นางสาวเดือนเพ็ญ  เสียมไธสง ตำแหน่ง   บุคลากร 
         3.  นางสุมิตรา  มหาวงษ์  ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน 
         4.  นางภัทรภร  อรรคศรี  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         5.  นายวิรัตน์  หงษ์ทอง  ตำแหน่ง   เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 6.  นาวสาวกฤติยา  จัดงูเหลือม ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
 7.  นางพิมพ์ชนก  เป็นสุข  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
         8.  นางนฤชล  อุทัยรัตน์  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
        9.  นายวิราช  แสนศรี  ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์(พนกังานจ้างตามภารกิจ)  
         10.นางสาวจิณณพัต  พิมพะ ตำแหน่ง   นักการภารโรง(พนักงานจ้างท่ัวไป)     
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ส่วนการคลัง       จำนวน     5    คน 
        1.  นางสาวศศิมาภรณ์  ศรประสิทธิ์ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานพัสดุ 
       2.  นางสาวชลดา  ลาเฟื้อย  ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
        3.  นางสาวนิติยา  ลาเฟื้อย    ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 4.  นางวาสนา  เป็นซอ   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 
ส่วนโยธา     จำนวน    3    คน 
         1.  นายปรีชา  นวมโคกสูง  ตำแหน่ง   หัวหน้าส่วนโยธา 
         2.  นายบัณฑิต  เล้าเกษตร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา 
 3.  นายณพล  ราศรี   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
 ส่วนการศึกษา จำนวน      7    คน 
         1.  นายภูรีพัตน์  อินทัชธนโชติ   ตำแหน่ง   นักวิชาการศึกษา 
         2.  นางสมควร  พลดงนอก  ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย หมู่ 3 
         3.  นางสาวขนิษฐา  วรรณประภา  ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย  หมู่ 3 
         4.   นางสำรวย  วงษ์อามาตย์  ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย หมู่ 4 
         5.  นางสาวละมัย  สุโพธิ์   ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย หมู่ 5 
         6.  นางสาวอัจฉรา  จำเริญสุข  ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย หมู่ 6 
         7.  นางสมคิด  ชุมพล   ตำแหน่ง   ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย หมู่ 8 
ส่วนสวัสดิการสังคม จำนวน      2 คน 
        1.  นางสุมิตรา  มหาวงษ์   ตำแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน 
        2.  นางสุภัทรา  เป็นสุข   ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน(พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ) 
 (3) ระดับการศึกษาของบุคลากร 

ประถมศึกษา        - คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา         7 คน 
ปริญญาตร ี                17 คน 
สูงกว่าปริญญาตร ี       1 คน 

 
 ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
      (1) สถานพื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะทำนาดังนั้น อาชีพหลักคือทำนา การส่งเสริมให้เกษตรกรมี    
                         ความรู้ในการเพาะปลูกพืชหลังฤดูทำนา 
      (2) ตำบลหนองตาดใหญ่ อยู่ติดถนนมิตรภาพ ถ้าได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน  
                        การจัดการด้านการตลาด จะเป็นการส่งเสริมรายได้ให้ชุมชนอย่างดี 
                  (3) การประกอบอาชีพเสริมนอกเหนือจากการเกษตร หากได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการ 
                         เงินทุน และการตลาด จะช่วยให้แรงงานผลิตและเยาวชนมีงานทำ เพิ่มรายได้ 
                  และป้องกันการอพยพแรงงาน   
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2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและในปัจจุบัน 
  ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา  แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำนวนจำกัด  เมื่อ
เปรียบเทียบกับภารกิจต่างๆ  ท่ีจะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายก็
ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ ก็สามารถดำเนินกิจกรรมตามท่ีได้ต้ังงบประมาณรายจ่ายไว้
เกือบจะครบถ้วนทุกรายการ 
 2.1  รายรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2554  ประมาณการรายรับไว้รวมทั้งส้ิน  16,456,622.-  บาท   

รายรับ 
 รับจริง   ประมาณการ   ประมาณการ  

หมายเหตุ 
 ปี2552   ปี2553   ปี2554  

ก.รายได้ภาษีอากร         

   1.  หมวดภาษีอากร           8,027,191.68            8,037,200.00           8,516,031.00    

        1.1 ภาษีบำรุงท้องที ่          65,664.99                70,000                64,463    

        1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน          12,099.00                13,000                18,000    

        1.3 ภาษีป้าย               538.00                  1,000                     738    

        1.4 ภาษีอากรฆ่าสัตว์                 90.00                     200                     230    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 

ปี2552 ป2ี553 ปี2554 

        1.5 ภาษีและธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                      -                         -                         -      

1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  (แผนกระจายอำนาจ)     4,242,630.10           4,000,000           4,000,000    

        1.7 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  5%                      -                         -                         -      

        1.8 ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1/9     1,296,777.41           2,000,000           1,400,000    

        1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ          15,887.02                43,000  
                

9,500  
  

        1.10 ภาษีสุรา        649,959.29              550,000              670,000    

        1.11 ภาษีสรรพสามิต     1,367,483.37           1,000,000           1,800,000    

        1.12 ค่าภาคหลวงแร่          25,756.84                20,000                11,000    

        1.13 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม          53,522.66                40,000                42,000    

        1.14 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม        296,783.00              300,000              500,000    

        1.15 ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ                      -                         -    
                   

100  
  

ข.รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร         
   1.  หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต          33,438.00           39,400.00          38,750.00    

        1.1 ค่าธรรมเนียมฆ่าสัตว์ และจำหน่ายเน้ือสัตว์               162.00  
                   

200  
                   

450  
  

        1.2 ธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตขายสุรา                      -                         -                         -      

        1.3 ค่าธรรมเนียมควบคุมอาคาร               700.00  
                   

800  
                   

500  
  

        1.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                      -                         -                         -      

        1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล            5,000.00  
                

5,500  
                

1,000  
  

        1.6 ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ               400.00  
                

1,000  
                   

100  
  

        1.7 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎจราจร                      -                         -    
                   

100  
  

        1.8 ค่าปรับผิดสัญญา            1,720.00  
                

2,000  
                

2,500    

        1.9 ค่าปรับอ่ืนๆ                      -                         -    
                   

200  
  

        1.10 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า            2,900.00  
                

3,000  
                   

800  
  

               ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ         

        1.11 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที ่          21,481.00                25,700                32,000    

               หรือทางสาธารณะฯ         

        1.12 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร            1,075.00  
                

1,200  
                

1,000  
  

        1.13 ค่าใบอนุญาตเก่ียวกับการโฆษณา                      -                         -                         -      

               โดยใช้เคร่ืองขยายเสียง         

        1.14 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ                      -                         -    
                   

100    
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รายรับ 
รับจริง ประมาณการ ประมาณการ 

หมายเหตุ 
ปี2552 ปี2553 ป2ี554 

  2.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน            42,388.61           80,530.00                  30,241    
        2.1 ค่าเช่าหรือบริการสถานท่ี            2,240.00                  4,000                  1,000    
        2.2 ดอกเบ้ียจากธนาคาร          40,148.61                76,530                19,241    
        2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลอื่น                      -                         -                         -      
        2.4 รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ                      -                         -                  10,000    
  3.  รายได้จากสาธารณูปโภค                      -                         -                         -      
  4.  รายได้เบ็ดเตล็ด          76,317.00                70,000                13,200    
        4.1 ค่าจำหน่ายเศษของ                      -                         -                         -      
        4.2 ค่าขายแบบแปลน          44,900.00                65,000                10,000    
        4.3 ค่าเขียนแบบแปลน                      -                         -                         -      
        4.4 ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์  คำร้อง                      -                         -                         -      
        4.5 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร               550.00                  2,000                  2,200    
        4.6 รายได้เบ็ดเตล็ด(อื่นๆ)          30,867.00                  3,000                  1,000    
ค.  หมวดรายได้จากทุน                       -                         -                         -      
  1.  ขายทอดตลาดทรัพย์สิน                      -                         -                         -      
  2.  รายได้จากทุนอื่นๆ                      -                         -                         -      
ง.  เงินช่วยเหลือ   10,150,356.83           9,058,427           7,858,400    
  1.  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป   10,150,356.83           9,058,427           7,858,400   
  2.   หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                      -                         -                         -      

รวม   18,329,692.12         17,285,557         16,456,622    
 
 

ศักยภาพด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
        

            องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวก  ทันเวลา  และมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
            ครุภัณฑ์สำนักงาน 
 1. เครื่องถ่ายเอกสาร                                      จำนวน          2      เครื่อง 
                        2. เครื่องพิมพ์ดีด  จำนวน          1      เครื่อง 
                        3. ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ  จำนวน        20      หลัง 
                        4. โต๊ะ  จำนวน        81      ตัว 
                    5. เก้าอี้  จำนวน      342      ตัว 
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    ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  แยกเป็น 
     1. อบต. จัดซื้อเอง  
                   - แบบต้ังโต๊ะ  จำนวน      10     เครื่อง 
     2. อบต. ได้รับมอบจากกรมการปกครอง ( อินเตอร์เน็ตตำบล )  จำนวน    1   เครื่อง 
              ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
                        1. ตู้เย็น  จำนวน      1     หลัง 
  2. กระติกน้ำร้อน  จำนวน      2     ใบ 
  3. เครื่องทำน้ำเย็น  จำนวน      2     เครื่อง 
             ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  1. เครื่องพ่นหมอกควัน  จำนวน      2     เครื่อง 
 ครุภัณฑ์สำรวจ 
  1. เทปวัดระยะ  จำนวน      1     อัน 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  1. กล้องถ่ายรูป  จำนวน      1     ชุด 
  2. กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  จำนวน      3     ชุด 
  3. โทรทัศน์  จำนวน      2     เครื่อง 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  1. รถจักรยานยนต์  แบบ  4 จังหวะ  จำนวน      1     คัน 
  2. รถยนต์กะบะบรรทุกดีเซลขนาดขับเคล่ือน  2  ล้อ   จำนวน      1     คัน 
  
 
 

/ส่วนท่ี3.... 



 

   บทที ่ 3   
 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 
1. หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
    ก. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด                    
และแผนพัฒนาอำเภอ     
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  

มีทั้งหมด  7 ยุทธศาสตร์คือ  

1. การสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์  

2. การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้า การลงทุน  

3. การพัฒนาคุณภาพคน ท้ังความรู้คู่คุณธรรม  

4. สังคม มั่นคงเป็นธรรม มีพลังและเอื้ออาทร  

5. เน้นการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  

6. มีความมั่นคงของพลังงานและอาหาร  

7. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน  

มี 3 ด้านด้วยกัน คือ  

• ประชาคมความม่ันคงอาเซียน  
มีวัตถุประสงค์ท่ีจะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และ
ยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน  

• ประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียน  
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยเช่นเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง เช่น  
ท่องเท่ียว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ  

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- การคมนาคมขนส่งเป็นปัจจัยสำคัญท่ีจะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นประโยชน์กับประชาชน
อย่างแท้จริง  
- การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ เป็นปัจจัยการผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจยุคใหม่ ไปกับการ
ผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และความรู้เหมาะสกลายเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการใช้เทคโนโลยีเช่นเครื่องจักร 
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1.6  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

นโยบายiรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ท่ีแถลงต่อสภา ฯวันท่ี 23 - 24 สิงหาคม 2554 มี 8 ด้าน 

นโยบายท้ัง 8 ด้าน คือ 

1.นโยบายเร่งด่วนท่ีจะดำเนินการในปีแรก 

2.นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ 

3.นโยบายเศรษฐกิจ 

4.นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

5.นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 

7.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และ 

8.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

สำหรับนโยบายข้อ 1) นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการในปแีรก มี 16 เร่ือง  คือ 

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 

2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 

5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ 

7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

9.ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

10.ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

11.ยกระดับราคาสินค้าเกษตรกรและให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน 

12.เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียว 

13.สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

14.พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 

15.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท๊บเล็ตให้แก่โรงเรียน 

16.เร่งรัดและผลักดันการปฎิรูปการเมือง 
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2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
       ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในตำบลหนองตาดใหญ่ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ปัญหา 

ท่ี ขอบข่ายปัญหา ปริมาณปัญหา 
พ.ท. 

เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มอนาคต 

1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
- ถนน 

 
- จำนวนเส้นทางคมนาคมไม่
สะดวก 
- ส่วนใหญ่ยังเป็นถนน 
ลูกรังและถนนดิน 

 
หมู่ท่ี 1 – 9 
 
หมู่ท่ี 1-9  

 
หมู่ท่ี 1 – 9 
 
หมู่ท่ี 1 – 9 
 

 
- มีการดำเนินการสร้าง
เส้นทางคมนาคมเพิ่ม 
- ก่อสร้างถนนคสล.                   
และซ่อมแซมถนนเดิม 
- ถนนลาดยาง 

- น้ำประปา - น้ำประปาเหม็นและไม่ 
เพี ยงพอและมี ไม่ครบทุก
หมู่บ้าน 

หมูท่ี่ 1 - 9 หมู่ท่ี 1 - 9  -  ขยายเขตประปา 
 - ก่อสร้างระบบประปา           
หมู่บ้าน 

- การใช้ไฟฟ้า 
 
- ไฟฟ้าสาธารณะ 

- จำนวนการใช้ไฟฟ้ายังไม่
ครบทุกครัวเรือน 
- จำนวนไฟฟ้าสาธารณะมี
ไม่ เพี ย งพ อและสว่ าง ไม่
ท่ัวถึงและมีไฟฟ้าสาธารณะ
ชำรุดเสียหายในหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 – 9 
 
หมู่ท่ี 1 - 9 

หมู่ท่ี 1 – 9 
 
หมู่ท่ี 1 – 9  

- มีการใช้ไฟฟ้ าครบทุก
ครัวเรือน        
- ดำเนินการติดต้ังไฟฟ้า
สาธารณะเพิ่มขึ้นตามจุด
ต่างๆในบริเวณ หมู่บ้าน 

- โทรศัพท์ - โทรศัพท์สาธารณะไม่ 
พอเพียง 

หมู่ท่ี 1 - 9 ประชาชน  
หมู่ท่ี 1-9 

 -  ให้มีการติดต้ัง 
เพิ่มเติมในจุดสำคัญ 
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ด้านเศรษฐกิจ 
- ปัจจัยการผลิต 

 
-  น้ำมันมีราคาแพง 
-  ปุ๋ยเคมีมีราคาแพง 
-  สารบางชนิดมีราคาสูง 

 
หมู่ท่ี 1 – 9 
 

 
กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมทำ
นา ทำไร่ 

 
- จะมีราคาสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย 
ๆ 

- ผลผลิต -  ผ ล ผ ลิ ต /ไ ร่ ต่ ำ แ ล ะ
คุณภาพยังไม่ดี 

หมู่ท่ี 1 - 9 กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมทำ
นาทำไร่ 

- จะมีการใช้ปุ๋ยยาเคมีมาก
ขึ้น ดินจะเส่ือม 
คุณภาพ  ผลผลิตจะลดลง
อีก 
- ส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ ย
หมักปุ๋ยคอกปุ๋ยชีวภาพ 

 - สถานท่ีจำหน่าย
ผลผลิต 

- ไม่มีสถานท่ีจำหน่ายสินค้า
และราคาตามนโยบาย 
รัฐบาลไม่มีในพื้นท่ี 

หมู่ท่ี 1 - 9 กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมทำ
นาทำไร่ 

- ในอนาคต อบต.จะเข้า
มามีส่วนร่วมในด้าน
การตลาด 



 

- ราคาผลผลิต -  ราคาผลผลิตต่ำ หมู่ท่ี 1-9 กลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมทำ
นาทำไร่      ทำ
สวน 

- ในด้านการตลาด เช่น 
ประสานงานหรือจัดตลาด
นัดเกษตรกรหากมีการ
ปรับปรุงคุณภาพการผลิต
หรือมีการแปรรูปราคาก็
จะสูงขึ้นได้ 

- ทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพ 

-  เกษตรกร/ประชาชนมี
ทางเลือกประกอบอาชีพ
น้อย 

หมู่ท่ี 1 - 9 ประชาชนทุก
สาขาอาชีพ 

- อบต. จะส่งเสริมให้เกิด
อาชีพและทางเลือกใหม่
เพิ่มขึ้น 

- อาชีพรับจ้าง - การจ้างแรงงานไม่ต่อเนื่อง
เพราะเป็นแรงงานในภาค
เกษตรกรรม 

หมู่ท่ี 1 - 9 กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพรับจ้าง 

- คุณภาพชีวิตไม่ดีไม่มี
อนาคต/มีหนี้สินเพิ่มมาก
ขึ้น 

- การไม่มีอาชีพ
เสริม                     

-  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มี
อาชีพเสริม 

หมู่ท่ี 1 - 9  ประชาชนท่ี
สนใจประกอบ
อาชีพเสริม 

- มีอาชีพเสริมทุก
ครัวเรือนและมีรายได้เพิ่ม
มากขึ้น 

3. ด้านสังคม 
- ยาเสพติดให้
โทษ 

 
- เคยมียาเสพติดระบาดใน
หมู่เยาวชน 

 
หมู่ท่ี 1 - 9 

 
กลุ่มเยาวชน 
 ผู้ใช้แรงงาน 

 
-รัฐบาล/ส่วนราชการ
ณรงค์ต่อต้านและกำลังจะ
หมดไป 

- ปัญหาคุณภาพ
ชีวิต                             

- สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน 

หมู่ท่ี 1 – 9  ประชาชน - มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

- เด็กวัยรุ่นกลุ่ม
เส่ียงมั่วสุม/แข่ง
รถ/ก่อการ
ทะเลาะวิวาท 

เกิดจากความ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์และความ
คึกคะนอง 

หมู่ท่ี 1 - 9  เยาวชน - รัฐบาล /ส่ วน ราชการ
กำลังแก้ไขและกำลังจะ
หมดไป 

- ขนบธรรมเนียม
ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

- วัฒนธรรมต่างชาติผ่านเข้า
มาทางส่ือต่างๆทุกประเภท 

หมู่ท่ี 1 - 9 กลุ่มเยาวชน 
นักเรียน 
นักศึกษา  

- วัฒนธรรมท่ี ดีงามของ
ไทยจะถูกทำลาย 

- แหล่งความรู้ใน
ตำบล 

- ไม่มีแหล่งบริการให้ความรู้
ในตำบลหรือหมู่บ้าน 

หมู่ท่ี 1 - 9  ประชาชน  
 เยาวชน 

- มีแหล่งให้บริการความรู้
ครบทุกหมู่บ้าน 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
- ทรัพยากรท่ีดิน 

- ท่ีดินทำกินกำลังเส่ือม
ความอุดมสมบูรณ์เนื่องจาก
การใช้สารเคมีจำนวนมาก 
2. การถือครองท่ีดินกำลังจะ
เปล่ียนไปจากเกษตรกร(ให้
เช่า/ขายฝาก/จำนอง/ขาย) 

หมู่ท่ี 1 - 9 
 
 
หมู่ท่ี 1 - 9 

กลุ่มอาชีพทำนา
ทำไร่ 
 
กลุ่มอาชีพทำนา
ทำไร่ 

- ดินจะเส่ือมไปเรื่อยๆ 
 
- ท่ีดินจะตกอยู่ในมือ
นายทุนมากขึ้น 
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-ความไม่เพียงพอ
ของน้ำสำหรับ 
อุปโภค / บริโภค 
-  การเกษตร 
- แหล่งเก็บกักน้ำ 
 
 
-  น้ำท่วม 
 

- เฉพาะฤดูร้อนปริมาณน้ำมี
น้อย ไม่เพียงต่อการ อุปโภค 
/ บริโภค 
 
- ด้านแหล่งน้ำในการเกษตร 
- พื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่มีแหล่ง 
เกบ็กักน้ำ 
- เป็นพื้นท่ีราบลุ่มทำให้เกิด
น้ำ ท่วมเป็นประจำทุกปี 

หมู่ท่ี 1 – 9 
 
 
หมู่ท่ี 1 –9 
 
หมู่ท่ี 1 –9  
 
หมู่ท่ี 1- 9 

หมู่ท่ี 1 – 9 
 
 
หมู่ท่ี 1 –9  
 
หมู่ท่ี 1-9 
 
หมู่ท่ี 1 -9 

- มีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค / 
บริโภค 
- จัดหาและซื้อรถบรรทุก
น้ำ 
 
- มีแหล่งน้ำการเกษตร 
 
- มีแหล่งเก็บกักน้ำ 
- ก่อสร้าง,ขุดสระ,อ่างน้ำ 
- ขุดคลองส่งน้ำ 
ลอกคลอง 

- ทรัพยากรป่าไม้ -จำนวนพื้นท่ีป่าไม้ถูก
ทำลายเพิ่มมากขึ้น 

หมู่ท่ี 1 –9  ประชาชน - ลดการตัดไม้ทำลายป่า 
เพิ่มพื้นท่ีการปลูกป่า 
 

- รองรับขยะ การ
จัดการขยะ  
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ 

- จำนวนขยะมีปริมาณมาก
ขึ้น 
-ไม่มีถังรองรับขยะและไม่มี
การจัดการขยะท่ีถูกวิธี 

หมู่ท่ี 1 - 9 หมู่ท่ี 1 –9 - มีถังรองรับขยะ                                     
มีการจัดการขยะท่ีถูกวิธี 
- จัด ให้ มี ท่ี ท้ิ งขยะของ
ท้องถิ่น 

5 ด้านบริหาร
จัดการองค์กร
และการ
เปล่ียนแปลง 
-  ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังมีจำนวนน้อย 

 
 
หมู่ท่ี 1 –9  

 
 
ประชาชน 
 

 
 
- ประชาชนมีส่วนร่วมเพิ่ม
มากขึ้น 

-  ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 
เรื่องสิทธิและ
หน้าท่ี 
 

- ประชาชนบางกลุ่มท่ียังไม่
เข้าใจในเรื่องสิทธิและ 
หน้าท่ี 

หมู่ท่ี 1 – 9  ประชาชน - ประชาชนเข้าใจในเรื่อง
สิทธิและหน้าท่ีเป็นอย่างดี 

 - เครื่องมือ
เครื่องใช้  

- จำนวนเครื่องมือเครื่องใช้
ในสำนักงานยังมีไม ่
เพียงพอ 

อบต.                  
หนองตาด
ใหญ่ 

อบต.                  
หนองตาดใหญ่ 

- มีเครื่องมือเครื่องใช้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ
มาใชในการปฏิบัติงาน 

- บุคลากร - จำนวนบุคลากรมีไม่ 
เพียงพอ 

อบต.                  
หนองตาด
ใหญ่ 

อบต.                  
หนองตาดใหญ่ 

- มีจำนวนบุคลากรเพิ่มขึ้น 
ครบตามแผนอัตรากำลังฯ 

6 ด้านการศึกษา 
-  ส่ือการเรียน 
การสอน 

 
- ยังขาดงบประมาณในการ
จัดซื้อส่ือการเรียน การสอน 
 

 
โรงเรียนใน
เขตพื้นท่ี 

 
โรงเรียนในเขต
พื้นท่ี 

 
- สนับสนุน ส่ือการเรียน
การสอนให้แก่โรงเรียน 
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-  คุณภาพ
การศึกษาและ  
ขยายโอกาส 

- ด้านการศึกษายังขาด
งบประมาณ 

โรงเรียนใน           
เขตพื้นท่ี 

โรงเรียนใน            
เขตพื้นท่ี 

- สนับสนุน งบประมาณ
และบุคลากรแก่
สถานศึกษา 

7 
 
 
 

ด้านอื่นๆ 
- สาธารณภัย 

 
- มีเฉพาะฤดูร้อน มีปัญหา
เรื่องน้ำ อุปโภค/บริโภคและ
ฤดูฝนน้ำท่วม 

 
หมู่ท่ี 1 –9 

 
หมู่ท่ี 1 –9 

 
- มี แห ล่ง เก็ บกั กน้ ำ ทุ ก
พื้นท่ีมีการขุดลอกคลองส่ง
น้ำ 

-ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
สถานท่ีดับเพลิง/
จุดตรวจ 

- ด้านความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน  สถานท่ี
ดับเพลิง  ยังไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมู่ท่ี 1- 9 หมู่ท่ี 1- 9 - จัดซื้ออุปกรณ์ดับเพลิง
และดำเนินการก่อสร้างจุด
ตรวจ 
- จัดหาและซื้อรถบรรทุก
น้ำ 
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22 
3 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบลหนองตาดใหญ่  ตามหลัก  SWOT  ANALYSIS 

 1. ผลการวิเคราะห์จุดแข็งของตำบลหนองตาดใหญ่ (STRENGTH = S) 
ศักยภาพในปัจจุบัน ศักยภาพและแนวน้อมในอนาคต 

1. การปรับปรุงระบบราชการ แนวนโยบายรัฐบาลและ
การปรับปรุงระบบกฎหมาย ทำให้ความคล่องตัว
ประชาชนมีส่วนร่วมคิด  วางแผน ดำเนินการและ
ตรวจสอบ 

1. ทำให้อบต.ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ด้วยตนเอง สามารถใช้ทรัพยากรกรณีท่ีมีอยู่ได้อย่างมี                         
ประสิทธภาพประชาชนมีส่วนร่วมทุกระดับ 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติในท้องท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็น
ประโยชน์และมีผลต่อการพัฒนา              

2.ทำให้ชุมชนและอบต.ได้รับประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีทำให้ชุมชนและอบต.พัฒนาใน
ด้านต่างๆเพิ่มขึ้น 

3. มีเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี ท่ีค่อนข้าง
ทันสมัยสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน                                                      

3. ทำให้การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีศักยภาพและทันต่อเหตุการณ์                                                               

4. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงาน
และมีการพัฒนาตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 

4.ทำให้การปฏิบัติงานของอบต.มีการพัฒนาขึ้นและ
การปฏิบัติงานมีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถ
ของอบต.                 

5. มีโรงเรียนประถมศึกษา 4  แห่ง  5.ทำให้การศึกษาของเยาวชนไปอย่างท่ัวถึงและ
โรงเรียนขยายโอกาสจะช่วยนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น 

6. มีสถานีอนามัย  1  แห่ง 6.ให้ความรู้กับประชาชน ดูแลสุขภาพ สามารถ
หยุดยั้งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้เป็นอย่างดี 

7. มีวัดหรือศาสนสถานรวม  9  แห่ง 7.สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และ
จริยธรรม  ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี 

8. มีผู้นำท่ีมีความรัก สามัคคี ร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

8. ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างท่ัวถึงและมี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

9. มีผู้นำท่ีมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน                                          
 

9.ทำให้ประชาชนได้รับการเอาใจใส่เสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพประชากรให้ปรับตัวและพึ่งพาตนเอง
ได้ไม่ตกยุคหรือหล้าหลัง 

10. มีโรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง 10. ทำให้การศึกษาของเยาวชนไปอย่างท่ัวถึงและ
โรงเรียนขยายโอกาสจะช่วยนักเรียนได้เรียนสูงขึ้น 

11. มีศูนย์เด็กเล็กจำนวน  5 ศูนย์ 11. พัฒนาการเจริญเติบโตของเด็ก ,การเรียนรู้ด้าน
สติปัญญาและพัฒนาสมองก่อนเข้าสู่โรงเรียนปฐมวัย 
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2.ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน ของตำบลหนองตาดใหญ่ (WEAKNESS = W) 

สภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 
1. มีการกระจายถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางลงสู่
ท้องถิ่นทำให้มีภารกิจเพิ่มมากขึ้น  งานล้นมือ
ดำเนินการไม่ทันตามกำหนดเวลา 

1. คาดว่าจะดีขึ้นและหมดไป  เมื่อมีเจ้าหน้าท่ีถ่าย
โอนมาแบ่งเบาภารกิจท่ีถ่ายโอนมา และเพิ่มเติมโดย
นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ 

2. เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงานยังไม่พอเพียงกับภารกิจ
ท่ีมากขึ้น 

2. จะมีการจ้างลูกจ้างและรับสมัครอาสาสมัคร อบต. 
เข้ามาช่วยงาน ประสานงาน และดำเนินการในส่วนท่ี
ยังขาดอยู่ 

3.มีงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกับ
ความต้องการของท้องถิ่นที่มีอย่างไม่จำกัด 

3. คาดว่าจะดีขึ้นเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณจาก
ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้น 

4. มีบุคลากรในการบริหารอย่างจำกัดคือมีเฉพาะ
หัวหน้าสาวนราชการเมื่อมีเหตุให้ไม่สามารถมาปฎิบัติ
ราชการได้ไม่สามารถแทนกันได้ 

4. คาดว่าจะมีบุคลากรในการบริหารงานท่ีสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้ 

5. สมาชิกสภา อบต . และพนักงาน ส่วนตำบล 
จำเป็ น ต้ อ งมี ก าร ศึ ก ษ าอ บ รม ดู ง าน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสบการณ์และวิสัยทัศน์  ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ 

5. จำเป็นต้องมีการอบรมทัศนศึกษาดูงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

6. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีไม่เหมาะสมและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

6.  จัดอบรมให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการใช้
ประโยชน์ จากธรรมชาติอย่ างถู ก ต้องและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 

7. ยังขาดอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือช่าง 7. จำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องมือช่าง
เพิ่ม 
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4. ผลการวิเคราะห์โอกาส (OPPORTUNITY) 

ศักยภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 
1. ด้านเศรษฐกิจ    
   1.1 ดอกเบ้ีย ธนาคารถูก เหมาะสมกับการลงทุน 

 
1.1 ธนาคารมีเงินฝากสะสมอยู่ในธนาคารมากทำให้
สภาพคล่องล้นระบบ  เหมาะสำหรับกู้หรือถอนมา
ลงทุน 

   1.2 ราคาผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ข้าวเปลือก 
พืชไร่  อยู่ในระดับน่าพอใจ 

1.2 ราคาผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอัตราไม่
ร้อนแรง แต่มั่นคงทำให้ทราบต้นทุนและวางแผนการ
ผลิตได้ชัดเจน 

   1.3 รัฐบาลประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเป็น
วาระแห่งชาติ  ด้านเศรษฐกิจ  4  ประการ  คือ 
     1.3.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจาย
รายได้อย่างเป็นธรรม 
- โครงการพักชำระหนี้เกษตรกร  3  ปี  
-โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
- โครงการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร 
เช่น จำนำข้าวเปลือก ฯลฯ 
- โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  OTOP ฯลฯ 
   1.3.2 ต้องพัฒนาทุนทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืน 
- ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและมีพัฒนา
ทุกระดับ 
- โครงการเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรม 
- โครงการจัดระเบียบสังคม  
 

1.3 ทำให้ทราบทิศทางท่ีชัดเจนก่อเกิดความมั่นใจกับ
นักลงทุนท้ังภายในและจากภายนอกประเทศ 
- เป็นการตัดวงจรหนี้สินนอกระบบ  ทำให้ไม่ต้องเสีย
ดอกเบ้ียเงินกู้ให้กับเอกชนในอัตราสูง 
- เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีความรู้ 
ความสามารถเข้าถึงแหล่งเงินและมีโอกาสได้เป็น
ผู้ประกอบการมากขึ้น 
- เกิดความมั่นคงทางราคาทำให้เกษตรกรเกิดความ
เช่ือมั่นในการลงทุน 
- ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผลิตเป็นสินค้า
ส่งออกขาย 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และประเทศ 
- สร้างผู้นำชุมชน ก่อเกิดวิสัยทัศน์  รักท้องถิ่นและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะต่างๆ 
- เพื่อป้องปรามเด็กเยาวชนไม่ให้มั่วสุม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ศักยภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 
2. ด้านสังคม 
- การต้ังบ้านเรือนอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ทำให้สะดวก
ในการประชุม/ติดต่อ/ประสาน/การเรียกระดมสรรพ
กำลัง 

 
- การต้ังบ้านเรือนจะไม่ถูกตามหลักการจัดผังเมือง
รวม 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง  
วัด/สำนักสงฆ์รวม 9 แห่ง อนามัย 1 แห่ง 
สามารถนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้เป็น
อย่างดี  หากมีการบูรณาการ ร่วมกันของทุกฝ่าย 

- เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการ การก่อต้ังสำนักงาน
พุทธศาสนาแห่งชาติ  คาดว่าระบบการบริหารการ
จัดการ/การวางแผน  การพัฒนาร่วมกันจะเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

- ความสามัคคีของผู้นำท้องถิ่นจะทำให้เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. 

- มีความร่วมมือกันดี และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น 

- การรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือ/การประชาสัมพันธ์ 
ในรูปแบบต่างของภาคราชการสร้างความเข้าใจอันดี
ให้ประชาชน 

- จะทำให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น 
กล้าคิดกล้าแสดงออกยิ่งขึ้น 

- การกระจายอำนาจให้ ท้องถิ่ น เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของตนเอง 

- ประชาชนจะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น 

3. ด้านการเมืองการปกครอง 
- การเมืองระดับชาติ/ระดับจังหวัด/และท้องถิ่น                
มีความมั่นคง และไปในทิศทางเดียวกัน 

 
- การเมืองมีความมั่นคง การบริหารใช้นโยบายเป็น
จุดขาย ทำให้ประชาชนไม่รู้สึกเบ่ือหน่ายการเมือง 

- นักการเมืองในท้องถิ่นมีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น  ลดกระแสกดดันปลุกปั่น
ประชาชนให้แตกแยกแบ่งพัก แบ่งฝ่าย 

- การเมืองในท้องถิ่นพัฒนาไปประชาชนมีความมั่นคง
มากยิ่งขึ้น  ไม่สับสนในอุดมการณ์ประชาธิปไตย 
ต่อไปการซื้อสิทธิขายเสียงจะลดลง 

4. ด้านเทคโนโลยี 
4.1 ด้ วย ศักยภาพ   สถานะทางการเงิน   และ
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อบต. จะมีการนำเทคโนโลยี
ต่างๆเข้ามาเผยแพร่ และใช้ในงานของ อบต. เช่น 
- ศูนย์คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตตำบล 
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (การศึกษานอกโรงเรียน) 
- แปลงปลูกพืชสาธิต / แปลงเรียนรู้ตัวอย่าง 
ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตำบลหนองตาดใหญ่ 

 
- จะทำให้ประชาชนได้รับการพัฒนาเพิ่มความรู้

วิสัยทัศน์  เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพ 
- เป็นการพัฒนาคุณภาพประชากรในทุกๆด้าน 
 

 4.2 โรงเรียนประถมศึกษาในตำบลหนองตาดใหญ่         
มี  4 แห่ง จะมีโอกาสนำเด็กนักเรียนออกศึกษา
ข้อเท็จจริง/ความรู้เทคโนโลยีนอกสถานท่ีเป็นการ
เพิ่มวิสัยทัศน์และโอกาสการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน
มายิ่งขึ้นฯลฯ 

- จะทำให้เด็กนักเรียนเข้าใจข้อมูลข้อเท็จจริง รู้จัก
สั งคม  ห มู่ บ้ าน  ตำบ ลของตน เอ ง เข้ า ใจก าร
เปล่ียนแปลงชาติและของโลก สามารถวางแผน
อนาคตของตนเอง/ปรับตัวได้ 
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5. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค หรือข้อจำกัดของตำบลหนองตาดใหญ่ ( THREAT = T) 

สภาพปัจจุบัน แนวโน้มในอนาคต 
1. ด้านเศรษฐกิจ 
   1.1 ปริมาณผลผลิตท่ีลดลง 
 

1.1 ต้องให้ความรู้แก่เกษตรกรให้มีการบำรุงดิน ปรับปรุง
ดิน อย่างมาก ถึงจะแก้ไขได้และแนวโน้มผลผลิตจะลดลง 
ดินจะเส่ือมลงไปเรื่องๆ  ผลผลิตจะลดลงและรายได้จะ
ลดลงเรื่อยๆ 

   
 1.2 ตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำนำ
ข้าวเปลือก หรือมาตรการนโยบายของรัฐบาลไม่มีในพื้นท่ี 

1.2 ยังไม่มีมาตรการแก้ไข 

   1.3 เกษตรกรไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนัก 
เพราะสภาพดิน/ภูมิอากาศ แหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร / 
ความรู้ของเกษตรกรยังไม่เพียงพอ 

1.3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  จำเป็นต้อง
สร้างศูนย์พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน เพื่อให้
ความรู้ทักษะและเพิ่มทางเลือกอาชีพให้เกษตรกร 

1.4 ระดับการศึกษาของประชากรในภาคเกษตรกรรม โดย
เฉล่ียต่ำ มีผู้ไม่รู้หนังสือ และระดับอ่านออกเขียนได้ และ
จบ ต่ ำ ก ว่ าภ าค บั ง คั บ  ก ว่ า  90 % (เฉ พ า ะ อ า ชี พ
เกษตรกรรม) ไม่รวมอาชีพอื่นๆ ส่งผลให้การประกอบ
อาชีพขากการวางแผน                การบริหารจัดการ 
ขาดการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

1.4 ต้องให้ความรู้ และเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพให้
มากขึ้น  เพื่อเพิ่มความรู้ความชำนาญ ฝึกการวางแผน การ
บริหารจัดการ ฯลฯ 

1.5 ขาดยานพาหนะในการขนส่งสินค้า ฯลฯ ออกสู่ตลาด
กลางกรุงเทพ  ตลาดกลางต่างจังหวัด  คงมีแต่รถบรรทุก
ขนาดเล็ก หรือรถอีแต๋นซึ่งไม่มีศักยภาพพอเพียงทำให้
เสียเปรียบ 

1.5 อบต. จำเป็นต้องเข้ามาส่งเสริมช่วยเหลือโดยเฉพาะ
สินค้าท่ีตลาดมีความต้องการสูง โดยการจัดหารถบรรทุก  
หรือตั้งกลุ่มผู้ผลิตเพื่อหาผู้มีรถมารับจ้างบรรทุกของไปขาย 
ฯลฯ 

   1.6 การจ้างแรงงานในท้องถิ่น มีไม่ต่อเนื่องคงเป็นการ
จ้างตามฤดูกาลทำให้ว่างงานในฤดูแล้ง 

1.6 ยังคงมีลักษณะเช่นนี้ ไปอีกนาน  หากไม่มีกิจกรรม
การผลิตท่ีหลากหลายเพิ่มข้ึน 

   1.7 ค่าครองชีพ/ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงและอื่นๆ  มีแนวโน้ม
สูงขึ้นทุกปี แต่ราคาพืชผลและรายได้ เพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ี
ต่ำกว่าอัตราการเพิ่มของค่าของครองชีพ 

1.7  คนยากจนมีมากขึ้น จำต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ตาม
นโยบายประกาศสงครามกับความยากจนของรัฐบาล 

   1.8 ท่ีดินท่ีใช้ประกอบอาชีพ มีแนวโน้มจะนำไปให้เช่า
ทำไร่มากขึ้น โอกาสขาย หรือหลุดมือไปจากเกษตรมีสูง 

1.8 คงมีการให้เช่าและขายฝากมากขึ้น อบต.จำเป็นต้อง
เร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อเป็นท่ีพึ่งของ
เกษตรกรได้   จะได้หยุดยั้งการให้คนอื่นเช่าท่ีดินและขาย
ท่ีดิน 

2. ด้านสังคม 
   2.1 คนรุ่นใหม่อยู่ในวัยแรงงานอายุ 18-45 ปี ไม่นิยม
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามอย่างพ่อแม่ นิยมอพยพไป
ขายแรงงานตามจังหวัดท่ีเจริญ และแหล่งอุตสาหกรรม 
หากแต่งงานและมีบุตรหลานก็จะนำมาให้พ่อแม่เล้ียง ทำ
ให้ตามหมู่บ้านมีเด็กและคนแก่อยู่มาก การพัฒนา  การ
รับรู้ข่าวสาร  ฯลฯ ทำได้ด้วยความลำบาก เพราะผู้รับอยู่ใน
สภาพไม่พร้อม 

- จะรุนแรงมากขึ้นหากภาคเกษตรกรรมไม่เป็นส่ิงของ
ประชาชนได้ 
- คนรุ่นใหม่วัยแรงงานจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
น้อยลง 
- จะรุนแรงมากขึ้นหากภาคเกษตรกรรมไม่เป็นส่ิงของ
ประชาชนได้ 
- คนรุ่นใหม่วัยแรงงานจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม
น้อยลง 



 

   2.3 ปัญหายาเสพติด/วัยรุ่น  กลุ่มเส่ียง พฤติกรรมก่อ
การทะเลาะวิวาท 

- ผู้ปกครองและผู้นำท้องถิ่นกำลังแก้ไขอยู่และมีแนวโน้ม
ในทางท่ีดี  และจะลดลงเรื่อยๆต้องดำเนินการอย่าง 
ต่อเนื่อง 

   2.4 ลัทธิทุนนิยม/วัฒนธรรมต่างประเทศ ท่ีผ่านเข้ามา
ทางส่ือทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ละเลย หลงลืมความเป็น
ไทย เอกลักษณ์ไทย เช่น เด็กรุ่นใหม่มีความอ่อนน้อมถ่อม
ตัวลดลง การแต่งกายของผู้ชายผู้หญิงดูไม่สุภาพเรียบร้อย   
ฯลฯ 

- หากไม่ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย เยาวชนก็จะหลงลืมและ
เอกลักษณ์ของชาติท่ีดีงามจะค่อยๆหายไปช่ือเรียกของ
เด็กไทยจะเน้นภาษาต่างประเทศมากขึ้น ฯลฯ 

3. ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
3.1 มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการผลิต  และ
ชีวิตประจำวันน้อย  เนื่องจากมีความยุ่งยาก ซับซ้อน 
บางอย่างมีราคาแพง  เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

 
- จะต้องมีการส่งเสริม และให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ในการผลิตและใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น 

3.2 ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นลูกโซ่อาหารของพืช/ของ
สัตว์/และของคน  ลดลง  เนื่ องจากการเพิ่ มขึ้นของ
ประชากร ทำการเกษตรไม่ถูกวิธี  การใช้สารเคมี  ทาง
การเกษตรจนถึงขั้นวิกฤตแล้ว 

- ทรัพยากรอาหารของมนุษย์ท่ีหาได้ตามธรรมชาติจะหมด
ไป  จำเป็นต้องมีการเพาะเล้ียง เพื่อให้เพียงพอกับการ
บริโภค 

3.3 แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรต้ืนเขินและมีไม่เพียงพอจะมีใช้
ก็เฉพาะในช่วงฤดูฝน 

- ต้องพัฒนา คูคลอง และเพิ่มแหล่งน้ำ ด้วยการขุดสระ
เพิ่มและขุดคลองให้เช่ือมโยงคลองต่างๆ  
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 บทที ่4 

 
                    วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ 
“องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่     เมืองน่าอยู่     ส่งเสริมอาชีพชุมชนพัฒนาคนและสังคม                
ให้เข้มแข็ง   เพื่อเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ยั่งยืน” 

2.  พันธกิจ (MISSION) 
 1. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานท่ี  
จำเป็น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การกำจัดขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและมลภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้

มาตรฐานและเพียงพอ 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ได้รับบริการสาธารณะอย่างท่ัวถึง 
3. ประชาชนมีความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ประชาชนมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น 
5. สังคม ชุมชน  มีสภาวะแวดล้อมท่ีดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
6. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. การบริหารในระบบบูรณาการและการทำงานเน้นความโปร่งใส 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน                                          
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
  ปี 56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สาธารณูปโภค 

1) จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) ร้อยละของจำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 
3) ร้อยละของแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรงุให้ใช้การได้ 
4) ประชาชนมีน้ำประปาสะอาดสำหรับอุปโภคและ
บริโภคที่เพียงพอ  
 

1) การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมยังไม่ทั่วถึง 
2) ไฟฟ้าสาธารณะมีไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง 
 
3) แหล่งน้ำต้ืนเขินและมีวัชพืชปิดทางระบายน้ำ 
 
4) ระบบประปาเดิมมีสภาพการใช้งานที่ยาวนาน 
ชำรุดบ่อย ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมซอมเป็น
จำนวนมาก 

 40  แห่ง 
20  % 

 
60  % 

 
25  % 

8 แห่ง 
 5  % 

 
5 % 

 
  5  % 

8 แห่ง 
  5  % 

 
10  % 

 
  5  % 

 

8 แห่ง 
  5  % 

 
20  % 

 
   5  % 

8 แห่ง 
5  % 

 
25  % 

 
  5  % 

8 แห่ง
20  % 

 
60 % 

 
25  % 

2. การให้บริการสาธารณะ 
อย่างทั่วถึง 

1) ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 
2) ร้อยละของสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียนระดับก่อนปฐมวัย 
3) จำนวนร้อยละของประชาชนที่ได้ออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ 
4) สัดส่วนของประชากรเจ็บป่วยลดลง 
5) จำนวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการ
สงเคราะห์ คนชรา คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส 
6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและเจ้าหน้าท่ีของ
อปท.ได้รับการพัฒนาความรู้ 

1) ช่องทางการสื่อสารยังไม่ทั่วถึง 
2) นักเรียนขาดสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นต่อการ
พัฒนาการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย 
3) ประชาชนไม่มีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย 
4) การสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง 
5) การสงเคราะหค์นชรา คนพิการ และผู้ด้วยโอกาส
ยังไม่ทั่วถึง 
6) ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ
การให้บริการสาธารณะของรัฐ 

100  % 
 

  45  % 
 

  20  % 
 

  18  % 
100  % 

 
100  % 

30  % 
 

8  % 
 

5  % 
 

3  % 
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  5  % 
 

 4  % 
20  % 

 
25  % 
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13  % 
 

  5  % 
 

  5  % 
30  % 
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20  % 
 

13  % 
 

   5  % 
 

   6  % 
 40  % 

 
25% 

 

100 % 
 

45  % 
 

20  % 
 

18  % 
100  % 

 
100  % 

   
 
 
           29 





จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน                                          
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(kpls) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline Data) 

เป้าหมาย (Targets) 
  ปี56-60 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 ปี 60 

3. การจัดระเบียบสังคมให้มีความ
มั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1) จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย 
เพศ และยาเสพติดลดลง 
 

1) ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม   100  % 25 % 25  % 
 

25 % 25 % 100 % 

4. ประชาชนมีงานทำ  มีรายได้ 
 

1) สัดส่วนของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

1) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอในการยังชีพ      30  % 3 %  5  % 
 

7 %   9 % 10 % 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

1) จำนวนต้นไม้ที่เพ่ิมข้ึน 
2) ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน 
3) ร้อยละของจำนวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่
เพียงพอต่อความต้องการ 

1) ในพ้ืนที่มีการปลูกต้นไม้ยืนต้นน้อย 
2) ประชาชนยังมีส่วนร่วมในการจัดการขยะชุมชนน้อย 
3) จำนวนภาชนะรองรับขยะมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

15  % 
20  % 
100 % 

 

2  % 
5  % 
100% 

 

4  % 
5  % 
100% 

 

4  % 
5  % 
100% 

 

5  % 
5  % 
100% 

 

15 % 
20  % 
100% 
 

6. การอนุรักษ์ สืบทอด 
ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

1) ร้อยละของจำนวนเครือข่ายการเฝ้าระวังเพ่ิมข้ึน 
 
2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมี
ความภูมิใจในความเป็นไทย 
3) เด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา
ตามนโยบายและรัฐบาล 

1) จำนวนประชาขนขาดจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม 
2) ประชาชนยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ต่าง  ๆ น้อย 
3) การสนับสนุนด้านการศึกษายังไม่เพียงพอและทั่วถึง 

60  % 
 

50  % 
 

50 % 

15  % 
 

10  % 
 

15 % 

15  % 
 

12  % 
 

15 % 

15  % 
 

14  % 
 

15 % 

15  % 
 

14  % 
 

15 % 

60 % 
 
50  % 
 
15 % 

7. การบริหารในระบบเชิงบรูณาการ 
เน้นการทำงานโปร่งใส 

1) หน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ 
2) ประชาชนที่ได้รับบริการมีความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

1) การขาดจรรยาบรรณในมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ 
2) การไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน 

100 % 
 

   70% 
 

100% 
 
  70% 
 

100% 
 

  70% 
 

100% 
 

  70% 
 

100% 
 

  70% 
 

100% 
 
  70% 
 

30 



 
 

4.  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน    
  ภารกิจในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  จะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนาของตำบลท่ีกำหนดไว้  จึงได้กำหนดแนวทางการ 
พัฒนา ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมทุกด้าน  ดังนี้ 
 1.   ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
       ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก 
และรวดเร็วขึ้น  โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้ 
 1. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ตรอก  ซอย ในเขตตำบลให้มีถนนคอนกรีตเสริม 
เหล็กให้ได้มาตรฐานปลอดภัยและสอดคล้องกับผังเมือง 
 2. ก่อสร้างทางเท้าและท่อระบายน้ำ ให้ท่ัวเขตตำบล 
 3. ก่อสร้างและซ่อมบำรุงแหล่งน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถเก็บกักน้ำให้ 
ประชาชนใช้ประโยชน์ และสามารถป้องกันการเกิดอุทกภัย 
 4.  ปรับปรุงและติดต้ังและขยายเขตการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ 
 5.  ปรับปรุงและขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ท่ัวตำบล 
 6 .  จัดทำผังเมืองและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวในเขตตำบลปรับปรุงและอนุรักษ์พื้นท่ีให้เป็นสวนสาธารณะ             
   
 
 2.  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
               แนวทางการพัฒนา 
      1.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้ติดเช้ือ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 2.  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 3.  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุน ส่งเสริม 
กีฬานานาชาติ 
 4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 
 5.  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
  6.  การป้องกัน  และแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 7.  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/จริยธรรมแก่ประชาชน 
ในท้องถิ่น 
 8.  การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
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 3. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
    แนวทางการพัฒนา 
 1.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
 2.  ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 4.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
     4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 
 1.  การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
 2.  การกำจัดมูลฝอยรวมและปฏิกูลรวม และการจัดต้ังศูนย์กำจัดขยะระดับอำเภอ 
 3.  การกำจัดมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ำเสีย ในชุมชนและท้องถิ่น 
 4.  การจัดการ การบำรุงรักษา และการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้  
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 5.  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษาส่ิงแวดล้อมและการ 
ประหยัดพลังงาน 
 6.  การปลุกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้และความเข้าใจ 
  ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาส่ิงอื่นๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
 7.  การเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ ท้ังระดับชาติและ  สากล 
 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
         แนวทางการพัฒนา 
 1.  พัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
 2.  การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
 3.  การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร 
 4.  การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการใช้เกษตร 
อินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
          6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
               แนวทางการพัฒนา 
 1.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   ศิลปวัฒนธรรม และแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง  บำรุงถนน  ทางน้ำ  และท่อ  
        ระบายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 การขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อม 
ซ่อม / ปรับปรุง 

 

1.3  การจัดทำระบบประปาและวางท่อ 
 
 
 
 
 

-  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
-  ก่อสร้างถนนหินคลุก 
-  ก่อสร้างถนนดิน 
-  งานบูรณะซ่อมบำรุงทางหลวงชนบท 
-  ซ่อมแซมถนนชำรุดในหมู่บ้านตำบล 
-  รางระบายน้ำคอนกรีต 
-  วางท่อระบายน้ำ 
 

-  ขยายเขตและติดต้ังโคมไฟภายในหมู่บ้านเพิ่มเติม 
-  ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน 

 

-  ก่อสร้างถังสูงเพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาให้ท่ัวตำบล 
-  ก่อสร้างถงัคอนกรีตเก็บน้ำฝน 
-  วางท่อประปาเพิ่ม 
-  ประปาบาดาล 
-  ซ่อมแซมบ่อบาดาล 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

 
 
 
 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
     และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 1.4  ส่งเสริมเช่ือมโยงการชลประทาน  ก่อสร้างฝาย  ทำนบ 
        กั้นน้ำ  ขุดลอก  ขุดสระ  พัฒนาแหล่งน้ำ  คลองน้ำ  
และ การกระจายการใช้ประโยชน์ 
 
 
 

2.1 การสังเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี   
       คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเช้ือ HIV  จัดให้มีและ 
       เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
 
 
2.2  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 
 
 
 
 

2.3  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา 

-  การขุดสระเพื่อการเกษตร  และการประมง 
-  การขุดลอกคลอง  ลำห้วยเพื่อการเกษตร 
-  การสร้างฝายน้ำล้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตร 
-  ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำ 
-  ก่อสร้างท่อเหล่ียมคลองอีสานเขียว 
 

-  จัดเบ้ียยังแก่ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ยากจน, ผู้ติดเช้ือเอดส์ ฯลฯ 
-  ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มสตรี 
-  ให้ความช่วยเหลือเด็ก, สตรี, เยาวชน, ผู้พิการ, ผู้ด้อยโอกาส, ผู้ติดเช้ือ 
    เอดส์ ฯลฯ 
-  ก่อสร้าง/ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

-  สนับสนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน 
-  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ชุมชน 
-  จัดหาอาชีพเสริมหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว 
-  ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนท่ียากจนให้มีงานทำ                              
-  จัดหาสถานท่ีจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ    
      

-  ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา 
-  จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบล 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬา  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจร   
       ทางบก 
 
 
 
 
 
 

2.5 การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพการรักษาพยาบาล  การป้องกัน  
       และควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟื้นฟู   
       สุขภาพของประชาชน 
 
 
 

2.6  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
 
 
 
 

 
 
 

-  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
-  ป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 
-  ป้องกันและบรรเทาวาตภัย 
-  จัดให้มีป้ายจราจร  และสัญญานไฟจราจร 
-  รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  “ ขับขี่ปลอดภัย  เปิดไฟใส่หมวก ” 
-  จัดทำป้ายบอกทาง  อบต. 
-  จัดหารถฉุกเฉินสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 

-  จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เพื่อควบคุมและป้องกันโรค 
    ติดต่อต่าง ๆ 
-  ส่งเสริมและรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ  และไม่ติดต่อต่าง ๆ 
-  ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
 

-  จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  “ หนองตาดคัพ ” 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาด 
    ปัญหายาเสพติด 
-  เข้าค่ายเยาวชนต้านยาเสพติด 
-  รณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตาม
หลัก 
      การบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.7  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม/  
       จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น  
 
 

2.8 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรม 
        ทางพระพุทธศาสนา 
 
 

3.1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ  ด้านตามหลักการ บริหาร    
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 

 
 
 
 
 
 

3.2 การพัฒนาเทคโนโลยี  และบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
 
 
 

-  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม   
    จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนในระดับตำบล 
 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรม  และประเพณี 
   ท้องถิ่น 
-  สืบสานประเพณี  วัฒนธรรม 
 

-  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.) 
-  พัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน 
-  ศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล 
-  อินเตอร์เน็ตตำบล 
-  ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
-  สนับสนุนการปฏิบัติงานของ  อปพร. 
 

-  พัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมทัศนะศึกษาดูงานพนกังานส่วนตำบล, 
    สมาชิก อบต. 
-  พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
-  จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล้อมให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 
 
 

 

3.3  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 
 
 
 
 

4.1  การกำจัดมูลฝอยรวมและส่ิงปฏิกูลรวม  และการจัดต้ังศูนย์ 
กำจัดขยะระดับตำบล 

 

4.2  การจัดการ  การบำรุงรักษา  และการเพิ่มพื้นท่ีป่าไม้  การใช้ 
       ประโยชน์จากป่าไม้  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 
 

4.3  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

 

5.1  การพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร
อินทรีย์ 

 

 

-  จัดทำประชาคมให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีบทบาทในการ 
   พัฒนาท้องถิ่น 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เรื่องประชาธิปไตยและกฎหมาย  
   รัฐธรรมนูญการเลือกตั้ง 
-  จัดโครงการ  อบต. สัญจร เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
 

-  ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
-  รณรงค์รักษาความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเรือนและชุมชน 
 

-  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ 
    สำนึกอนุรักษ์ป่าชุมชน 
-  จัดหาพันธุ์กล้าไม้ต่าง ๆ  เพื่อปลูกในวันพิธีต่าง ๆ 
-  สำรวจแนวเขตและรังวัดพื้นท่ีสาธารณะ 
 

-  รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชน 
    อนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 

-  สนับสนุนโรงปุ๋ยอินทรีย ์
-  โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ 
-  กลุ่มเกษตรทางเลือกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-  สนับสนุนพันธุ์ข้าว 
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6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเช่ือมั่นในการใช้
เกษตรอินทรีย์แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 

 

6.1  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง 
       ท่องเท่ียวด้านศาสนา  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ   
       ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
 

-  การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 
 

-  สนับสนุนท่ีทำการปกครอง  อ.สีดา  ในการดำเนินงานจัดการ 
   ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  (โฮมสเตย์) 
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