
 

ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตาํบลท้ายตลาด 

เรื<อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด (พ.ศ.HII8 – 

2562) 
************************ 

   

  ดว้ยองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ไดดํ้าเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

(พ.ศ.EFFG-EFIE) ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิQน พ.ศ.EFRG และได้ผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด เมืQอคราว

ประชุมสมยัสามญั สมยัทีQ E ครั XงทีQ Y ในวนัทีQ [ พฤษภาคม EFF[ แลว้นั Xน 

  องค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด อําเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีจงึขอประกาศใช้

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ.EFFG-EFIE) ดงักล่าวเพืQอใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาตําบลทา้ยตลาด

ต่อไป 
 

 

  จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทั Qวกนั 

 

ประกาศ  ณ  วนัทีQ  Ya  เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕7  

 

  

             สรรพวฒัน์  เกดิชนะ 

 

    (นายสรรพวฒัน์   เกดิชนะ) 

  นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 

 

 

 

 

 

 

 



หลกัการและเหตุผล 
 

ความจาํเป็นของการแก้ไขหรือการเปลี=ยนแปลง 
 

ตามที&องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด ได้ดําเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตร์การ

พฒันา (พ.ศ.GHHI-GHKG) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.GHHP และสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด 

ไดม้มีตเิหน็ชอบในการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด เมื&อคราวประชุมสมยัสามญั สมยั

ที& G ครั Wงที& X ในวันที& P พฤษภาคม GHHP และตามประกาศองค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด เรื&อง

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา (พ.ศ.GHHI-GHKG) เมื&อวนัที& X[ พฤษภาคม GHHP แลว้นั Wน 
 

ตามหนังสือสั &งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด ที&มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวันที&            

G กุมภาพนัธ์ GHHI เรื&อง แนวทางและหลกัเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพฒันาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ&น ได้แจง้แนวทางและเค้าโครงการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ&นโดยใหม้กีารปรบัรูปแบบ

ใหม่ รวมถึงการนํายุทธศาสตร์ของรฐับาลชุดปัจจุบนั และค่านิยมหลกัของคนไทยนํามาบรรจุในแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันาดว้ย คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาองค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ย

ตลาด จึงได้แก้ไขและจดัทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด (พ.ศ.

GHHI-GHKG) แก้ไขเพิ&มเติม ครั Wงที& X/GHHI ขึWน เพื&อนําเสนอคณะกรรมการพฒันาท้องถิ&น พจิารณาร่าง

แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาเพื&อเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิ&น โดยผู้บรหิารทอ้งถิ&นนําเสนอต่อสภาทอ้งถิ&นเพื&อให้

ความเหน็ชอบและประกาศใชต่้อไป 

 
 

ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั =งการที=เกี=ยวข้อง 
  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ&น     

พ.ศ. GHfI และหนังสือสั &งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด ที&มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวันที&  G 

กุมภาพันธ์ GHHI เรื&อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจดัทําและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ&น 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การแก้ไขหรือเปลี=ยนแปลง 
 

 

ลําดบั

ที& 

รายการเดมิหรอื 

รายละเอยีดเดมิ 

รายการแก้ไขหรอืรายการ

เปลี&ยนแปลง 

เหตุผลหรอืความจําเป็นที&ต้องการ

แก้ไขหรอืเปลี&ยนแปลง 

1. บทที& ^ แผนยุทธศาสตร ์

แผนการบรหิารราชการแผ่นดนิ

(รฐับาลยิ&งลกัษณ ์ชนิวตัร) 

บทที& ^ แผนยุทธศาสตร ์

แผนการบรหิารราชการ

แผ่นดนิ (รฐับาลพลเอก

ประยุทธ์ จนัทรโ์อชา) 

- ค่านิยมหลกั XG ประการ 

- ยุทธศาสตร ์คสช. 

เพื&อปฏบิตัติามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

2. แผนพฒันาจงัหวดัลพบุร ี 

(2558-2561) 

 วสิยัทศัน์  

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จํานวน ^ ยุทธศาสตร ์

 

แผนพฒันาจงัหวดัลพบุร ี 

(2558-2561) 

 วสิยัทศัน์  

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

จํานวน H ยุทธศาสตร ์

 

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

3. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อปท. 

โครงสรา้งความเชื&อมโยงแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อบต.     

ทา้ยตลาด ปี GHHI-GHKG 

แก้ไขยุทธศาสตรจ์งัหวดัจาก

เดมิ ^ ยุทธศาสตร ์เป็น       

H ยุทธศาสตร ์

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

4. รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรก์าร

พฒันาของ อบต.ทา้ยตลาด       

(ยท \f) ความเชื&อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตรจ์งัหวดักบัยุทธศาสตร์

การพฒันา อปท. 

ปรบัตามยุทธศาสตรข์อง

จงัหวดัที&เปลี&ยนแปลง 

เพิ&มเตมิตามยุทธศาสตรก์าร

พฒันาของ อบต.ทา้ยตลาด 

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว \P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

-ต่อ-  

 

 

 

ลําดบั

ที& 

รายการเดมิหรอื 

รายละเอยีดเดมิ 

รายการแก้ไขหรอืรายการ

เปลี&ยนแปลง 

เหตุผลหรอืความจําเป็นที&ต้องการ

แก้ไขหรอืเปลี&ยนแปลง 

5. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดักบั

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท. 

โครงสรา้งความเชื&อมโยงแผน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา อบต.     

ทา้ยตลาด พ.ศ.GHHI-GHKG  

(แบบ ยท.\X) 

จดัทําโครงสรา้งยุทธศาสตร์

การพฒันาใหม้คีวาม

สอดคลอ้งกนัตั Wงแต่

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ 

อปท.และยุทธศาสตรก์าร

พฒันาของ อบต.ทา้ยตลาด 

(แบบ ยท.\X) 

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว\P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

6. รายละเอยีดแผนยุทธศาสตร ์

อบต.ทา้ยตลาด (ยท.\f) 

ปรบัความเชื&อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 

ยุทธศาสตร ์อปท.ในเขต

จงัหวดัและยุทธศาสตร ์

อปท. 

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว\P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

7. - เพิ&มเตมิ บทที& H การตดิตาม

และประเมนิผลยุทธศาสตร ์

ประกอบดว้ย 

H.X กรอบและแนวทางใน

การตดิตามและประเมนิผล 

H.G ระเบยีบ วธิใีนการ

ตดิตามและประเมนิผล 

H.^ กําหนดเครื&องมอืที&ใชใ้น

การตดิตามและประเมนิผล 

 

เพื&อปฏบิตัิตามหนังสอืสั &งการ

กระทรวงมหาดไทย ด่วนที&สุด         

ที& มท \IX\.G/ว\P\^ ลงวนัที&     G 

กุมภาพนัธ์ GHHI   

 

 

 

 



 
 

บทท่ี ๑ 
บทนำ 

  การวางแผน  ถือเป'นกลไกสำคัญที่จะทำให8องค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน บรรลุจุดมุ<งหมายได8 
โดยใช8ยุทธศาสตร:ที่เหมาะสม ดังน้ันองค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน จำเป'นอย<างย่ิงที่ต8องวางแผนการใช8ทรัพยากร 

ให8คุ8มค<า และเกิดประโยชน:สูงสุดแก<ประชาชน ทั้งในปOจจุบันและในอนาคต 
แผนพัฒนาท3องถ่ิน  หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปR     

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว<าด8วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

กำหนดให8องค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน มีอำนาจและหน8าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท8องถ่ินของตนเอง เพื่อให8
ทราบทิศทางและความต8องการพัฒนาในอนาคต โดยการจัดทำแผนพัฒนาท8องถ่ิน ได8กำหนดให8ประชาชนและ
ภาคประชาสังคมเข8ามามีส<วนร<วมในการกำหนดวิสัยทัศน: และยุทธศาสตร:การพัฒนาท8องถ่ิน ยุทธศาสตร:การ

พัฒนาซึ่งเป'นแผนระยะปานกลาง หรือระยะยาวที่กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน   
แต<ไม<ได8กำหนดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาไว8 ดังน้ันการกำหนดห8วงระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร:การพัฒนา จึงข้ึนอยู<กับแนวคิดขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ินที่ต8องการให8เกิดข้ึนในอนาคต      

โดยคำนึงถึงข8อมูลปOญหา ความต8องการของประชาชนในพื้นที่เป'นสำคัญ  
เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา เป'นแผนพัฒนาที่กำหนดทิศทางความต8องการในอนาคต 

ดังน้ัน องค:กรปกครองส<วนท8องถ่ินจึงจำเป'นต8องจัดทำแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาก<อนการจัดทำแผนพัฒนา  

สามปRและตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐/ว ๐๘๒ ลงวันที่ ๙ มกราคม  ๒๕๕๐ กำหนดให8องค:กร
ปกครองส<วนท8องถ่ิน กำหนดเป_าหมายระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา เพื่อเป'นเครื่องมือกำหนด    
ทิศทางการพัฒนาและห8วงระยะเวลาให8ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปR โดยมีแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปR 

ให8มีความสอดคล8องกับแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา  มีการกำหนดเป_าหมายห8วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร:
การพัฒนา และต8องจัดทำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาฉบับปOจจุบัน เพื่อให8การจัดทำแผนพัฒนาสามปR
ขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ินดำเนินการต<อไปได8 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตรCการพัฒนา 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว<าด8วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข8อ ๔ วรรคสิบสี่ “แผนยุทธศาสตรCการพัฒนา” หมายความถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน ที่กำหนดยุทธศาสตร:และแนวทางการพัฒนาขององค:กรปกครองส<วนท8องถ่ิน  

ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน:(Vision)  พันธกิจ( Mission) และจุดมุ<งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต (Goal) โดย
สอดคล8องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห<งชาติ แผนการบริหารราชการแผ<นดิน ยุทธศาสตร:การพัฒนา

จังหวัด อำเภอ และแผนชุมชน  
การวางแผนพัฒนาองค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด จึงเป'นกระบวนการพิจารณาการ

ตัดสินใจล<วงหน8า เกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด ทั้งในด8าน

เศรษฐกิจ ด8านสังคม  ด8านโครงสร8างพื้นฐาน ด8านการเมือง ด8านการบริหาร ด8านทรัพยากรและสิ่งแวดล8อม    
โดยมีการนำปOญหาและความต8องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนศักยภาพขององค:การบริหารส<วนตำบล 

 



๒ 
 
ท8ายตลาดมาวิเคราะห: เพื่อกำหนดจุดมุ< งหมายในการพัฒนา  ซึ่งองค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด             
มีความจำเป'นต8องจัดทำแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา ข้ึนก<อนการจัดทำแผนพัฒนาสามปRขององค:การบริหาร   
ส<วนตำบลท8ายตลาด 

  ดังน้ันแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา จึงมีความสำคัญต<อองค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาดเป'น
อย<างย่ิง เน่ืองจากแผนยุทธศาสตร:การพัฒนา เป'นแผนพัฒนาที่มุ<งไปสู<สภาพการณ: ในอนาคต เป'นกรอบในการ
กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด ให8มุ<งไปสู<สภาพการณ:อันพึงประสงค:ได8ทนัต<อ

การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน: โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู<อย<างจำกัดได8อย<างมีประสิทธิภาพ  
ฉะน้ันแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาองค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด จึงเป'นกระบวนการกำหนดทิศทางใน
อนาคตขององค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด โดยกำหนดสภาพการณ:ที่ต8องบรรลุแนวทางการบริหารบน

พื้นฐานของการวิเคราะห: และการรวบรวมข8อมูลอย<างรอบด8านและเป'นระบบ ทั้งน้ีต8องมีความสอดคล8องกับ
ศักยภาพ ปOญหาความต8องการของประชาชนในพื้นที่ด8วย 

๑.๒  วัตถุประสงคCของการจัดทำแผนยุทธศาสตรCการพัฒนา 
  ๑)   เพื่อให8การพัฒนาของท8องถ่ิน มีเป_าหมายที่ชัดเจน มีการบริหารงานอย<างเป'นระบบ   
และมีความสอดคล8องกับยุทธศาสตร:การพัฒนาระดับชาติ  แผนการบริหารราชการแผ<นดิน ยุทธศาสตร:การ
พัฒนาระดับจังหวัด ยุทธศาสตร:การพัฒนาระดับอำเภอ และแผนชุมชน 
  ๒)   เพื่อจัดสรรทรัพยากรทีม่ีอยู<อย<างจำกัด ให8เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน:สูงสุด 
  ๓)   เพื่อเป'นกรอบ และแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปRของท8องถ่ิน ให8เป'นไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถนำไปสู<การปฏิบัติได8ตามเป_าหมาย 

  ๔)   เพื่อเกิดการประสานความร<วมมือกัน ระหว<างองค:กรปกครองส<วนท8องถ่ินในจังหวัด  

๑.๓  ข้ันตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตรCการพัฒนา 
ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทําแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิDน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ้ ๑๖ มขีั Nนตอนดําเนินการ ดงันีN 
 

ขั #นตอนที) + การเตรียมการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 
  เมืDอองค์กรปกครองส่วนท้องถิDน ได้รบักรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิDนในเขตจงัหวดัแลว้ จะต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาให้
เหมาะสม เพืDอใหก้ารจดัทําแผนพฒันาสามปีแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีDกําหนด 
  คณะกรรมการพฒันาท้องถิDน จดัประชุมประชาคมท้องถิDน ส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิทีD
เกีDยวข้อง เพืDอแจ้งแนวทางการพฒันาท้องถิDน รบัทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็นทีDเกีDยวขอ้ง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวชิาการ และแนวทางปฏิบตัิทีDเหมาะสมกบัสภาพพืNนทีD 
เพืDอนํามากําหนดแนวทางการจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา โดยใหนํ้าข้อมูลพืNนฐานในการพฒันาจาก
หน่วยงานต่างๆ       และขอ้มูลในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบ มขีั NนตอนดงันีN 

๑. การรวบรวมขอ้มูลและปัญหาสําคญั แยกเป็น 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิDน จะต้องมกีารรวบรวมและจดัทําฐานข้อมูลให้ครบถ้วน ทันสมยั ซึDงได้แก่ ข้อมูลใน
ด้านการเมอืง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ทรพัยากรธรรมชาติและสิDงแวดล้อม โดยข้อมูลควรแสดง
แนวโน้ม          
ทีDเปลีDยนแปลงไป แสดงค่าเฉลีDยรอ้ยละ และการวเิคราะหข์อ้มูล ตลอดจนการใหค้วามคดิเหน็ต่างๆ 



๓ 
 

๒) การรวบรวมปัญหาสําคัญของท้องถิDน  ข้อมูลปัญหาและความต้องการทีD
สําคญัของทอ้งถิDนจะช่วยในการกําหนดยุทธศาสตรเ์พืDอแก้ไขปัญหา ดงันั Nนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิDนจึง
ควรรวบรวมปัญหาทีDสําคัญไว้ ตลอดจนข้อมูลจากแผนชุมชนเพืDอพิจารณาประกอบการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

๒. การวเิคราะห์ศักยภาพเพืDอประเมนิสถานภาพการพัฒนาของท้องถิDนในปัจจุบนัเป็น
การประเมนิโดยวเิคราะห์ถงึโอกาสและภาวะคุกคามหรอืข้อจํากดั อนัเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกทีDมผีล
ต่อการพัฒนาด้านต่างๆของท้องถิDน รวมทั Nงการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของท้องถิDนอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในท้องถิDน ซึDงทั Nงหมดเป็นการประเมนิสถานภาพของท้องถิDนในปัจจุบนั โดยเป็นการตอบ
คําถามว่า          “ปัจจุบันท้องถิDนมีศักยภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการ
กําหนดการดําเนินงานในอนาคตต่อไป โดยการใชเ้ทคนิค SWOT Analysis 
 
 
 

๓. การกําหนดวสิยัทศัน์ และพนัธกจิ แยกเป็น 
๑) การกําหนดวสิยัทัศน์การพัฒนาท้องถิDน  วสิยัทศัน์ (Vision) หมายถึง ถ้อย

แถลง 
ทีDระบุถงึสภาพการณ์ในอุดมคต ิซึDงเป็นจุดหมายทีDองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิDนต้องการใหเ้กดิขึNนในอนาคต
ขา้งหน้า เพราะเชืDอว่าหากสถานการณ์ดงักล่าวเกิดขึNน จะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรอืค่านิยมบางประการทีD
ยดึถือ เช่น คุณภาพชีวติของประชาชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ทีDเท่าเทียมกัน 
เป็นต้น 
   t)  การกําหนดพันธกิจ (Mission)  เป็นการกําหนดสิDงทีDท้องถิDนจะต้องทํา            
โดยจะเกิดขึNนหลงัจากทีDทราบว่าท้องถิDนต้องการอะไร เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมืDอผลการ
วเิคราะหศ์กัยภาพและการประเมนิสถานภาพการพฒันาทอ้งถิDนในปัจจุบนัปรากฏ ผนวกกบัประวตัศิาสตร์
ของท้องถิDนและความต้องการความคาดหวงัของทุกฝ่ายในท้องถิDน ดังนั Nน การตอบคําถามว่าท้องถิDน
จะต้องทําอะไร 
เพืDอใคร คําตอบทีDเกิดขึNนคอื ความหมายของคําว่า “พนัธกิจ” นั Dนเองหากเปรยีบวสิยัทัศน์เป็นจุดหมาย
ปลายทางแลว้ พนัธกจิกเ็ป็นเสน้ทางทีDถูกต้องชดัเจนทีDจะนําไปสู่จุดหมายปลายทาง 

๔. การกําหนดจุดมุ่งหมายเพืDอการพฒันาทีDยั Dงยนื 
คณะกรรมการพฒันาท้องถิDน นําวสิยัทศัน์ พนัธกิจ มาพจิารณากําหนดจุดมุ่งหมายเพืDอ

การพฒันาทีDยั Dงยนื  โดยกรอบความคดิทีDใช้ในการกําหนดจุดมุ่งหมายเพืDอการพฒันาทีDยั Dงยนื ม ีt กรอบ 
คอื 

1)  วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ ย่อมหมายความว่าจุดมุ่งหมายดงักล่าวต้องสอดคลอ้ง
หรอืนําไปสู่วสิยัทศัน์ทีDกําหนดไว ้

2)  หลกัการพฒันาทีDยั Dงยนื ซึDงหมายถงึการรกัษาและเพิDมพูนความเจรญิงอกงาม
ของท้องถิDน ในลกัษณะทีDจะเป็นการสบืสานความเจรญิงอกงามนั Nนให้สบืเนืDองต่อไป โดยไม่ก่อให้เกดิผล
เสยีหายในดา้นต่างๆทั Nงในระยะสั Nนและระยะยาว 

๕. การกําหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถิDน 
เป็นการกําหนดปรมิาณหรอืจํานวนสิDงทีDต้องการให้บรรลุในแต่ละจุดมุ่งหมาย เพืDอการ

พฒันาหรอืแนวทางการพฒันาภายในเวลาทีDกําหนดจงึมคีวามเฉพาะเจาะจงในผลทีDคาดว่าจะไดร้บัในเชิง
ปรมิาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของกระบวนการดําเนินงาน 

๖. การกําหนดตวัชีNวดัผลการดําเนินงานหลกั (Key Performance indicator-KPI) 



๔ 
 

ตวัชีNวดัผลการดําเนินงานหลกั หรอื KPI เป็นการวดัความก้าวหน้าของการบรรลุปัจจัย      
หลกัแห่งความสําเร็จ หรอืผลสมัฤทธิ Ñขององค์กร โดยเทยีบผลการปฏบิตัิงานกบัมาตรฐานหรอืเป้าหมาย          
ทีDตกลงกนัไว้ องค์กรสามารถใช้ผลของการวดัและการประเมนิความก้าวหน้าของการบรรลุวสิยัทศัน์ของ
องค์กร       เพืDอปรบัปรุงประสทิธิภาพการปฏิบตัิงานขององค์กร ตวัชีNวดัผลการดําเนินงานหลกัมคีวาม
เชืDอมโยงกบัปัจจยัแห่งความสําเรจ็และตวัชีNวดัผลการดําเนินงานหลกัทีDด ีควรมคีวามเหมาะสม สามารถทีD
จะโน้มน้าวใหทุ้กคนในองคก์ร  
และผู้มสี่วนได้เสยีประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเชืDอถือ  และต้องแสดงถึงภารกิจทีDองค์กรปฏิบัติบน
พืNนฐานของเป้าหมายทีDตั Nงไว ้โดยต้องสามารถวดัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม 

๗. การกําหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา  มขีั Nนตอน ดงันีN 
๑) ยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิDน  หมายถึง แนวคดิ หรอืวธิีการเคลืDอนตวัของ

องคก์ร 
ว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายทีDต้องการในอนาคตได้อย่างไร เป็นการกําหนดวิธีการ หรอืขั NนตอนทีDท้องถิDน               
เลอืกทีDจะปฏบิตั ิเพืDอใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีDกําหนดไว ้และถอืว่าบรรลุพนัธกจิทีDต้องการดว้ย 

๒) แนวทางการพฒันา  ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิDนจะ
กําหนดแนวทางการพัฒนา(ยุทธศาสตร์ย่อย) เพืDอแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดําเนินการให้บรรลุ
ยุทธศาสตร ์ การพฒันานั Nนๆ โดยแนวทางการพฒันาทอ้งถิDนทีDกําหนดไวจ้ะต้องนําแนวทางทีDไดท้ั Nงหมดมา
บูรณาการ เพืDอไม่ให้เกิดความซํNาซ้อนกัน และจะทําให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิDนด้านต่างๆทีD
สมบูรณ ์
 
 
 

ขั #นตอนที) > การจดัทาํร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิDน รวบรวมแนวทางและนําข้อมูลมา
วเิคราะห์ แล้วจดัทําร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาตามแนวทางทีDคณะกรรมการพฒันาท้องถิDนกําหนด         
โดยมเีคา้โครงแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา ดงันีN 
  บททีD  Ö  บทนํา 
  บททีD  t  สภาพทั Dวไปและขอ้มูลพืNนฐานของ อบต. 
  บททีD  Ü  แผนยุทธศาสตรข์อง อบต. 
  บททีD  á  รายละเอยีดแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของ อบต. 
  บททีD  à  การตดิตามและประเมนิผลยุทธศาสตร ์
ขั #นตอนที)  A  การพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  คณะกรรมการสนับสนุนฯ จดัทําร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา เสนอต่อคณะกรรมการ
พฒันาท้องถิDน เพืDอพจิารณาและปรบัปรุงแก้ไขใหส้มบูรณ์ก่อนนําเสนอต่อสภาท้องถิDนพจิารณาให้ความ
เหน็ชอบ 
ขั #นตอนที)  D  การอนุมติัของสภาท้องถิ)น  

สภาทอ้งถิDนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาหลงัจาก
คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิDนพจิารณาร่างแผนฯ แลว้ 
ขั #นตอนที) 5  การอนุมติั และประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  เมืDอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิDนพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตรเ์สรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ เสนอให้
สภาทอ้งถิDนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบ แลว้จงึเสนอผูบ้รหิารทอ้งถิDนอนุมตัแิละประกาศใช ้
การนําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ)นไปปฏิบติั 
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  ผู้บรหิารท้องถิDนประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีDอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัต ิ
รวมทั Nงแจ้ง หน่วยงานทีDเกีDยวขอ้ง และประกาศใหป้ระชาชนในทอ้งถิDนทราบโดยทั Dวกนั ภายใน Öà วนั นับ
แต่วนัทีDประกาศใช ้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า Üä วนั 
การทบทวน/ปรบัปรงุแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ)น 

  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิDน ควรมกีารทบทวนแผนยุทศาสตรก์ารพฒันา โดยอาจทบทวน   
เมืDอมกีารเปลีDยนแปลงนโยบาย/แนวทางการดําเนินงานทีDเกีDยวข้อง ซึDงเป็นสิDงทีDสําคญัต่อยุทธศาสตรก์าร
พฒันาทอ้งถิDน หรอือาจกําหนดใหม้กีารทบทวนทุกช่วง หรอืตามความเหมาะสม 
  กรณีทีDต้องมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การพิจารณาอาจยึดถือเอา
ยุทธศาสตรเ์ดิมเป็นหลกั เพืDอพจิารณาปรบัปรุง และเหน็ความเชืDอมโยงในการดําเนินงานของยุทธศาสตร์
การพฒันา      และความสําเรจ็ของการพฒันาทีDผ่านมา 
๑.๔   ประโยชนCของการจัดทำแผนยุทธศาสตรCการพัฒนา 
  การจัดทำแผนยุทธศาสตร:การพัฒนาขององค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด สามารถใช8เป'น
แนวทางในการพัฒนาองค:การบริหารส<วนตำบลท8ายตลาด ให8เป'นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะส<งผลให8การบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการแก8ไขปOญหาความเดือดร8อน และสามารถสนองตอบต<อความต8องการของประชาชนในพื้นที่ได8
อย<างย่ังยืน 

 
 
 
 
 

บทท่ี  ๒ 
สภาพท่ัวไปและข3อมูลพ้ืนฐานสำคัญ ขององคCการบริหารสYวนตำบลท3ายตลาด 

---------------------------------- 

ประวติัความเป็นมา 

 ตําบลทา้ยตลาด อําเภอเมอืงลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ีมชีาวบา้นมาตั Nงหลกัปักฐานดั Nงเดมิ เป็นชาว
ไทย  ตําบลทา้ยตลาดเดมิทีDมชีืDอว่า  หางสลาด  สาเหตุเนืDองมาจากมปีลาชุกชุมมากชาวบา้นจงึพากนั
เรยีกว่าบา้นหางสลาด  และต่อมาจงึเปลีDยนชืDอใหม่ว่าตําบลทา้ยตลาด  และเนืDองจากตําบลนีNอยู่ห่างไกล
ตลาดจงึตั NงชืDอใหส้อดคลอ้งกบัชืDอเก่าทีDชืDอหางสลาด เป็นตําบลทา้ยตลาด ตั Nงแต่นั Nนมา 
1. สภาพทั )วไป 

+.+ ที)ตั #ง (แสดงทีDตั Nงและระยะห่างจากอําเภอ)  
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ตั Nงอยู่เลขทีD  34  หมู่ทีD  3  ตําบลทา้ยตลาด  อําเภอเมอืง

ลพบุร ีจงัหวดัลพบุร ี อยู่ทางทศิตะวนัตกของอําเภอเมอืงลพบุร ีระยะห่างจากอําเภอประมาณ  18 
กโิลเมตร ก่อตั Nงเป็นสภาตําบลเมืDอ พ.ศ. 2539 เป็นองคก์ารบรหิารส่วนตําบล  เมืDอวนัทีD 30 มนีาคม 2539  
มอีาณาเขตตดิต่อ ดงันีN 
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     ทศิเหนือ  ตดิเขตตําบลโพธิ Ñตร ุ
  ทศิตะวนัออก  ตดิเขตตําบลตะลุง , ตําบลงิNวราย 
  ทศิใต้   ตดิเขตตําบลสีDคลอง , ตําบลงิNวราย 
  ทศิตะวนัตก  ตดิเขตตําบลบา้นข่อย , ตําบลโพธิ Ñตร ุ
       1.2  เนื#อที)  (แสดงเนืNอทีDโดยประมาณเป็นตารางกโิลเมตรและไร)่     

ตําบลทา้ยตลาด  มเีนืNอทีD  14.78  ตารางกโิลเมตร  หรอืประมาณ  9,175  ไร ่
 

       1.3 ลกัษณะภมิูประเทศ 

 ตําบลท้ายตลาด เป็นพืNนทีDราบลุ่ม มีลักษณะดินเหนียวเหมาะสําหรับใช้เป็นพืNนทีD
เกษตรกรรมคอืปลูกขา้ว ซึDงสามารถทํานาไดปี้ละ ๒ – ๓ ครั Nง และผลผลติทีDไดร้บัมปีรมิาณทีDค่อนขา้งมาก
แม้ในช่วงฤดูแล้ง  ก็ยงัสามารถทํานาปรงัได้ เนืDองจากมรีะบบชลประทานแบบทั Dวถึง มอุีปสรรคเฉพาะ
ในช่วงฤดูฝนทีDมกัเกดิปัญหานํNาท่วมขงัแทบทุกปี ประกอบกบัปรมิาณนํNาจากทางภาคเหนือจะไหลหลาก
เขา้ท่วมพืNนทีD ส่งผลใหพ้ชืผลทางการเกษตรไดร้บัความเสยีหายเป็นอย่างมาก 
       ๑.4  ลกัษณะภมิูอากาศ 

 สภาพโดยทั Dวไป ตําบลทา้ยตลาดมภูีมอิากาศแบบรอ้นชืNน อยู่ภายใต้อทิธพิลของลมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั Dน และพายุ
ไต้ฝุ่นอกีดว้ย โดยเฉพาะในช่วงเดอืนสงิหาคม ถงึเดอืนกนัยายน มอุีณหภูมเิฉลีDย ๒๘.๓ องศาเซลเซยีส มี
ปรมิาณนํNาฝนเฉลีDยปีละประมาณ ๑,๑๔๗.๖ มลิลเิมตร สําหรบัฤดูกาลต่างๆ ม ี๓ ฤดู คอื 

  -  ฤดูรอ้น ระหว่างเดอืน มนีาคม – พฤษภาคม อากาศจะรอ้นและแหง้แลง้ 
  -  ฤดูฝน   ระหว่างเดอืน มถิุนายน – ตุลาคม   อากาศจะชุ่มชืNนในเดอืนกนัยายน 
  -  ฤดูหนาว ระหว่างเดอืน พฤศจกิายน – กุมภาพนัธ์ อากาศจะหนาวเย็นสลบักบัอากาศ

รอ้น 
 
 
 
 
 

2. ข้อมูลพื#นฐานที)สาํคญัของตาํบลท้ายตลาด 

 2.1 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตตําบลทา้ยตลาด ประกอบอาชพีเกษตรกรรม โดยมกีารทํานา ทําสวน 
เลีNยงสตัว ์รบัจา้งและรบัราชการ 

2.1.1 ข้อมูลแสดงการประกอบอาชีพของประชาชนตาํบลท้ายตลาด ปี 2559 

 แยกชาย -หญิง 

ที) อาชีพ เพศชาย (คน) เพศหญิง 

(คน) 

จาํนวนรวม 

(คน) 

1. เกษตรกรรม - ทํานา 181 176 357 
2. เกษตรกรรม – ทําไร ่ - 1 1 
3. เกษตรกรรม – ทําสวน 5 9 14 
4. เกษตรกรรม – ประมง  3 1 4 
5. เกษตรกรรม – ปศุสตัว ์ 12 12 24 
6. รบัราชการ เจา้หน้าทีDของรฐั 42 33 75 
7. พนักงานรฐัวสิาหกจิ 4 - 4 



๗ 
 

8. พนักงานบรษิทั 7 7 14 
9. รบัจา้งทั Dวไป 547 562 1,109 
10. คา้ขาย 40 72 112 
11. ธุรกจิส่วนตวั 7 13 20 
12. อาชพีอืDน (นอกเหนือจากทีD

กล่าว)  
30 50 80 

13. กําลงัศกึษา 224 252 476 
14. ไม่มอีาชพี 49 100 149 
            รวมทั #งหมด 1,151 1,288 2,439 

 

ที)มา: ขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2558 

 

2.1.2 ข้อมูลจาํนวนเนื#อที)ดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด (การจดัเกบ็ข้อมูลตั #งแต่ปี 2554) 

หมู่ที) จาํนวนเนื#อที)ดิน/ตร.ม. จาํนวนเนื#อที)/ไร่ ที)อยู่อาศยั/ไร ่ ที)นา/ไร่ หมายเหตุ 

1 4,039,196 2,525 1,290 1,235  
2 2,677,039 1,673 663 1,010  
3 2,455,572 1,535 290 1,245  
4 1,882,102 1,176 293 883  
5 543,393 340 23 317  
6 1,193,405 746 203 1,019 476 
7 4,403,886 2,752 1,337 1,415  

รวม 17,194,593 10,747 4,099 7,124  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 รายได้ครวัเรือนตาํบลท้ายตลาด ปี 2558 
 

หมู่ที) รายได้ครวัเรือนเฉลี)ย (บาท/

ปี) 

รายได้บุคคลเฉลี)ย (บาท/ปี) 

1 174,866 62,912 
2 245,658 86,435 
3 207,237 54,419 
4 178,390 62,159 
5 177,540 51,425 
6 120,370 41,292 
7 212,529 84,107 

ทุกพืNนทีD 190,194 62,250 
             ที)มา: ขอ้มูลการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ปีงบประมาณ 2558 
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 2.1.4  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน      
          

ที) ชื)อกลุ่ม หมู่ที) 
จดัตั #ง/             

จดทะเบียน 

จาํนวน

สมาชิก 

(คน) 

หมาย

เหตุ 

1. กลุ่มผลติปุ๋ยอนิทรยี ์(ปุ๋ยหมกัชวีภาพ) 1 ò  ก.พ. áô 20  
2. กลุ่มแม่บา้นทา้ยตลาด (ผลตินํNายาลา้งจาน,สบู่, 

นํNายาปรบัผา้นุ่ม,ยาสระผม,ครมีนวดผม) 
1 tà  ต.ค. áô 9  

3. กลุ่มรา้นคา้ชุมชน  (จําหน่ายผลติภณัฑใ์น
ครวัเรอืน ,ปุ๋ยอนิทรยี)์ 

1 tô  ส.ค. áô 280  

4. กลุม่พลงัสามคัค ี(สถานจี่ายนํNามนัเพืDอการเกษตร) 2 Öt  พ.ย. áô 118  
5. ศูนยข์า้วชุมชนตําบลทา้ยตลาด 3    
6. กลุ่มเกษตรกรทํานาทา้ยตลาด (ผลติปุ๋ยอนิทรยี์

ชวีภาพปัNนเมด็) 
3 Üä  ม.ิย. át 174 เดมิมสีมาชกิ 

àÖ คน 

7. กลุ่มผูเ้ลีNยงโคเนืNอ-โคขุนทา้ยตลาด 3 ô ก.พ. áõ 7  
8. กลุ่มสตรพีฒันานํNาปลาภูมปัิญญากลุ่มแม่นํNาเมอืง

ลพบุร ี
3 Öú ก.พ. áõ 30 เดมิมสีมาชกิ 

tä คน 

9. กลุ่มเนืNอหมูแดดเดยีว 3 ÖÜ ก.ย.áõ 15  

10. กลุ่มปลูกหญ้าแพงโกล่า  3 ยงัไม่ไดจ้ด
ทะเบยีน 

29 เดมิมสีมาชกิ 
Öà คน 

11. กลุ่มแม่บา้นเยบ็ผา้ทา้ยตลาด 4 tõ ก.ย.áõ 15  

12. กลุ่มแม่บา้นอาหารแปรรูปจากปลา 6 tt พ.ย.áô 36 เดมิมสีมาชกิ 
tÖ คน 

13. กลุ่มเลีNยงโคแม่พนัธุ ์ 7 tô ส.ค.áõ 7  
 

 

 

 

 

 

2.1.5 ประเภทธุรกิจในเขตองคก์ารบริหารบริหารส่วนตาํบล 

1)  ศูนยจ์ําหน่ายและบรกิารซ่อมแซมรถยนต์ - แห่ง 
2)  ศูนยจ์ําหน่ายและบรกิารซ่อมแซมรถจกัรยนต์ 6 แห่ง 
3)  รา้นคา้และบรกิาร    5 แห่ง 

2.2 ข้อมูลด้านสงัคม 

  2.2.1 จาํนวนหมู่บ้าน  
                    องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด แบ่งเขตการปกครอง จํานวน 7  หมู่บา้น ดงันีN 
   หมู่ทีD 1   บา้นไผ่แหลม  นายจําเนียน    ชูมล  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ทีD  Ö 
           หมู่ทีD 2   บา้นวดัหลวง  นายเพญ็        รอตศร ี  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ทีD  t 
           หมู่ทีD 3   บา้นท่าควาย  นางวนัเพญ็     จนัทรส์กุลณ ี ผูใ้หญ่บา้นหมู่ทีD  Ü 
           หมู่ทีD 4   บา้นใน   นายมานพ      ฟักแดง          กํานันตําบล
ทา้ยตลาด 
           หมู่ทีD 5   บา้นโรงหนอง  น.ส.สาคร       ราชะเนตร          ผูใ้หญ่บา้นหมู่ทีD  5 
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           หมู่ทีD 6   บา้นท่าขา้ม  นายประจบ     คุม้ศกัดิ Ñ  ผูใ้หญ่บา้นหมู่ทีD  ò 
           หมู่ทีD 7   บา้นคลองกุ่ม  นายสํารวย      จนัทรอุ์ไร  ผูใ้หญ่บา้นหมู่
ทีD  ú 

2.2.2 จาํนวนประชากร 

ตารางประชากรแยกตามเพศ/จํานวนครวัเรอืน เปรยีบเทยีบช่วงระยะเวลาสองปี (พ.ศ.2556-2557) 
 

หมู่ที) ชื)อหมู่บ้าน 

ปี 2556 ปี 2557 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

จาํนวน 

ครวัเรือ

น 

ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

จาํนวน 

ครวัเรือ

น 

1 บ้านไผ่แหลม 237 257 494 172 237 255 492 175 
2 บ้านวดัหลวง 196 222 418 156 195 223 418 156 
3 บ้านท่าควาย 319 367 686 202 319 366 685 204 
4 บ้านใน 213 230 443 163 208 228 436 164 
5 บ้านโรงหนอง 102 107 209 71 102 107 209 72 
6 บ้านท่าขา้ม 202 241 443 168 203 236 439 169 
7 บ้านคลองกุ่ม 174 170 344 123 171 166 337 124 

รวม 1,443 1,594 3,037 1,055 1,435 1,581 3,016 1,064 

ที)มา : ขอ้มูลจากสํานักบรหิารการทะเบยีนอําเภอเมอืงลพบุร ี ณ เดอืนมนีาคม  tàà8 
         ความหนาแน่นของประชากรตําบลทา้ยตลาด = 204 คน/ตารางกโิลเมตร (จํานวนประชากรทั Nงหมด/จํานวนพืNนทีD
ทั Nงหมด) 
 

ตารางข้อมูลประชากร แยกตามเกณฑ์อาย ุปี 2556 - 2557 
 

 

เกณฑ์อายุ 

ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน

เพศชาย 

(คน) 

จาํนวน

เพศหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

จาํนวน

เพศชาย 

(คน) 

จาํนวน

เพศหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

น้อยกว่า Ö ปี 14 10 24 15 11 26 
อายุ Ö-t ปี 22 25 47 25 23 48 
อายุ Ü-à ปี 47 53 100 45 48 93 
อายุ ò-ÖÖ ปี 98 102 200 95 101 196 
อายุ Öt-Öá ปี 48 47 95 46 43 89 
อายุ Öà-Öú ปี  68 56 124 57 46 103 
อายุ Öô-tà ปี 179 170 349 176 176 352 

 

 

 

 

เกณฑ์อายุ 

ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน

เพศชาย 

(คน) 

จาํนวน

เพศหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

จาํนวน

เพศชาย 

(คน) 

จาํนวน

เพศหญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

อายุ tò-áõ ปี 548 582 1,130 538 561 1,099 
อายุ àä-òä ปี  245 272 517 254 290 544 
อายุ òä ปี ขึNนไป 174 277 451 184 282 466 

รวมทั #งหมด 1,443 1,594 3,037 1,435 1,581 3,016 
 

ที)มา : ขอ้มูลจากสํานักบรหิารการทะเบยีนอําเภอเมอืงลพบุร ี ณ เดอืนมนีาคม  tàà8 
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2.2.3  สถานศึกษา 

ที) สถานศกึษา สถานที)ตั #ง ระดบัชั #น ชาย 

(คน) 

หญิง 

(คน) 

รวม 

(คน) 

1. ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 
องค์การบรหิารส่วนตําบล
ทา้ยตลาด 

ม.3 
(อบต.ทา้ย
ตลาด) 

เตรยีมอนุบาล 
(t ขวบครึDง-   
á ขวบ) 

13 17 30 

        รวมทั #งสิ#น 13 17 30 

2. โรงเรยีนวดัหลวงทา้ย
ตลาด 

หมู่ 2 ประถมศกึษา 
- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6  
 

 
14 
33 

 
17 
35 

 
31 
68 

        รวมทั #งสิ#น 47 52 99 

3. โรงเรยีนวดัตะเคยีน หมู่ 5 ประถมศกึษา 
- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6  
 มธัยมศกึษา    
  (ตอนต้น) 
- ม.Ö-Ü 

 
6 
29 
 
 

25 

 
12 
25 
 
 

15 

 
18 
54 
 
 

40 
         รวมทั #งสิ#น 60 52 112 

4. โรงเรยีนวดัทา่ขา้ม 
 

หมู่ 6 ประถมศกึษา 
- อนุบาล 1-2 
- ป.1-ป.6 
 

 
8 
21 

 
4 
19 
 

 
12 
40 

          รวมทั #งสิ#น 29 23 52 

ที)มา: ขอ้มูลจากสถานศกึษา ณ เดอืนมกราคม 2558 
       

            - ทีDอ่านหนังสอืพมิพป์ระจําหมู่บา้น          1 แห่ง 
- ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร     1 แห่ง 
- ศูนยก์ารเรยีนชุมชนตําบลทา้ยตลาด           Ö แห่ง 

        2.2.4 ศาสนสถาน 

ประเภท จํานวน ชืDอ สถานทีDตั Nง 
     วดั 
 
 

3  แห่ง 
 
 

Ö. วดัหลวงทา้ย
ตลาด   
t. วดัตะเคยีน   
Ü. วดัท่าขา้ม   

หมู่ทีD 2 
หมูทีD à 
หมู่ทีD ò 

     
     2.2.5 งานประเพณี 

 - ประเพณีสงกรานต์/วนัผูส้งูอายุ 
 - ประเพณีลอยกระทง 
 - ประเพณีแห่เทยีนพรรษา 

          2.2.6  การสาธารณสุข มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท้ายตลาด (รพ.สต.) จาํนวน 1 

แห่ง 

        (ตั Nงอยู่ทีD หมู่ทีD t บา้นวดัหลวง) 
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  ตาราง: ขอ้มูลผูป่้วยทีDใชบ้รกิารจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลทา้ยตลาด ประจําปี 2557 
ลาํดบัที) ชนิด/อาการของโรค จาํนวน (คน) 

1. ความดนัโลหติสงูทีDไม่มสีาเหตุนํา 1,059 
2. ฟันผุชนิดอืDนๆ 1,322 
3. วงิเวยีน มนึงง 194 
4. ตาอกัเสบ 138 
5. ปวดกลา้มเนืNอ 129 
6. ปวดศรีษะ 89 
7. ไมเกรน 74 
8. ตาแดงจากเชืNอไวรสั 56 
9. เหน็บชา 54 
10. ภูมแิพ ้ 20 
11. กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ 20 
12. คลืDนไสอ้าเจยีน 19 
13. ไขมนัในเลอืดสูง 13 
14. ภาวะนํNาตาลในเลอืดสูง 8 
15. ผวิหนังอกัเสบจากสมัผสัระคายเคอืง  13 
16. ตะครวิ 10 
17. ปวดบ่าหรอืปวดไหล ่ 7 
18. หลอดลมอกัเสบ 5 
19. แผลจากการกดทบั 5 
20. ถูกพษิของสตัวเ์ลืNอยคลาน 3 

              ที)มา: ขอ้มูลจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลทา้ยตลาดประจําปี 2556  ณ  เดอืนเมษายน 2558 
 

   -  อตัราการมแีละใชส้ว้มราดนํNา  รอ้ยละ  100% 
2.2.7 สถิติอาชญากรรม 

 

ลาํดบั

ที) 

 

ข้อกล่าวหา 

ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน

คด ี

จาํนวน

ผู้ต้องหา 

จาํนวนคด ี จาํนวน

ผู้ต้องหา 

1 ยาเสพตดิ 21 23 7 7 
2 การพนัน 2 8 4 10 
3 คา้ประเวณ ี - - - - 
4 สถานบรกิาร - - - - 

 
 

 

ลาํดบั

ที) 

 

ข้อกล่าวหา 

ปี 2556 ปี 2557 

จาํนวน

คด ี

จาํนวน

ผู้ต้องหา 

จาํนวนคด ี จาํนวน

ผู้ต้องหา 

5 ฉ้อโกง - - - - 
6 อาวุธปืน 3 3 - - 
7 วิDงราวทรพัย ์ - - - - 
8 ลกัทรพัย ์ - - 1 - 
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9 พยายามฆ่า 1 1 - - 
10 พรากผูเ้ยาว ์ - - 1 1 
11 ทํารา้ยร่างกาย - - 1 1 

ทีDมา : ขอ้มูลจากสถานีตํารวจภูธรท่าหนิ  ณ  เดอืนเมษายน  2558 
 

จากสถติดิงักล่าวจะเหน็ไดว่้า ปัญหาทางดา้นอาชญากรรมในตําบลทา้ยตลาดเปรยีบเทยีบระยะเวลา 2 
ปี 
มปัีญหาอาชญากรรมในพืNนทีDลดลง ยกเวน้คดกีารพนัน ลกัทรพัย ์พรากผูเ้ยาวแ์ละทํารา้ยร่างกายมี
จํานวน   ผูก่้อคดเีพิDมขึNน 
 

2.2.8  สถิติการสาํรวจและจดัเกบ็ข้อมูล เปรียบเทียบระยะเวลาย้อนหลงั 2 ปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.9 การจดัประชุมต่างๆ เพื)อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เปรียบเทียบระยะเวลา

ย้อนหลงั 2 ปี 

 
ลาํดบั

ที) 

ปี 2556 ปี 2557 

การสาํรวจ/ 

จดัเกบ็ข้อมูล 

(จาํนวนครั #ง/

ปี) 
การสาํรวจ/ 

จดัเกบ็ข้อมูล 

(จาํนวนครั #ง/

ปี) 

1. การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล 
จปฐ. 

2 ครั Nง การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล 
จปฐ. 

2 ครั Nง 

2. การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลการ 
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

1 ครั Nง  การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลการ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 

1 ครั Nง 

3. การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล
ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร 

1 ครั Nง การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูล
ผูสู้งอายุ ผูพ้กิาร 

1 ครั Nง 

4. การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเดก็
นักเรยีน ศพด.อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง การสํารวจและจดัเกบ็ขอ้มูลเดก็
นักเรยีน ศพด.อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง 

5. การสํารวจขอ้มูลเพืDอประเมนิ
ความพงึพอใจของ ปชช.ในการ
ใหบ้รกิารของ อบต. 

1 ครั Nง การสํารวจขอ้มูลเพืDอประเมนิ
ความพงึพอใจของ ปชช.ในการ
ใหบ้รกิารของ อบต. 

1 ครั Nง 

6. การจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การบรกิารพืNนฐาน
ทรพัยากรธรรมชาตสิิDงแวดลอ้ม
ฯลฯ เพืDอประกอบการจดัทํา
แผนพฒันาทอ้งถิDน 

1 ครั Nง การจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การบรกิารพืNนฐาน
ทรพัยากรธรรมชาตสิิDงแวดลอ้ม
ฯลฯ เพืDอประกอบการจดัทํา
แผนพฒันาทอ้งถิDน 

1 ครั Nง 

ลาํดบั ปี 2555 ปี 2556 
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จากการเปรยีบเทยีบการจดัประชุมต่าง ๆ ของอบต.เพืDอส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
ระยะเวลา   2 ปี จะเหน็ไดว่้าไม่ค่อยมคีวามแตกต่างเนืDองจาก ส่วนใหญ่เป็นการปฏบิตัติามระเบยีบทีDวาง
ไวค่้อนขา้งตายตวั 

 

2.2.10 การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

-  ศูนย ์อปพร.ตําบลทา้ยตลาด Ö  แห่ง 
   (มอีาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน จํานวน Ü5 คน) 

   -  มรีถยนต์ดบัเพลงิเอนกประสงคข์นาดความจุไมน่้อยกว่า  á,äää  ลติร    จํานวน   Ö   
คนั 
3. การบริการพื#นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

3.1 ระบบไฟฟ้า 

     - มคีรวัเรอืนทีDไดร้บับรกิารไฟฟ้า ตามบา้นเรอืน ทีDพกัอาศยั รอ้ยละ  100% ของครวัเรอืน
ทั Nงหมด 

      - มไีฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนนในหมู่บา้น คดิเป็นรอ้ยละ 70% ของถนนทุกสาย 
 
 
 
 
 

ที) การจดัประชุม (จาํนวนครั #ง/

ปี) 
การจดัประชุม (จาํนวนครั #ง/

ปี) 

1. ประชุมคณะทํางานจดัเกบ็ขอ้มูล 
จปฐ. 

2 ครั Nง ประชุมคณะทํางานจดัเกบ็ขอ้มูล 
จปฐ. 

2 ครั Nง 

2. การประชุมคณะทํางานป้องกนั
และบรรเทา  สาธารณภยั 

3 ครั Nง การประชุมคณะทํางานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

3 ครั Nง 

3. การประชุมผูป้กครองเดก็
นักเรยีน ศพด.อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง การประชุมผูป้กครองเดก็
นักเรยีน ศพด.อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง 

4. การประชุมประชาคมหมู่บา้น
เพืDอจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิDน 

2 ครั Nง การประชุมประชาคมหมู่บา้น
เพืDอจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิDน 

2 ครั Nง 

5. การประชุมผูบ้รหิาร พนักงาน 
เจา้หน้าทีD อบต.ทา้ยตลาด 

12 ครั Nง การประชุมผูบ้รหิาร พนักงาน 
เจา้หน้าทีD อบต.ทา้ยตลาด 

13 ครั Nง 

6. การประชุมกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนตําบลทา้ยตลาด 

2 ครั Nง การประชุมกองทุนสวสัดกิาร
ชุมชนตําบลทา้ยตลาด 

2 ครั Nง 

7. การประชุมคณะกรรมการ
พฒันา อบต.ทา้ยตลาด 

3 ครั Nง การประชุมคณะกรรมการ
พฒันา อบต.ทา้ยตลาด 

3 ครั Nง 

8. การประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัทําแผนพฒันา 
อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง การประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนการจดัทําแผนพฒันา 
อบต.ทา้ยตลาด 

1 ครั Nง 

9. การประชุมคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนฯ 

2 ครั Nง การประชุมคณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนฯ 

2 ครั Nง 

10. การประชุมประชาคมจดัทําแผน
ชุมชน/หมู่บา้น 

1 ครั Nง การประชุมประชาคมจดัทําแผน
ชุมชน/หมู่บา้น 

1 ครั Nง 

11. การประชุมสภา อบต. 4 ครั Nง การประชุมสภา อบต. 4 ครั Nง 
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3.2 ระบบประปาและแหล่งนํ#า   

ที) ประเภทแหล่งนํ#า จาํนวน (แห่ง) /

ที)ตั #ง 

1 ประปาหมู่บ้าน 

1) ประปาหมู่บา้น แบบบาดาลขนาดกลาง   จ่ายนํNา หมู่ 6,7 
2) ประปาหมู่บา้น แบบกรมอนามยั  จ่ายนํNา หมู่ 1,2,3,4,5 
3) ประปาหมูบา้น แบบบาดาลขนาดเลก็  จ่ายนํNา หมู่ 2 

4 แห่ง 

ตั Nงอยู่หมู่ทีD 6 
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 1   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 2   

2. ที)ดิน/หนองนํ#าสาธารณะ 

1) หนองศาลา  (เนืNอทีD 21 ไร)่                                  
2) หนองเสอื    (เนืNอทีD 9 ไร่ 3 งาน)                           
3) หนองหลงัวดัหลวง   (เนืNอทีD 29 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา)  
4) หนองกระชอน   (เนืNอทีD 171 ไร่ 3 งาน 97 ตารางวา) 
5) หนองพุทธา   (เนืNอทีD 31 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา) 
6) หนองกระเดืDอง  (เนืNอทีD 26 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา) 
7) หนองโพช  (เนืNอทีD 13 ไร)่ 
8) หนองกุ้ง   (เนืNอทีD 7 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา) 
9) หนองแขม   (เนืNอทีD 16 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา) 
10) หนองจอก   (เนืNอทีD 4 ไร ่1 งาน 97 ตารางวา) 
11) หนองโสน   (เนืNอทีD 2 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา) 
12) หนองลาดเอยีด   

          12 แห่ง 

ตั Nงอยู่หมู่ทีD 1   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 2   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 2   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 3   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 4   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 4 
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 4   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 6   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 6   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 7   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 7   
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 7  

3. แหล่งนํ#าที)สร้างขึ#น 

1) ฝาย 
             1 แห่ง 
ตั Nงอยู่หมู่ทีD 3 

  ที)มา: ขอ้มูลจากกองช่าง องค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด  ณ  มนีาคม 2558 
3.3 การคมนาคม (ถนนและสะพาน) 

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด  สามารถตดิต่อกบัตําบลอืDน ๆ และอําเภอต่าง ๆ 
โดยมถีนนลาดยางทางหลวงชนบท สายบา้นบําหร ุ– บา้นท่าขา้ม ตดัผ่านเป็นเสน้ทางหลกั 

ประเภท 
จาํนวน  

(สาย/แห่ง) 

ระยะทาง

รวม (ก.ม.) 
วตัถปุระสงค ์

ถนน 

ถนน คสล. 
ถนนลาดยาง  
ถนนลูกรงั 

สะพาน 

สะพานไม ้(ม.7=3 แหง่ 
ม.4= 2 แหง่ ม.2= 1 แห่ง) 
 

 
17 
4 
25 
 
6 
 

 
 

54.4 
 

เพืDอการคมนาคม
ทีDสะดวกและ

ปลอดภยั 
 

เพืDอการคมนาคม
ทีDสะดวกและ

ปลอดภยั 

3.4  การโทรคมนาคม 

-  ระบบเสยีงตามสาย                 Ö            ชุด        
 (กระจายเสยีง  ú  หมู่บา้น) 
-  หอกระจายข่าว                                           ú           หมู่บา้น  



๑๕ 
 

 
 

6. ข้อมูลเกี)ยวกบัศกัยภาพท้องถิ)น 

 6.๑  การกาํหนดโครงสร้างสว่นราชการ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท้ายตลาด จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง 
ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตําบล ตามพระราชบญัญัติสภาตําบล และองค์การบรหิาร
ส่วนตําบล พ.ศ.2537 จํานวนหมู่บ้านละ 2 คน รวม 14 คน โดยมผีู้บริหารท้องถิDน คอื นายกองค์การ
บรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด ทีDมาจากการเลือกตั Nง จํานวน 1 คน มกีารจดักรอบอตัรากําลงัพนักงานส่วน
ตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง แบ่งเป็นพนักงานส่วนตําบล  จํานวน  13 ตําแหน่ง  Öä อัตรา 
พนักงานส่วนตําบล (ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ตําแหน่ง) ลูกจ้างประจํา จํานวน 1 ตําแหน่ง Ö อัตรา  
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน  4 ตําแหน่ง à อัตรา พนักงานจ้างทั Dวไป จํานวน 6ตําแหน่ง Öt แบ่ง
โครงสรา้งออกเป็  4  ส่วนราชการ ไดแ้ก่ 

1) สาํนักงานปลดั อบต. 

ให้มีหน้าทีDความรบัผิดชอบเกีDยวกับราชการทั Dวไปขององค์การบรหิารส่วนตําบล และ
ราชการทีDมไิด้กําหนดให้เป็นหน้าทีDของกอง หรอืส่วนราชการใดในองค์การบรหิารส่วนตําบลโดยเฉพาะ 
รวมทั Nงกํากบัและเร่งรดัการปฏบิตัริาชการใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏบิตัริาชการของ
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 

  2) กองคลงั 
    ใหม้หีน้าทีDความรบัผดิชอบเกีDยวกบังานการจ่าย การรบั การนําส่งเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ
และเอกสารทางการเงนิ การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกีDยวกับเงนิเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน
บําเหน็จบํานาญ เงนิอืDนๆ งานเกีDยวกบัการจดัทํางบประมาณฐานะทางการเงนิ การจดัสรรเงนิต่างๆ การ
จดัทําบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบ
ทดลองประจําเดือน ประจําปี       งานเกีDยวกบัการพสัดุของ อบต. และงานอืDนๆทีDเกีDยวข้องและทีDได้รบั
มอบหมาย 

 3) กองช่าง 

  ให้มีหน้าทีDความรับผิดชอบเกีDยวกับการสํารวจออกแบบ การจัดทําข้อมูลทางด้าน
วศิวกรรม การจดัเก็บและทดลองคุณภาพวสัดุ งานออกแบบและเขยีนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง 
งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานแผนงานด้านวศิวกรรมเครืDองจกัรกล การรวบรวมประวตัติิดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานเครืDองจักรกล การควบคุมการบํารุงรกัษาเครืDองจักรกลและยานพาหนะ งาน
เกีDยวกบัแผนงานควบคุม เก็บรกัษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํNามนัเชืNอเพลิง และงานอืDนๆทีD
เกีDยวขอ้งและทีDไดร้บัมอบหมาย  

4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

  ให้มีอํานาจหน้าทีDความรบัผดิชอบเกีDยวกับการบรหิารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา 
รวมทั Nงการศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั เช่น การจดัการศึกษาปฐมวยั
อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา และอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าทีD งาน
บรหิารวชิาการ          งานโรงเรยีน งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรยีน งานการศึกษาปฐมวยั งาน
ขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสรมิอาชพี งานหอ้งสมุดพพิธิภณัฑแ์ละเครอืข่ายทางการศกึษา 
งานกิจการศาสนาส่งเสรมิประเพณี ศิลปวฒันธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกจิกรรมเด็ก เยาวชน
และการศกึษานอกโรงเรยีน และงานอืDนๆ   ทีDเกีDยวขอ้งตามทีDไดร้บัมอบหมาย  
 
 



๑๖ 
 
 
 
 
 

๒.๒  การบริหารงานบุคคล 
 

 ๒.๒.๑  บุคลากรฝ่ายการเมือง 

ที) ชื)อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

๑ นายสรรพวฒัน์  เกดิชนะ นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
2 นายกมล พฒัน์จนัทร ์ รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
3 นายสมจติร       คงน้อย รองนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
๔ นางอนงค ์    แยม้กลิDน เลขานุการนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
5 นายสมศกัดิ Ñ สอนกมล ทีDปรกึษานายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
๖ นายสวอง         กระจาดเงนิ ประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
๗ นายสุรพล บุญแก้ว รองประธานสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
๘ นายอดูลย ์       เขยีวทอง สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 1 
๙ นายสุทนิ         วฒันจนัทร ์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 2 
๑๐ นายเฉลมิ         พานทองอยู่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 2 
๑๑ นางอรุณรตัน์    คํานวณ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 3 
๑๒ นายพพิฒัน์พล     พดัน้อย สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 3 
13 นางสุรนิทร ์      พฒัน์จนัทร ์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 4 

 

                 

ที) ชื)อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

๑๔ นางสาวนํNาฝน   นาคพุ่ม สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 5 
15 นายครรชติ      คงพนัธ์ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 5 
16 นางดอกไม ้     บุญอยู่ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 6 
17 นางสมใจ        บุญทองด ี สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 6 
18 นายสุมานัส      โอให ้ สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 7 
19 นายสมาน        เผอืกกรุด สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด หมู่ 7 

 

๒.๒.๒  บุคลากรฝ่ายประจาํ 

          พนักงานส่วนตาํบล และลูกจ้างประจาํ 

ที) ชื)อ – สกลุ ตาํแหน่ง ประเภท 

๑ ว่าทีD พ.ต.ยุทธนา   อารเีอืNอ ปลดั อบต. (นักบรหิารงาน อบต. 7) พนักงานส่วนตําบล 
๒ นางสาวอรอรสิา เมอืงอํDา รองปลดั อบต. (นักบรหิารงาน อบต. ò) พนักงานส่วนตําบล 
๓ นางนิภา   ปัญญวจิติร ผูอํ้านวยการกองคลงั (นักบรหิารงานการคลงั 

7) 
พนักงานส่วนตําบล 

๔ นายชชัวาลย ์  ขาวใบไม ้ ผูอํ้านวยการกองช่าง (นักบรหิารงานช่าง 7) พนักงานส่วนตําบล 
๕ นางบงกช   ยงคพ์ลจุลศร หวัหน้าสํานักงานปลดั (นักบรหิารงานทั Dวไป 

6) 
พนักงานส่วนตําบล 

๖ จ่าสบิโทวโิรจน์   สวนทอง นักพฒันาชุมชน 6ว พนักงานส่วนตําบล 
๗ นางพนัธุท์พิ   ศรษีะ เจา้หน้าทีDวเิคราะหน์โยบายและแผน 5 พนักงานส่วนตําบล 



๑๗ 
 

8 สบิเอกบรบูิรณ ์ เชยชม เจา้พนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5 

พนักงานส่วนตําบล 

9 นางผกามาศ ขาํประไพ นายช่างโยธา 6ว พนักงานส่วนตําบล 
10 นางสาวกณัณ์อลนิน์ เขยีววลิยั เจา้หน้าทีDพสัดุ 3 พนักงานสว่นตําบล 
11 น.ส.เจรญิรตัน์ คงบวั (ครู คศ.1) ศพด.อบต.ทา้ยตลาด พนักงานส่วนตําบล 
12 นางชลธชิา ฟักแดง เจา้หน้าทีDบรหิารงานทั Dวไป  ลูกจา้งประจํา 

  

พนักงานจ้าง ประเภทตามภารกิจ 

ที) ชื)อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

๑ นายจรญั  จจูวง พนักงานขบัรถยนต์ 
2 นายวุฒชิยั  พมิพแ์ก้ว พนักงานขบัรถยนต์ 

3 นางสุกญัญา  นุ่มพนิิจ ผูช้่วยเจา้หน้าทีDพสัดุ 

4 นายสมศกัดิ Ñ  วฒันจนัทร ์ ผูช้่วยช่างไฟฟ้า 
5 นางพสิมยั  เงนิพูล ผูช้่วยครูดูแลเดก็ 

  

พนักงานจ้าง ประเภททั )วไป 

ที) ชื)อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

๑ นางสาวสโรชา  คําเครอื ผูช้่วยเจา้หน้าทีDบนัทกึขอ้มูล 
๒ นายสมพศิ   โลหะเวช พนักงานผลตินํNาประปา 
3 นางสาวทศันีย ์ จนัทรอุ์ไร พนักงานผลตินํNาประปา 
4 -ว่าง- พนักงานจดมาตรวดันํNา 
5 นางบุญเตอืน  แจง้ยุบล นักการภารโรง 
6 นายทองคํา  เกตุคง นักการภารโรง 
7 นายประทปี  สบืสุข คนสวน 
8 นายสายน้อย  จนัอุไร คนงานทั Dวไป 
9 นางสาวรตัชดาภร  นุ่มพนิจิ คนงานทั Dวไป 
10 นางสาวสุวรรณา  ศริจินัทร ์ คนงานทั Dวไป 
11 นายคมัภรี ์  จนัทรส์กุลณ ี คนงานทั Dวไป 
12 -ว่าง- คนงานทั Dวไป 

 ที)มา : ขอ้มูลจากสํานักงานปลดั อบต.ทา้ยตลาด  ณ  เดอืนเมษายน  tàà8 
 

งบประมาณรายรบั - รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 

๓.1  งบประมาณรายรบัจริง 
 

แหล่งที)มาของรายได้ รบัจริง 

ปีงบประมาณ >uu7 

หมวดภาษีอากร 59,598.06 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต 550 
หมวดรายไดจ้ากทรพัย์สนิ 105,050.66 
หมวดรายไดเ้บ็ดเตลด็ 5,010 
หมวดรายไดจ้ากสาธารณูปโภค 393,684 

หมวดภาษีจดัสรร 13,628,057.87 



๑๘ 
 

หมวดเงนิอุดหนุนทั Dวไป 4,869,782 
รวมรบัจริงทั #งสิ#น 19,061,732.59 

 

    

 

 

 

 

๓.>  งบประมาณรายจ่ายจริง 
 

 

หมวดรายจ่าย 
จ่ายจริงปีงบประมาณ 

2557 

ก. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย  

    รายจ่ายประจาํ 

   - งบกลาง  

 
 

1,123,393 
    - หมวดเงนิเดอืน 2,618,676 
    - หมวดค่าจา้งประจํา 104,270 
    - หมวดค่าจา้งชั Dวคราว 1,170,950 
    - หมวดค่าตอบแทน 2,458,570 
    - หมวดค่าใชส้อย 2,098,446.90 
    - หมวดค่าวสัดุ 1,683,642.78 
    - หมวดค่าสาธารณูปโภค 610,956.22 
    - หมวดเงนิอุดหนุน 1,010,800 
    - หมวดรายจ่ายอืDน 2,044,864 

รวม 14,924,568.90 
     

    
ข.  รายจ่ายเพื)อการพฒันา 

    - หมวดค่าครุภัณฑ์ 

    - หมวดค่าทีDดนิและสิDงก่อสรา้ง 

 

471,190 

406,100 

รวมรายจ่ายเพื)อการพฒันา 877,290 

รวมรายจ่ายจริงตามงบประมาณ 15,801,858.90 

 

ที)มา : ขอ้มูลจากกองคลงั องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 



๑๙ 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 

  
 



 
 

        แผนผงัแสดงโครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 
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นายกองค)การบรหิารส/วนตำบลท5ายตลาด 
(นายสรรพวัฒน)  เกิดชนะ) 

รองนายกองค)การบรหิารส/วนตำบล 
(นายกมล  พัฒน)จันทร)) 

เลขานุการนายกองค)การบริหารส/วนตำบล 
(นางอนงค) แย5มกลิ่น) 

รองนายกองค)การบรหิารส/วนตำบล 
(นายสมจิตร  คงน5อย) 

ปลัดองค)การบรหิารส/วนตำบล 
(ว/าที่ พ.ต.ยุทธนา อารีเอื้อ) 

 

สำนักปลัด 
 

ปลัดเทศบาล 
(รักษาการฯ) 

กองคลัง 
กองช/าง 

ส/วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 



  
 

  บทที% & 
แผนยุทธศาสตรข์ององคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด พ.ศ.2558 - พ.ศ.2562 

แก้ไขเพิ%มเติม (ฉบบัที% M) 

************* 
ยุทธศาสตรที์%สาํคญัของชาติ 

การวิเคราะห์ศกัยภาพการพฒันาท้องถิ%น 

 3.1 กรอบแนวคิดในการจดัทาํยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ%น 

     หลกัและแนวคิดในการวางแผนพฒันาท้องถิ%น 
การวางแผนเป็นการพิจารณาและกําหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที@

ปรารถนา เปรยีบเสมอืนเป็นสะพานเชื@อมโยงระหว่างปัจจุบนัและอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ@งที@ยงัไม่
เกิดขึNน          การวางแผน จึงมคีวามเกี@ยวข้องกบัการคาดการณ์ต่างๆ ในอนาคตและการตดัสนิใจ
เลือกแนวทางปฏิบัติที@ดีที@สุด โดยผ่านกระบวนการคดิก่อนทํา ฉะนั Nน จึงกล่าวได้ว่า การวางแผน คือ 
ความพยายามที@เป็นระบบ เพื@อตดัสนิใจเลอืกแนวทางปฏิบตัิที@ดีที@สุดสําหรบัอนาคต เพื@อให้บรรลุผลที@
ปรารถนาองค์การบรหิารส่วนตําบล    จึงจําเป็นที@ต้องมกีารวางแผนเพื@อใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
พฒันาโดยการกําหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา โดยจะแสดงถึงทิศทางการพฒันา วสิยัทศัน์ 
พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื@อการพัฒนาในอนาคตที@ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาระดบัต่างๆ ได้แก่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรฐับาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนอําเภอ และ
นโยบายของผูบ้รหิารทอ้งถิ@น 
 

แผนผงัแสดงกรอบแนวคิดในการจดัทาํแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาท้องถิ%น 

 
แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที% 

๑๑ 
  

แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา  
 องค์การบริหารส่วนตาํบลท้าย

ตลาด 

                                                                                                                    
แผนพฒันาจงัหวดั

ลพบุร ี

 
 

นโยบายผู้บริหาร

ท้องถิ%น 

 

แนวคิดในการกาํหนดกรอบยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

๒5 



  
 
การพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิแผนการบรหิารราชการ
แผ่นดนิ ยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั /อําเภอ 
 
 
1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที% ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

วิสยัทศัน์ของประเทศ 

          “สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรมและมภูีมคุิม้กนัต่อการ
เปลี@ยนแปลง” 
ทิศทางการพฒันาประเทศ 

  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที@ ^^ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์และ
ความเสี@ยงซึ@งเกิดขึNนจากการเปลี@ยนแปลงในระดบัโลกและภายในประเทศโดยเฉพาะภาวะผนัผวนดา้น
เศรษฐกิจพลงังานและภูมอิากาศ ที@เป็นไปอย่างรวดเรว็และส่งผลกระทบอย่างชดัเจนต่อประเทศไทยทั Nง
เชงิบวกและเชิงลบ ดงันั Nน ทิศทางการบรหิารจดัการประเทศภายใต้หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
เพื@อรองรบัการเปลี@ยนแปลงดงักล่าว จึงเป็นการใช้จุดแขง็และศกัยภาพที@มอียู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื@อสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยให้
ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิภายในประเทศที@เน้นการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของฐานการผลิต
ภาคเกษตรและการประกอบการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดยีวกนัจําเป็นต้องปรบัตวั
ในการเชื@อมโยงกบัระบบเศรษฐกจิโลกและภูมภิาค ซึ@งประเทศไทยมพีนัธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมอื
ต่างๆ เพื@อสามารถใช้โอกาสที@เกดิขึNนและเพิ@มภูมคุิ้มกนัของทุนที@มอียู่ในสงัคมไทยได้อย่างเหมาะสม
พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี abbc ขณะเดียวกนัจําเป็นต้องสร้างความพร้อมสําหรบั
เชื@อมโยงดา้นกายภาพทั Nงโครงสร้างพืNนฐานและระบบ         โลจสิติกสค์วบคู่กบัการยกระดบัคุณภาพ
คน การเสรมิสรา้งองค์ความรู ้การพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีนวตักรรมและความคดิสรา้งสรรคใ์ห้
เป็นพลงัขบัเคลื@อนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทย 
  การกําหนดทิศทางการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที@ ^^ จงึเป็นการสรา้ง
ภูมิคุ้มกนัในมิติต่างๆ เพื@อให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั @งยนื โดยนําทุนของประเทศที@มี
ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อย่างบูรณาการและเกืNอกูลกนั พรอ้มทั Nงเสรมิสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพื@อเป็นรากฐาน
การพฒันาประเทศที@สําคญั ไดแ้ก่ การเสรมิสรา้งทุนสงัคม (ทุนมนุษย ์ทุนสงัคม ทุนทางวฒันธรรม) ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั Nงแต่ระดับปัจเจก 
ครอบครวัและชุมชน สามารถจดัการความเสี@ยงและปรบัตวัเข้ากับการเปลี@ยนแปลง มโีอกาสเข้าถึง
ทรพัยากรและไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นธรรมสําหรบัการเสรมิสรา้งทนุ
เศรษฐกิจ (ทุนกายภาพ ทุนทางการเงนิ) มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแขง็ โดยใช้ภูมิ
ปัญญาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีละความคดิสรา้งสรรค ์ใหค้วามสําคญักบัการปรบัโครงสรา้งการค้า
และการลงทุนให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลติที@เป็น
มติรต่อสิ@งแวดล้อม การเตรยีมความพรอ้มรองรบัการเปลี@ยนแปลงภูมอิากาศและภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ
รวมทั Nงการสร้างภูมคุิม้กนัดา้นการคา้จากเงื@อนไขดา้นสิ@งแวดล้อม ควบคู่ไปกบัการเพิ@มบทบาทไทยใน
เวทปีระชาคมโลก 
  ขณะเดียวกนัจําเป็นต้องมกีารบรหิารจดัการประเทศเพื@อสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม       
ให้ความสําคญักบัการพฒันาระบบราชการและข้าราชการ โดยยดึหลกัธรรมาภบิาล เพิ@มประสทิธิภาพ

๒6 



  
 
การกระจายอํานาจใหแ้ก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ@น พฒันาระบบและกลไกการป้องกนัและปราบปราม
การทุจรติและประพฤตมิชิอบอย่างมสี่วนร่วม ส่งเสรมิให้ประชาชนทุกระดบัมโีอกาสเขา้ถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร ควบคู่ไปกับการปลูก
จติสํานึก ค่านิยมประชาธปิไตยและธรรมาภบิาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม 
 
 
 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ  
  การพฒันาประเทศให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตอย่างมี
คุณภาพและยั @งยนื ภายใต้กระแสการเปลี@ยนแปลงทั Nงภายนอกและภายในประเทศที@ปรบัเปลี@ยนเร็ว 
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ@งขึNน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที@ ^^ จึงจําเป็นต้อง
กําหนดทิศทางและยุทธศาสตรก์ารพฒันาเหมาะสม โดยเร่งสรา้งภูมคุิ้มกนัเพื@อป้องกนัปัจจยัเสี@ยงและ
และเสรมิรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เขม้แขง็ ควบคู่กบัการให้ความสําคญักบัการพฒันาคนและ
สงัคมไทยให้มคุีณภาพ      ก้าวทนัต่อการเปลี@ยนแปลง มโีอกาสเข้าถึงทรพัยากรและได้รบัประโยชน์
จากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมอย่างเป็นธรรม รวมทั Nงสรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิดว้ยฐานความรูแ้ละ
ความคดิสรา้งสรรคบ์นพืNนฐานการผลติและการบรโิภคที@เป็นมติรต่อสิ@งแวดลอ้มอนัจะนําไปสู่การพฒันา
ประเทศที@มั @นคงและยั @งยนื มยุีทธศาสตรก์ารพฒันาที@สําคญัในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัที@ ^^ ดงันีN 

1.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
2.  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างยั @งยนื 
3.  ยุทธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมั @นคงของอาหารและพลงังาน 
4.  ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคุีณภาพและยั @งยนื 
5.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื@อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพื@อความมั @นคงทาง  
  เศรษฐกจิและสงัคม 

6.  ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มอย่างยั @งยนื 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี@ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของ
รฐัวสิาหกจิ    
     ใหเ้กดิประโยชน์กบัประชาชนในการใชบ้รกิารอย่างแทจ้รงิ 
8.  ยุทธศาสตร์ในเรื@องการปรบัปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยขีองชาติใหเ้กิด

ความมั @นคงและยั @งยนืในอนาคตใหท้ดัเทยีมอาเซยีนและประชาคมโลก 
9.  ยุทธศาสตรใ์นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ คอรร์ปัชั @นอย่างยั @งยนื 

d. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (รฐับาลพลเอกประยุทธ์  จนัทรโ์อชา) 
  พลเอกประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้แถลงนโยบายของคณะรฐัมนตรต่ีอ
รฐัสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื@อวันศุกร์ที@ ^a กันยายน abbp หลักการของนโยบายบรหิารราชการ
แผ่นดนิของรฐับาล มนีโยบายในเรื@องต่างๆ จําแนกเป็น ^^ ด้าน ซึ@งรฐับาลไดนํ้ายุทธศาสตรก์ารพฒันา
ประเทศว่าด้วยการเขา้ใจ เข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดํารขิองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัมา
เป็นหลักสําคัญ ใช้ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ@งทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที@ ^^ 
แนวทางของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชน ซึ@งแสดงออกมาโดยตลอด
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และน่าจะชดัเจนขึNนในช่วงเวลาแห่งการออกแบบการปฏิรูปประเทศเป็นแนวทางการกําหนดนโยบาย 
ดงันีN 
    ^. การปกป้องและเชดิชูสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์
   a. การรกัษาความมั @นคงของรฐัและการต่างประเทศ 
   q. การลดความเลื@อมลํNาทางสงัคม และการสรา้งโอกาส การเขา้ถงึบรกิารของรฐั 
   r. การศกึษาและการเรยีนรู ้การทํานุบํารุงศาสนา ศลิปะและวฒันธรรม 
   b. การยกระดบัคุณภาพบรกิารดา้นสาธารณสุข สุขภาพของประชาชน 
   s. การเพิ@มศกัยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ 
 
   p. ส่งเสรมิบทบาทการใชโ้อกาสในประชาคมอาเซยีน 

8. การพฒันาและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยกีารวจิยั   
    และพฒันาและนวตักรรม 
9. การรกัษาความมั @นคงของฐานทรพัยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรกัษ ์
    กบัการใชป้ระโยชน์ยั @งยนื 
^t. การส่งเสรมิการบรหิารราชการแผ่นดนิที@มธีรรมาภบิาลและการป้องกนั 
     ปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐั 
^^. การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม 

 ค่านิยมหลักของคนไทยขึfนมาให้ชัดเจนขึfน เพื%อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้

เข้มแขง็ ดงันีf 
1. มคีวามรกัชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์ซึ@งเป็นสถาบนัหลกัของชาตใินปัจจุบนั 
2. ซื@อสตัย ์เสยีสละ อดทน มอุีดมการณ์ในสิ@งที@ดงีามเพื@อส่วนรวม 
3. กตญัvูต่อพ่อแม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์
4. ใฝ่หาความรู ้หมั @นศกึษาเล่าเรยีนทางตรงและทางออ้ม 
5. รกัษาวฒันธรรมประเพณีไทยอนังดงาม 
6. มศีลีธรรม รกัษาความสตัย ์หวงัดต่ีอผูอ้ื@น เผื@อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข          

ที@ถูกต้อง 
8. มรีะเบยีบวนิัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรูจ้กัการเคารพผูใ้หญ ่
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั 
10. รูจ้ ักดํารงตนอยู่โดยใช้หลกัปรญัาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารสัของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จกัอดออมไว้ใช้เมื@อยามจําเป็น มไีว้พอกิน
พอใช้ ถ้าเหลอืกแ็จกจ่าย และขยายกจิการ เมื@อมคีวามพรอ้มโดยมภูีมคุิม้กนั
ที@ด ี

11.  มคีวามเขม้แขง็ทั Nงร่างกายและจติใจ ไม่ยอมแพต่้ออํานาจฝ่ายตํ@า หรอืกเิลส           
 มคีวามละอาย เกรงกลวัต่อบาป ตามหลกัของศาสนา 
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12.  คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อชาติ มากกกว่าผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

 

     ๓. แผนพฒันาจงัหวดัลพบุรี (ปี ๒๕๕8 – ๒๕61) 

วิสยัทศัน์จงัหวดัลพบุร ี
 “ฐานการผลติอาหารปลอดภยั พลงังานทดแทน ท่องเที@ยวอารยธรรม มุ่งสู่เมอืงแหง่ความสุข” 
 นิยามเมอืงแห่งความสุข: 
 1.  การมสีุขภาวะที@ด ี
 a. เศรษฐกจิเขม้แขง็ 
 q. สงัคมคุณภาพ 
 r. สภาพแวดลอ้มที@ด ี
 b. สงัคมประชาธปิไตยที@มธีรรมาภบิาล 
  
 
 
 
การกาํหนดตาํแหน่งยุทธศาสตรจ์งัหวดัลพบุร ี

 พนัธกิจ (Mission) 
       1. พฒันาศกัยภาพการผลติ การแปรรูปอาหารปลอดภยัใหไ้ดม้าตรฐาน 
       a. พฒันาคุณภาพการท่องเที@ยวเพื@อเพิ@มมูลค่าทางเศรษฐกจิ 
       3. พฒันาการศกึษาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน ครอบครวั ชุมชนและสงัคมใหม้ ี
               ความสุข  
       4. เสรมิสรา้งความมั @นคงและสรา้งมูลค่าเพิ@มดา้นพลงังานทดแทนของจงัหวดั
ลพบุร ี
       5. บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มแบบมสี่วนร่วม 

    s. เสรมิสรา้งความมั @นคงใหส้งัคมและชมุชนเขม้แขง็ รูแ้ละ 
        เขา้ใจการปกครองในระบอบประชาธปิไตยตามหลกัธรรมาภบิาล และสรา้ง
ความ 
        ปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิใหก้บัประชาชนแบบมสี่วนร่วม   

เป้าประสงคร์วม (Goals) 
       ^. เศรษฐกจิจงัหวดัลพบุรไีดร้บัการพฒันายกระดบัอาชพี โดยเฉพาะดา้น

การเกษตร   
                 ปลอดภยัและการท่องเที@ยวใหไ้ดม้าตรฐาน 
    a. ชาวลพบุรมีคีวามรูเ้ท่าทนัสถานการณ์และเทคโนโลย ีสุขภาพอนามยัสมบูรณ ์
                  แขง็แรง ครอบครวัอบอุ่น สงัคมมคีวามสุขกายสุขใจ 
    q. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มสมดุล บา้นเมอืงสะอาดสวยงาม 
       r. สงัคมและชุมชนมั @นคงเขม้แขง็ มคีวามรกัสามคัคปีรองดอง ปลอดภยัในชวีติ

และ   
                 ทรพัยส์นิ 
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       b. การบรหิารจดัการภาครฐัและเอกชนยดึหลกัธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดัลพบุร ีประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสตร ์ 

ยุทธศาสตรที์% 1 เพิ@มผลผลติ สรา้งมูลค่าเพิ@มสนิคา้เกษตรและผลติภณัฑอ์าหาร
ปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที์% 2 พฒันาและสง่เสรมิพลงังานทดแทน 
ยุทธศาสตรที์% 3 การบรหิารจดัการการท่องเที@ยวอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยุทธศาสตรที์% 4 พฒันาลพบุรเีมอืงสะอาดและน่าอยู่ 
ยุทธศาสตรที์% 5 เสรมิสรา้งความมั @นคงและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง 

 

วิสยัทศัน์องคก์รปกครองส่วนท้องถิ%นจงัหวดัลพบุร ี
 “คุณภาพชวีติที@ด ีสิ@งแวดลอ้มที@ยั @งยนื บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล” 
 
s. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น ประกอบด้วย 5 ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตรที์% 1 พฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกจิเชงิสรา้งสรรค ์

ยุทธศาสตรที์% 2 บรหิารจดัการดา้นการท่องเที@ยว 
ยุทธศาสตรที์% 3 เพิ@มขดีความสามารถทางการศกึษาและพฒันาคุณภาพชวีติ 
ยุทธศาสตรที์% 4 บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้มที@ยั @งยนื 
ยุทธศาสตรที์% 5 การบรหิารจดัการองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@นใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 
 
 
 

t. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์ารบริหารสว่นตาํบลท้ายตลาด ประกอบด้วย t ยุทธศาสตร ์

ดงันีf 

ยุทธศาสตรที์% 1 การพฒันาโครงสรา้งพืNนฐาน 

ยุทธศาสตรที์% 2 การส่งเสรมิคุณภาพชวีติ 
ยุทธศาสตรที์% 3 การจดัระเบยีบชุมชน/สงัคมและรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 
ยุทธศาสตรที์% 4 การบรหิารจดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตสิิ@งแวดลอ้ม 
ยุทธศาสตรที์% 5 การอนุรกัษ์ศลิปะ วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ@น 

 

  u. นโยบายการพฒันาของนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 
 เป็นนโยบายการพฒันาที@สําคญั และเรง่ด่วนของนายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
เพื@อใหป้ระชาชนในพืNนที@มคุีณภาพชวีติที@ด ีมดีงันีN 
   ๑)  นโยบายการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืNนฐาน 
   ๒)  นโยบายดา้นการพฒันาแหล่งนํNา 
   ๓)  นโยบายการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ 
   ๔)  นโยบายการพฒันาดา้นสงัคม 
   ๕)  นโยบายการพฒันาดา้นสาธารณสุข 
   6)  นโยบายการพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 
   7)  นโยบายการพฒันาดา้นประสทิธภิาพการเมอืง การบรหิารและการพฒันาบุคลากรทอ้งถิ@น 
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   8)  นโยบายการพฒันาดา้นการจดัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม 
3.2 ปัจจยัและสถานการณ์การเปลี%ยนแปลงที%มีผลต่อการพฒันา 

  3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ%นตามประเดน็การ

พฒันาท้องถิ%น 
 

การจดัทําแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาของทอ้งถิ@น เป็นการจดัทําแผนพฒันาที@สอดคลอ้ง 
เชื@อมโยงกบัยุทธศาสตรท์ี@สําคญัของชาต ิการพฒันาตามนโยบายของรฐับาล แผนพฒันาเศรษฐกจิและ
สงัคมแห่งชาติ แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์
การพฒันาพืNนที@ ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั/อําเภอ ซึ@งจะมกีารเปลี@ยนแปลงอย่างต่อเนื@องตามปัจจยั
ต่างๆ            ตามสภาวการณ์ของโลก ส่งผลให้ประเทศไทยต้องมีการปรับตัวเพื@อให้ทันต่อการ
เปลี@ยนแปลง จากสถานการณ์ดงักล่าวองคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด จงึไดจ้ดัทําแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเพื@อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที@สําคญัของชาติตามลําดบัและนํามาปรบัตามสภาพ
พืNนที@ของตําบลท้ายตลาด เพื@อให้เกิดการพัฒนาที@ยั @งยืน ทันต่อกระแสการเปลี@ยนแปลงของโลกยุค
โลกาภิวัฒน์ และจากการจัดเวทีประชาคมเพื@อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพฒันาท้องถิ@น ในพืNนที@ตําบลท้ายตลาด องค์การบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ได้ขอ้มูลจากการรบั
ฟังปัญหาข้อเสนอแนะของประชาชนทั Nง 7 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่มีความต้องการให้องค์การบรหิารส่วน
ตําบลท้ายตลาด แก้ไขปัญหาทางด้านโครงสร้างพืNนฐาน การซ่อมสร้างถนน   ทุกสายในเขตตําบลให้
สามารถเดนิทางไดส้ะดวก รวมถงึถนนที@ใชส้ําหรบัรถเพื@อการเกษตร เชื@อมต่อถนนสายหลกัในตําบลไป
ยงัทุ่งนา หนองนํNา การขุดลอกคลอง หนองนํNาสาธารณะ เพื@อให้มนํีNาเพยีงพอต่อการเกษตรโดยเฉพาะ
การทํานา ซึ@งถือเป็นอาชีพหลกัของประชาชนในตําบลท้ายตลาดเป็นการรกัษาความมั @นคงทางด้าน
อาหารเป็นการรกัษาฐานทรพัยากรการเกษตรที@สําคญั  ส่งเสรมิใหม้กีารสรา้งมูลค่าเพิ@มจากผลิตภณัฑ์
หลกั    ในพืNนที@ 

 
 
 
 เนื@องจากตําบลท้ายตลาดมสีภาพพืNนที@เป็นที@ราบลุ่ม มแีหล่งนํNาอุดมสมบูรณ์ ระบบ

ชลประทานเข้าไปทั @วถึงทุกพืNนที@เหมาะแก่การทําการเกษตร มทีําเลที@ตั Nงเหมาะสม ซึ@งเป็นศูนย์กลาง
รวบรวมผลผลติทางการเกษตรจากพืNนที@ใกลเ้คยีงเชื@อมโยงเขา้สู่กรุงเทพฯและปรมิณฑล มเีสน้ทางการ
คมนาคมที@สะดวกเชื@อมโยงกบัจงัหวัดใกล้เคยีง โดยเฉพาะเอืNอต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรสู่
ตลาดการค้า          แต่เนื@องจาก สภาพพืNนที@ที@กวา้งขวาง แต่มงีบประมาณในการพฒันาเพยีงเลก็น้อย 
มถีนนลูกรงัภายในแต่ละหมู่บ้านจํานวนหลายสาย การพฒันาส่วนใหญ่ขององค์การบรหิารส่วนตําบล
ท้ายตลาด จึงทําได้เพยีงโครงสร้างพืNนฐานทางคมนาคม การพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสรมิอาชีพ
เล็กๆ น้อยๆ เท่านั Nน ดงันั Nน ทุกปีที@ผ่านมาองค์การบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด จึงพฒันาไดเ้พยีงการ
ปรบัปรุงซ่อมแซมถนน การพฒันาคุณภาพชีวติ และส่งเสรมิอาชพีเล็กๆ น้อยๆ ประกอบกบัเป็นตําบล
ไม่มสีิ@งดงึดูดความสนใจ ทําใหไ้ม่ค่อยไดร้บัการสนใจจากหน่วยงานภายนอกเท่าที@ควร  

การวเิคราะหส์ภาวการณ์และศกัยภาพขององคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด 
ครอบคลุมการวเิคราะหข์อ้มูลที@สําคญั แยกเป็นแต่ละดา้น เพื@อชีNใหเ้หน็ศกัยภาพ ปัญหาและความ
ต้องการ ไดด้งันีN 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื%อการจดัทาํแผนพฒันา/และหรือ จปฐ. 

๒6 
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อบต.ท้ายตลาด ได้มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เพื@อประกอบการจดัทํา
แผนพฒันาทอ้งถิ@น เช่น การจดัเกบ็ขอ้มูลดา้นเศรษฐกจิ ไดแ้ก่การประกอบอาชพีของประชาชนในตําบล 
รายได้ประชากร ด้านสังคม ได้แก่ ข้อมูลด้านการศึกษา จํานวนโรงเรียนในเขตพืNนที@ จํานวนเด็ก
นักเรยีน     ด้านสาธารณสุข ได้แก่ จํานวนผู้ป่วยที@เขา้รบัการรกัษาที@โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล
ทา้ยตลาด ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โดยมกีารเปรยีบเทียบระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั ทั NงนีN เพื@อเป็น
การประกอบการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ@น ซึ@งมคีวามจําเป็นในด้านข้อมูลพืNนฐาน เพื@อการพฒันาที@ตรง
จุด  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลสงัคม 
ในรอบปีงบประมาณ ของแต่ละปี โดยสํานักงานพฒันาชุมชนอําเภอเมอืงลพบุร ีจะดําเนินการ

จัดเก็บข้อมูลความจําเป็นขั NนพืNนฐาน (จปฐ.) ซึ@งเป็นการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตในครัวเรือน 
ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพ อนามยั ที@พกัอาศยั การศกึษา รายได้ในครวัเรอืน การปลูกฝังค่านิยม 
สภาพแวดล้อมฯลฯ ซึ@งเป็นความจําเป็นขั NนพืNนฐานว่าอยู่ในเกณฑ์ที@กําหนดหรอืไม่ ซึ@งองค์การบรหิาร
ส่วนตําบลทา้ยตลาด สามารถนําข้อมูลดงักล่าวมาใชใ้นการประกอบการจดัทําแผนพฒันาทอ้งถิ@น (แผน
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแผนพฒันาสามปี) ซึ@งจะเป็นเครื@องมอืที@ช่วยในการชีNแนวทางการพฒันาว่าจะ
ควรจะดําเนินโครงการในด้านใด ที@จะเป็นการพัฒนาพืNนที@ บรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือ
ประชาชนไดอ้ย่างทนัท่วงท ี

3) การวิเคราะห์ข้อมูลทรพัยากรธรรมชาติและสิ%งแวดล้อม 
สภาพพืNนที@ตําบลท้ายตลาด ส่วนใหญ่เป็นพืNนที@ราบลุ่มเหมาะแก่การเกษตร ซึ@งประชาชน

ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทํานา ทําสวน เป็นหลกั และเนื@องด้วยสภาพพืNนที@ที@
เป็นพืNนที@นา ส่งผลใหตํ้าบลท้ายตลาด จึงมปีรมิาณป่าไมไ้ม่มาก นอกจากนั Nนจะเป็นพืNนที@สวน จํานวน
คลองส่งนํNา ห้วย หนอง บงึ จะมมีาก เนื@องจากพืNนที@ที@เป็นที@ราบลุ่ม และพืNนที@ทํานาจําเป็นต้องอาศยันํNา
จากลํานํN า ระบบชลประทานในเขตพืNนที@ มีปริมาณที@พอเหมาะทําให้เกษตรกรมีนํN าใช้เพียงพอต่อ
การเกษตร ยกเวน้ช่วงหนา้แลง้ อาจมกีารขาดแคลนนํNาในบางพืNนที@ 

 

สรปุประเดน็ปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพืfนที% 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด ไดนํ้าข้อมูลจากแผนชุมชน ที@ทางหมู่บา้นไดจ้ดัทํา

ขึNน โดยข้อเสนอแนะของประชาชนในแต่ละหมู่  มาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ@น ซึ@ ง
ประกอบด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) ฉบับแก้ไขเพิ@มเติม (ครั Nงที@ ^) และ
แผนพฒันาสามปี             (พ.ศ.2559-2561) โดยได้จดัทําโครงการจดัเวทปีระชาคมเพื@อส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วมในการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ@น ประจําปี 2558 ซึ@งได้ดําเนินการไปเมื@อวนัที@ 13–23 มนีาคม 
2558 ที@ผ่านมา เพื@อรบัฟังปัญหา ความต้องการและข้อเสนอแนะจากประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื@อ
นํามาเป็นข้อมูลในการจดัทําแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2559-2561) สรุปได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
ให ้อบต.แก้ปัญหาดา้นโครงสรา้งพืNนฐาน การคมนาคม การก่อสรา้ง ซ่อมแซมถนนในพืNนที@ ทั Nงเส้นทาง
การสัญจรและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร การขุดลอกคลองที@ตืNนเขินเพื@อให้มีนํNาเพียงพอต่อ
การเกษตรและกกัเกบ็ไวใ้ชใ้นช่วงฤดูแลง้ การจดัทําระบบประปาหมู่บา้นใหม้นํีNาใชอ้ย่างเพยีงพอ 

การวิเคราะห์การเปลี%ยนแปลงของท้องถิ%นเพื%อก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
อาเซียนหรอืสมาคมประชาชาตแิห่งเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ (ASEAN: Association of 

South East Asia Nations) ก่อตั Nงเมื@อวันที@ 8 สิงหาคม 2510 โดยประเทศผู้ก่อตั Nงอาเซียน คือ ไทย 
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อนิโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิปินสแ์ละสงิคโปร ์ต่อมาบรูไนดารุสซาลาม เวยีดนาม พม่า ลาว และกมัพูชา 
เขา้มาเป็นสมาชกิตามลําดบั ปัจจุบนัอาเซยีนมปีระเทศสมาชกิทั Nงหมด 10 ประเทศ 

สัญลักษณ์อาเซียน : สีเหลือง หมายถึงความเจริญรุ่งเรือง สีนํN าเงิน หมายถึง 
สันติภาพและความมั @นคง สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ ñ  สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและ
ความก้าวหน้า 

สิ@งที@ประเทศไทยต้องเร่งพฒันาการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN Community) ในปี 
พ.ศ. 2558 คือการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที@กระชับมากขึNนเพื@อการเป็น AEC (ASEAN Economic 
Community) ทําใหเ้ศรษฐกิจของอาเซียนมคีวามเกี@ยวเนื@องและเชื@อมโยงกนัมากขึNน ในดา้นหนึ@งคอืการ
เป็นส่วนหนึ@งของประชาคมเดียวกนั แต่ขณะเดียวกนั สมาชกิอาเซียนกจ็ะต้องแข่งขนักนัเองเพื@อดึงดูด
การค้า การลงทุน และการท่องเที@ยว ดงันั Nนการบรรเทาความขดัแย้งใน 2 ส่วนนีN จะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ สําหรับประเทศไทย ต้องแข่งขนัทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การพัฒนาขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน จึงเป็นสิ@งสําคัญ จากการสํารวจของ International Management 
Development (IMD) ในปี 2547 พบว่าอันดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยอยู่อันดบัที@ 29 
จากทั Nงหมด 60 ประเทศ อย่างไรก็ตาม หากเทียบกบัประเทศในอาเซียน ไทยยงัอยู่ในอนัดบัที@ตํ@ากว่า
สงิคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD เห็นว่าไทยควรพฒันาด้านประสทิธิภาพของภาครฐั เช่น กฎหมายที@
ส่งเสรมิการแข่งขนั การแก้ไขปัญหาคอรปัชั @น และการปรบัปรุงโครงสร้างพืNนฐานทางสงัคม เช่น อตัรา
การเข้าเรยีนต่อในระดบัชั Nนมธัยมศึกษา และอตัราส่วนครูต่อนักเรยีน นอกจากนีN ศูนย์วจิยักสกิรไทย 
กําจดัเห็นว่า การที@ไทยมเีป้าหมายที@จะเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมภิาคในหลายๆ ด้าน เช่น 
ศูนย์กลางการท่องเที@ยวแห่งเอเชียและศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ เพื@อดึงดูดนักลงทุนจาก
ต่างชาติ จะต้องเผชิญกบัการแข่งขนัจากประเทศต่างๆ ในภูมภิาค โดยเฉพาะสงิคโปร์ มาเลเซีย และ
ฮ่องกง ซึ@งมแีผนดงึดูดนักท่องเที@ยวเช่นกนั เพื@อนํารายได้เขา้ประเทศ ดงันั Nน ภายใต้กระแสการเปิดเสรี
ของโลกที@เข้มขน้และสภาพทางธุรกิจที@แข่งขนัรุนแรงในปัจจุบนันีN ไทยควรพฒันาขดีความสามารถทั Nง
ด้านการค้า บริการและการลงทุน โดยส่งเสริมการพัฒนาด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ทาง
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาทักษะและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ@งจะส่งเสริมการเติบโตของ
อุตสาหกรรม สําหรบัดา้นการตลาด ควรพฒันาใหแ้บรนด์ของไทยเป็นแบรนด์ของภูมภิาคและของโลก 
ส่วนภาคเกษตรกรรม ควรพฒันาระบบการจดัการฟารม์สมยัใหม ่พฒันาพนัธุ์ใหม่ๆ และพฒันาคุณภาพ
สนิค้าให้ได้มาตรฐาน เพื@อพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขนัของไทย ซึ@งจะเห็นได้ว่า นอกจากไทยต้อง
แข่งขันกับประเทศอาเซียนแล้ว ยังต้องแข่งขันกับประเทศอื@นๆ ในภูมิภาค เอเชีย และจะต้อง
เตรยีมพรอ้มต่อการแข่งขนัจากการเปิดเสร ีFTA ซึ@งเป็นยุทธศาสตรข์องภาครฐัในการจดัทํา FTA สอง
ฝ่ายกบัประเทศต่างๆ 8 ประเทศ ไดแ้ก่ ออสเตรเลยี นิวซแีลนด์ ญี@ปุ่น จนี สหรฐัฯ อนิเดยี บารเ์รน เปรู 
และกลุ่มเศรษฐกจิ BIMST-EC (บงัคลาเทศ อนิเดยี พม่า ศรลีงักา ไทย ภูฎาน และเนปาล) 

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

ทาํไมจึงต้องตั fงอาเซียน ประเทศผู้ร่วมก่อตั Nงอาเซียนประกอบดว้ย 5 ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สงิคโปร์และประเทศไทย เห็นว่าการตั Nงองค์กรความร่วมมือ
ระดับภูมภิาค จะช่วยให้ (1) ป้องกนัการเกิดความขดัแย้ง (2) ส่งเสรมิการระงบัข้อพพิาทโดยวธิีสนัต ิ
และ (3) ส่งเสรมิในการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน 
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ปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ
อนิโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส ์ประเทศสงิคโปร์ ประเทศไทย ประเทศบรูไน ประเทศ
เวยีดนาม    ประเทศลาว ประเทศพม่า และประเทศกมัพูชา 

เป้าหมายการจดัตั Nงอาเซยีนม ี7 ประการ  
1. ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและความก้าวหน้าทางสงัคมและวฒันธรรม 
2. ส่งเสรมิการมเีสถยีรภาพ สนัตภิาพ และความมั @นคงของภูมภิาค 
3. ส่งเสรมิความร่วมมอืทางเศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม วชิากร วทิยาศาสตร์และการ

บรกิาร 
4. ส่งเสรมิความร่วมมอืซึ@งกนัและกนัในการฝึกอบรมและการวจิยั 
5. ส่งเสรมิความร่วมมอืในด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม การค้า การคมนาคม 

การ 
    สื@อสารและการปรบัปรุงมาตรฐานการดํารงชวีติ 
6. ส่งเสรมิการมหีลกัสูตรการศกึษาเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
7. ร่วมมอืกบัองคก์รระดบัภูมภิาคและองคก์รระหว่างประเทศ 
ทําไมจึงจําเป็นต้องสรา้งเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศต่างๆ ให้ความสําคญักบัการ

รวมตวักนัในภูมภิาค เพื@อ 
1. เพิ@มอํานาจต่อรองของประเทศสมาชกิ 
2. เพิ@มขดีความสามารถในการแข่งขนักบัภูมภิาคอื@น 

ประชาคมอาเซยีน ประกอบดว้ยเสาหลกั 3 เสาหลกั ไดแ้ก่ 
 1.ประชาคมการเมืองและความมั %นคงอาเซียน (ASEAN Security Community-APSC) 
มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ มีระบบแก้ไขความขดัแย้ง ระหว่างกันได้ด้วยดี มี
เสถยีรภาพอย่างรอบด้าน มกีรอบความร่วมมอืเพื@อรบัมอืกบัภยัคุกคามความมั @นคงทั Nงรูปแบบเดิมและ
รูปแบบใหม่ๆ เพื@อใหป้ระชาชนมคีวามปลอดภยัและมั @นคง 
 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) มุ่งให้เกิดการ
รวมตวักนัทางเศรษฐกจิและการอํานวยความสะดวกในการตดิต่อคา้ขายระหว่างกนั อนัจะทําให้ภูมภิาค
มคีวามเจรญิ    มั @งคั @ง และสามารถแข่งขนักับภูมภิาคอื@นๆ ได้ เพื@อความอยู่ดีกินดีของประชาชนใน
ประเทศอาเซยีน โดย 
 (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ สินค้า บรหิาร การลงทุน เงนิทุน การพัฒนาทาง
เศรษฐกจิและการลดปัญหาความยากจนและความเหลื@อมลํNาทางสงัคมภายในปี 2020 
 (2) ทําใหอ้าเซยีนเป็นตลาดและฐานการผลติเดยีว (single market and production base) 
 (3) ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ประเทศสมาชกิใหม่ของอาเซยีน เพื@อลดช่องว่างการพฒันาและช่วยให้
ประเทศเหล่านีNเขา้ร่วมกระบวนการรวมตวัทางเศรษฐกจิของอาเซยีน 
 (4) ส่งเสรมิความร่วมมอืในนโยบายการเงนิและเศรษฐกจิภาคตลาดการเงนิและตลาดทุน การ
ประกนัภยัและภาษอีากร การพฒันาโครงสรา้งพืNนฐานและการคมนาคม พฒันาความร่วมมอืดา้น
กฎหมายการเกษตร พลงังาน การท่องเที@ยว การพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัการศกึษาและ
การพฒันาฝีมอืแรงงาน กลุ่มสนิคา้และบรกิารนําร่องที@สําคญั ที@จะเกดิการรวมกลุ่มกนัคอื สนิคา้เกษตร 
สนิคา้ประมง ผลติภณัฑไ์ม ้ผลติภณัฑย์าง สิ@งทอ ยานยนต์ อเิลก็ทรอนิกส ์เทคโนโลยสีารสนเทศ การ
บรกิารดา้นสุขภาพ ท่องเที@ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบนิ) กําหนดใหปี้ พ.ศ.2558 เป็นปีที@เริ@ม



  
 
รวมตวักนัอย่างเป็นทางการ โดยผ่อนปรนใหก้บัประเทศลาว กมัพูชา พม่า และเวยีดนาม ประเทศไทย
ไดร้บัมอบหมายใหท้ํา Roadmap ทางดา้นท่องเที@ยวและการขนส่งทางอากาศ (การบนิ) 
 3. ประชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) 
เพื@อใหป้ระชาชนแต่ละประเทศอาเซยีนอยู่ร่วมกนัภายใต้แนวคดิสงัคมที@เอืNออาทร มสีวสัดกิารทางสงัคม
ที@ดแีละมคีวามมั @นคงทางสงัคม 

ASEAN มีข้อตกลงรว่มมือกนั 3 สาขาใหญ่ด้วยกนั ได้แก่ 

1. เศรษฐกจิ การคา้และการลงทุน 
2. สงัคมและวฒันธรรม 
3. ความมั @นคงทางดา้นการเมอืง  
และที@สําคญัที@สุดจะเชื@อมโยงทั Nง 3 เรื@องเขา้ดว้ยกนั เรยีกว่า “ASEAN Connectivity” 

เชื@อมโยงเขา้หากนั ดงันั Nนทอ้งถิ@นต้องสนใจเรื@องเศรษฐกจิใหม้าก แต่ไม่ควรละเลยเรื@องภูมปัิญญาหรอื
วฒันธรรม 

เสรี แปลว่า สนิคา้และบรกิารที@ตกลงร่วมกนัแลว้ จะไม่มกีารกดีกนั ประเทศใดเก่งก็
สามารถไปขายสนิคา้หรอืบรกิารในประเทศอื@นๆ ในกลุม่อาเซยีนไดโ้ดยไม่มภีาษศุีลกากร แต่
ขณะเดยีวกนั ถ้าประเทศอื@นๆในอาเซยีนเก่งกว่าประเทศไทย เขา้กเ็ขา้มาแข่งขนักบัประเทศเราได ้ถ้า
ทอ้งถิ@นอ่อนแอ ธุรกจิบางอย่างกจ็ะหายไป นอกจากนั Nน ยงัเปิดเสรเีรื@องการลงทนุ ยิ@งไปกว่านั Nน ยงัเปิด
โอกาสใหม้กีารเคลื@อนยา้ยแรงงานขา้มประเทศอาเซยีนดว้ย ต้องมกีารวเิคราะหว่์าอะไรเกดิขึNน 
เตรยีมพรอ้มและที@สําคญัที@สุด จะฉกฉวยโอกาสและหลกีเลี@ยงการคุกคามไดอ้ย่างไร 

ในอดตี จุดอ่อนคอื รฐับาลยงัไมไ่ดใ้หข้อ้มูลที@สมบูรณท์ําใหป้ระชาชนชาวไทย 
โดยเฉพาะผูนํ้าทอ้งถิ@นบางกลุม่ได ้แต่บางกลุ่มเสยี เช่น ผูส้ง่ออกได ้แรงงานมคุีณภาพไดเ้พราะมทีกัษะ
และภาษดีกีว่ารายไดเ้พิ@มขึNนแต่ธุรกจิเลก็ เช่น โชห่วย ต้องปิดตวัลงไป 
       ประโยชน์ที%ไทยได้รบัคืออะไร 
  1.ประชากรเพิ@มเป็น 600 ลา้นคน โดยประมาณ ทําใหเ้พิ@มศกัยภาพในการบรโิภค เพิ@ม
อํานาจในการต่อรองในระดบัโลก 
  2. Economy Scale ยิ@งผลติมาก ยิ@งต้นทุนตํ@า 
  3. มแีรงดงึดูดเงนิลงทุนที@อยู่นอกอาเซยีนสงูขึNน 
  4. สบิเสยีงย่อมดงักว่าเสยีงเดยีว 

ผลกระทบที%จะได้รบั 
  1. การศกึษาในภาพใหญ่ของโลก มกีารเปลี@ยนแปลงอย่างรุนแรง ต้องไมใ่หก้าร
เปลี@ยนแปลงนีNมากระชากลากเราไป เราต้องเตรยีมความพรอ้มทนัท ีตลอดเวลา โดยเฉพาะบุคลากร
ต้องตามใหท้นัและยดืหยุ่นปรบัตวัใหร้บัสถานการณ์ได ้
  2. ภาษาองักฤษจะเป็นภาษากลาง ASEAN บุคลากรและนักศกึษาต้องเพิ@มทกัษะ
ทางดา้นภาษาองักฤษ ใหส้ามารถสื@อสารได ้
  3. ปรบัปรุงความเขา้ใจทางประวตัศิาสตร ์เพื@อลดขอ้ขดัแยง้ในภูมภิาคอาเซยีน  จงึต้อง
คํานึงถงึการสรา้งบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเรื@อง ASEAN ใหม้ากขึNน 
  4. สรา้งบณัฑติใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น ASEAN เพิ@มโอกาสในการทํางานไม่เช่นนั Nน จะ
ถูกแย่งงานเพราะเกดิการเคลื@อนยา้ยแรงงาน/บรกิารอย่างเสร ีคณะกรรมการวชิาชพี สภาวชิาชพี ต้อง
เตรยีมการรองรบัผลกระทบนีNอย่างเรง่ด่วน 
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  การประชุมสุดยอดอาเซยีนครั Nงที@ 9 เมื@อ 7 ตุลาคม 2546 ที@บาหล ีอนิโดนเีซยี ได้
กําหนดจดัทําขอ้ตกลงร่วมกนั (Mutual Recognition Arrangement: MRAs) เกี@ยวกบัคุณสมบตัขิอง
วชิาชพีหลกัแรงงานเชี@ยวชาญ หรอืผูม้คีวามสามารถพเิศษ เพื@ออํานวยความสะดวกในการเคลื@อนยา้ย
ไดอ้ย่างเสร ีโดยจะเริ@มต้นในปี พ.ศ.2558 ในเบืNองต้น ไดท้ําขอ้ตกลงร่วมกนัแลว้ 7 สาขา คอื 
  1. วศิวกรรม (Engineering Services) 
  2. พยาบาล (Nursing Services) 
  3. สถาปัตยกรรม (Architectural Services) 
  4. การสํารวจ (Surveying Qualification) 
  5. แพทย ์(Medical Practitioners) 
  6. ทนัตแพทย ์(Dental Pactitioners) 
  7. บญัช ี(Accountancy Service) 

 

ASEAN กบัองคก์รปกครองส่วนท้องถิ%น 
ในปี พ.ศ. 2558 จะเป็นปีแห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศสมาชกิ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ@น เป็นองคก์รที@อยู่ใกล้ชดิประชาชน และเป็นองค์กรเริ@มต้นที@มบีทบาทในการพฒันา
ทอ้งที@ ไปสู่การพฒันาในระดบัที@ใหญ่ขึNน ซึ@งมคีวามจําเป็นที@ อปท.ต้องมกีารเตรยีมความพรอ้มเพื@อเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนที@จะมาถึงในไม่ช้า โดยต้องมกีารเตรยีมการเพื@อรองรบัการเปลี@ยนแปลงในทุกๆด้าน 
ตามยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาใหเ้หมาะกบัศกัยภาพของแต่ละทอ้งถิ@น เช่น 

1. มุ่งพฒันาโครงข่ายคมนาคมให้เป็นระบบและสะดวกต่อการขนส่ง รวมถึงโครงสรา้ง
พืNนฐานที@จําเป็นต่อการขยายฐานการผลติ อาท ิไฟฟ้าและประปา 

2. อปท.ต้องมบีทบาทในการดูแลและช่วยเหลอืกลุ่มผูผ้ลติในพืNนที@โดยอาจจะต้องมี
นโยบายในการสง่เสรมิอาชพีทั Nงลกัและอาชพีเสรมิ เปิดรบัวสิยัทศัน์ในกระบวนการผลติแบบใหม่ เพื@อ
ยกระดบักระบวนการผลติใหเ้ป็นมาตรฐานเท่าเทยีมกบัระดบัสากล 

3. อปท.เร่งปรบัระบบการบรหิารจดัการดา้นสิ@งแวดลอ้ม ซึ@งจะต้องดูแลทรพัยากรและ
จดัการอย่างเป็นระบบ โดยการเน้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาต ิโดยการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน 

4. อปท.เตรยีมรบัผลกระทบจากปัญหาสงัคมและสาธารณสุข ที@อาจเกดิจากการเคลื@อน   
ยา้ยแรงงานและนักท่องเที@ยวโดยเสร ีอาท ิโรคระบาด ความขดัแยง้ทางสงัคมและเชืNอชาตแิละ
อาชญากรรมขา้มชาต ิ 

5. อปท.ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาทกัษะความรูด้า้นภาษาองักฤษและภาษาของ
ประเทศเพื@อนบา้น ตลอดจนเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเรื@องประเทศเพื@อนบา้น 

6. อปท.พฒันาและนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการปฏบิตังิาน ตลอดจนส่งเสรมิให้
บุคลากรมคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันา จดัการและประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพื@อให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ@นมคีวามทนัสมยั ทนัต่อการเปลี@ยนแปลงในยุคปัจจุบนั 

 

ASEAN กบัการปรบัตวัของท้องถิ%น 
  โอกาสที@เกดิขึNนโอกาสแรก คอืเรื@องของการขาย การตลาด เฉพาะอาเซียนอย่างเดียวก็
เพิ@มประชากรผู้บรโิภค เพิ@มจาก 64 ล้านคน ถ้าเป็นอาเซยีน+6 ก็มผีู้บรโิภคหลายพนัล้านคน ทศันคต ิ
ประเทศไทยจะเป็นประเทศที@จะต้องอยู่ร่วมกบัประเทศอื@นๆ อกี รวม 10 ประเทศ ผู้นําทอ้งถิ@นไม่ใช่แค่
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ผู้นําของอําเภอ หรือตําบล ในประเทศไทยอีกต่อไป แต่จะต้องเป็นผู้นําในชุมชนเดียวกัน (One 
Community) คอืชุมชนอาเซยีน 
  รกัษาภูมิปัญญาท้องถิ@นหรือรากเหง้า หรือความเป็นตวัตนของแต่ละท้องถิ@น ซึ@งใน
อนาคตจะมมีูลค่าเพิ@มขึNน หากมกีารบรหิารจดัการที@ด ีต้องพฒันาคนไทยใหส้ื@อสาร ภาษาองักฤษ+ภาษา
อาเซยีน และยิ@งไปกว่านั Nน ภาษาคอมพวิเตอร ์ที@จะคุยแลกเปลี@ยนกบัชาวอาเซยีนดว้ยกนั ต้องสนับสนุน
ให้โรงเรยีนภายใต้การกบัดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ@น สนใจการพัฒนาภาษาต่างประเทศทั Nง
องักฤษและภาษาอื@นๆ เพื@อสรา้งทุนมนุษยข์องประเทศ ใหม้คีวามสามารถเรื@องภาษาใหไ้ดโ้ดยแทจ้รงิ 
  ความใฝ่รู้ คอื สรา้งใหท้้องถิ@นเป็นชุมชนแห่งการเรยีนรู ้เปิดเวทีใหช้าวบ้านไดม้โีอกาส
ได้แลกเปลี@ยนกนั ไม่ใช่ผู้นําสั @งการให้ทําตามคําสั @งอย่างเดียว ผู้บรหิารและเจ้าหน้าที@กต้็องมคีวามใฝ่รู ้
และต้องมเีจา้หน้าที@ดูแลกจิการที@เกี@ยวกบั “อาเซยีน” เป็นพเิศษ 

ASEAN กบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 
องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด เป็นตําบลที@ตั Nงอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย      

มถีนนที@ใชใ้นการสญัจรไปมาได้สะดวก มพีืNนที@ติดต่อกบัจงัหวดัพระนครศรอียุธยา สงิห์บุร ีอ่างทองและ
สระบุร ีสามารถตดิต่อหรอืใช้เดินทางสญัจรไปยงัจงัหวดัใกลเ้คยีงและจงัหวดัเชื@อมต่อได้หลายจงัหวดั 
เป็นจังหวัดที@อยู่ใกล้เมืองหลวงของประเทศไทย คือ กรุงเทพมหานคร โดยมรีะยะทางห่างจากเมอืง
หลวงประมาณหนึ@งรอ้ยห้าสบิห้ากิโลเมตร เสน้ทางการขนส่งสนิค้า สามารถทําได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็น
การเดนิทางขึNนไปทางภาคเหนือของประเทศไทย ภาคตะวนัตก หรอืภาคกลางดว้ยกนั โดยเฉพาะสนิค้า
ดา้นการเกษตร ซึ@งในเขตพืNนที@ตําบลท้ายตลาด ส่วนใหญ่เป็นพืNนที@การเกษตร เช่น ทํานา ทําสวน เลีNยง
สตัว ์ฯลฯ ทําใหโ้อกาสที@องคก์ารบรหิารส่วนตําบลท้ายตลาด จะเป็นเสน้ทางสําหรบัการคมนาคม ขนส่ง
สนิคา้มคีวามเป็นไปไดสู้ง นอกจากนีNรฐับาลมนีโยบายจํานําขา้ว และการทําขอ้ตกลงทางการคา้กบักลุ่ม
ประเทศอาเซียน ทําให้โอกาสทางการเกษตร การปลูกขา้วของเกษตรกรมมีากขึNน และทําให้คุณภาพ
ชวีติ เศรษฐกจิในชุมชนดขีึNน 

ดงันั Nน จึงเป็นโอกาสอนัดทีี@องคก์ารบรหิารส่วนตําบลทา้ยตลาด จะพฒันาตนเองในดา้น
ต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ที@ได้วางไว้ เพื@อรองรับการขยายตัวของความเจริญ โดยมีเป้าหมายการ
ดําเนินการ ดงันีN 

1. ปรบัปรุงและพฒันาดา้นโครงสรา้งพืNนฐานและระบบคมนาคม การพฒันาเสน้ทางการ
คมนาคม โดยเฉพาะเพื@อรองรบัเสน้ทางการขนส่งผลผลติทางการเกษตรที@จะมขีึNนในอนาคต 

2. ส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุนของประชาชนในตําบล ให้สามารถเข้าถึงแหล่ง
เงนิทุน เพื@อนํามาปรบัปรุง และพฒันาอาชพีใหต่้อยอดขึNนไปในระดบัที@สูงขึNน 

3. ส่งเสรมิด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนา
เยาวชนใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษในการสื@อสารและสอดคลอ้งกบัความต้องการของตลาดแรงงาน สรา้ง
ช่องทางการสื@อสารที@เป็นภาษาสากลและมกีารปรบัเปลี@ยนขอ้มูลใหม้คีวามทนัสมยัอยู่เสมอ 

4. ส่งเสรมิดา้นการสาธารณสุข การควบคุมป้องกนัโรคตดิต่อ โรคระบาดและสุขอนามยั
ในพืNนที@ โดยส่งเสรมิดา้นสาธารณสุขขั Nนมูลฐาน ตามอํานาจหน้าที@ของ อบต. 

5. ส่งเสรมิการพฒันาดา้นสิ@งแวดลอ้ม เช่น การส่งเสรมิการศกึษาและการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในเรื@องการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ@งแวดล้อมของท้องถิ@น  การออกขอ้บญัญัตดิ้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรกัษาทรพัยากรต้นนํNาและบงัคบัใช้กฎหมายอย่าง
เขม้งวด 

37 



  
 

6. ส่งเสรมิดา้นอตัลักษณ์ความเป็นไทยของท้องถิ@น เช่น อตัลกัษณ์ที@เป็นจุดเด่นของ
พืNนที@ ปลูกฝังจติสํานึกให้เด็ก เยาวชน คนรุ่นหลงั เช่น ภาษา การแต่งกาย การละเล่นพืNนบ้าน อาหาร 
ขนมไทย ประเพณี วฒันธรรมอนัดขีองทอ้งถิ@น 
  

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพื%อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสการ

พฒันา          

         ในอนาคตของท้องถิ%นเทคนิค SWOT Analysis (จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 
     จากการวเิคราะหส์ภาพปัญหาและศกัยภาพของพืNนที@ โดยอาศยัเทคนิค SWOT Analysis มี

ดงันีN 
วิเคราะห์ SWOT องคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 

จุดแขง็  (Strength=S) 
  ^.  ตําบลทา้ยตลาดมลีกัษณะเป็นที@ราบลุ่ม มแีหล่งนํNาอุดมสมบูรณ์ ระบบชลประทาน
เขา้ไป 
                         ทั @วถงึทุกพืNนที@เหมาะแก่การทําเกษตร 
  a.  มทีําเลที@ตั Nงเหมาะสม  ซึ@งเป็นศูนย์กลางรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรจากพืNนที@
ใกลเ้คยีง 
                          เชื@อมโยงเขา้สู่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
  q.  เป็นศูนยก์ลางการขนถ่ายสนิคา้เกษตรและกระจายผลผลติสู่เมอืงต่างๆ 
  r.  การคมนาคมสะดวก  มเีสน้ทางคมนาคมเชื@อมโยงกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง 
  5.  มทีรพัยากรธรรมชาติและทรพัยากรสตัว์นํNาที@อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การพัฒนา
อาชพี 

 จุดอ่อน (Weakness=W) 
  1.  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีทางดา้นการเกษตร ซึ@งราคาผลผลติผกผนัตลอด      
        การจะเปลี@ยนแปลงไปประกอบอาชพีอื@นที@มรีายไดท้ี@แน่นอนกระทําไดย้าก 
  a.  การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประชาชน บางแผนงาน/โครงการที@เกิน
ศกัยภาพของ  

     อบต. ต้องขอรบัการสนับสนุนจากหน่วยงานที@เกี@ยวขอ้ง การอนุญาต/อนุมตัิมคีวาม
ล่าชา้ 

  q.  ระบบขอ้มูลของทอ้งถิ@นไม่สามารถเชื@อมโยงในระหว่างทอ้งถิ@นดว้ยกนัภายในเขต 
     จงัหวดัได ้  

  4.  งบประมาณไม่เพยีงพอต่อการพฒันา 
 โอกาส (Opportunity=O) 

  1.  คณะกรรมการกระจายอํานาจไดก้ระจายอํานาจโดยกําหนดอํานาจหน้าที@ให ้องคก์ร 
        ปกครองส่วนทอ้งถิ@นบรหิารจดัการ เพื@อพฒันาทอ้งถิ@นของตนเองโดยอสิระ และมุ่ง 

     ประโยชน์ที@ประชาชนในทอ้งถิ@นจะไดร้บัเป็นส่วนรวม  โดยให้มกีารประสานแผนใน
เชงิ 

     บูรณาการและผสมผสานร่วมกนั  
  a.  นโยบายของรฐับาล สนับสนุนทอ้งถิ@นมากขึNนในหลายๆ ดา้น  เช่น การสนับสนุน 



  
 
                          งบประมาณในรูปของเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอุดหนุนทั @วไปให้องค์กร
ปกครองส่วน 
                          ทอ้งถิ@นทําหน้าที@ไดโ้ดยทอ้งถิ@นเองหรอืทํางานร่วมกบัสว่นราชการต่างๆ  
  q.  เทคโนโลยทีี@ทนัสมยัทําให้การทํางานคล่องตวัและมปีระสทิธิภาพสามารถสืบค้น
ขอ้มูล   
                          จากแหล่งภายนอกไดท้นัต่อเหตุการณ ์  
 
 
 อุปสรรค/ข้อจาํกดั (Threat=T) 
  1. ภารกจิการถ่ายโอนงานของรฐับาลใหท้อ้งถิ@นรบัผดิชอบยงัไม่ชดัเจน  
  2. ระเบยีบกฎหมายและหนังสอืสั @งการที@เกี@ยวขอ้งกบัทอ้งถิ@นมกีารแก้ไขเปลี@ยนแปลง 

    เพิ@มเตมิหลายฉบบัทําใหเ้กดิปัญหาในการตคีวาม 
  q. ผลกระทบของการเมอืงทั Nงในระดบัทอ้งถิ@น และระดบัชาต ิ
  4. การมสี่วนร่วมของประชาชนในพืNนที@ 

 5. งบประมาณในการพฒันามจีํากดั 
 

3.3 วิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) 

วิสยัทศัน์ (Vision) ในการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท้ายตลาด 

                “ชุมชนเขม้แขง็และน่าอยู่อย่างยั @งยนื” 

พนัธกิจ (Mission)ในการพฒันาท้องถิ%น 

1. ส่งเสรมิการพฒันาคน สุขภาพ อนามยั และสาธารณสขุ 
2. ส่งเสรมิการพฒันาอาชพีตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง และเพิ@มรายไดแ้บบยั @งยนืแก่ประชาชน 
3. ส่งเสรมิพฒันาคุณภาพ จรยิธรรม และสงัคม เพื@อเป็นชุมชนที@เขม้แขง็ 
4. ส่งเสรมิการพฒันาระบบทางการเมอืงและการบรหิารจดัการที@ด ี
5. ส่งเสรมิการคุม้ครอง ดูแล บํารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ@งแวดลอ้ม 
6. ส่งเสรมิศาสนา วฒันธรรม จารตีประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ@น 
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ยท.04

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย
การพัฒนา เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตร เสนทาง จํานวนถนน 2 4 6 8 10 การคมนาคมและ จํานวนที่ ปละ 2 สาย โครงการกอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา กองชาง สํานักงาน
เพิ่มผลผลิตสราง การพัฒนาศักย การพัฒนา คมนาคมที่ได ที่ไดมาตรฐาน การขนสง เพิ่มข้ึนและได   ถนน คสล. จํานวน 6 สาย ปลัด
มูลคาเพิ่มสินคา ภาพทางเศรษฐกิจ โครงสราง มาตรฐาน เพิ่มข้ึน รับการบํารุง โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
เกษตรและผลิต เชิงสรางสรรค พ้ืนฐาน รักษา    ถนนลาดยาง 8 สาย
ภัณฑอาหาร โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
ปลอดภัย   ถนนลูกรัง 15 สาย

โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
    ทอระบายน้ํา 7 แหง
โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
   สะพานไม 3 แหง
โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา
   สะพาน คสล. 1 แหง

กอสราง จํานวน 2 4 6 8 10 การสาธารณูปโภค จํานวนที่ ปละ 2 โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ขยาย กองชาง สํานักงาน
ปรับปรุง บํารุง สาธารณูปโภค เพิ่มข้ึนและได โครงการ เขตระบบประปาและถังเก็บน้ําปละ 1 โครงการ ปลัด
รักษาดาน ที่ไดมาตรฐาน รับการบํารุง โครงการขยายเขต ติดตั้ง ซอมแซมไฟฟา
สาธารณูปโภค เพิ่มข้ึน รักษา   สาธารณะ ปละ 5 แหง
ใหไดมาตรฐาน จํานวน คู โครงการกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา

คลอง หนอง   ฝายน้ําลน ทํานบ คันก้ันน้ํา บานประตู
บึง ที่ไดรับการ   ปละ 2 โครงการ

ดูแล โครงการขุดลอกคู คลอง หนอง บึง
   ปละ 6 โครงการ

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
คาเปาหมาย



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย
การพัฒนา เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร ประชาชนมี ประชาชนมี 1 2 3 4 5 การสงเสริมอาชีพ จํานวนกลุม ปละ 1 - สงเสริม สนับสนุนกลุมอาชีพในชุมชน สํานักงาน สวนการ
พัฒนาลพบุรี เพิ่มขีดความ การสงเสริม คุณภาพชีวิตที่ รายไดเฉลี่ย อาชีพเพิ่มข้ึน โครงการ - จัดตั้งกลุมเกษตรกร ปลัด ศึกษา
เมืองสะอาดและ สามารถทาง คุณภาพชีวิต ดีข้ึน มีสุขภาพ ตามเกณฑ ศาสนา
นาอยู การศึกษาและ กายและสุขภาพ ตัวชี้วัด จปฐ. วัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพ จิตที่ดีข้ึน มากข้ึน
ชีวิต

จัดสวัสดิการ จํานวน ### ### ### ### ### การสวัสดิการ จํานวนผูไดรับ ปละ 20 คน - โครงการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ สํานักงาน สวนการ
สังคมและ ประชาชนที่ สังคม การสงเคราะห - สนับสนุนเสริมสรางสวัสดิการทางสังคม ปลัด ศึกษา

สังคมสงเคราะห มีคุณภาพชีวิต เพิ่มมากข้ึน    จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกแกผูพิการ ศาสนา
ใหกับประชา ที่ดีข้ึนใน - อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลทายตลาด วัฒนธรรม
ชนทุกระดับ ทุกๆ ดาน - สงเคราะหผูดอยโอกาส เด็ก สตรี ผูสูงอายุ

จากเกณฑ
ชี้วัด จปฐ.

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
คาเปาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี



ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย
การพัฒนา เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร จัดกิจกรรม จํานวน 1 2 3 4 5 นันทนาการ จํานวนประชา ปละ 1 - กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมลานกีฬาในชุมชน สํานักงาน สวนการ
พัฒนาลพบุรี เพิ่มขีดความ การสงเสริม ดานนันทนาการ ประชาชนที่มี ชนมีสุขภาพ โครงการ - สนับสนุนอุปกรณกีฬาหมูบาน ปลัด ศึกษา
เมืองสะอาดและ สามารถทาง คุณภาพชีวิต แกประชาชน คุณภาพชีวิต กายและสุข - โครงการติดตั้งเคร่ืองออกกําลังกายกลางแจง ศาสนา
นาอยู การศึกษาและ ทุกระดับ ที่ดีข้ึนในทุกๆ ภาพจิตดีข้ึน - จัดกิจกรรมดูแลหวงใยใสใจผูสูงอายุ วัฒนธรรม

พัฒนาคุณภาพ ดาน จากตัว
ชีวิต ชี้วัดเกณฑ

จปฐ.

สงเสริมสนับ จํานวน 1 2 3 4 5 การศึกษาทั้งใน จํานวนเด็ก ปละ 1 - สนับสนุนอุปกรณการศึกษา เคร่ืองเลน สวนการ สํานักงาน
สนุนการจัดการ ประชาชน เด็ก และนอกระบบ นักเรียนไดรับ โครงการ    สําหรับ ศพด. ศึกษา ปลัด
ศึกษาทุกระดับ เยาวชน ไดรับ การสงเสริม - สนับสนุนอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ศาสนา

การศึกษา สนับสนุนการ - สนับสนุนโครงการทัศนศึกษาสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรม
ทุกระดับ พัฒนาการ - จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน

เรียนการสอน
เพิ่มข้ึน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย

คาเปาหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
คาเปาหมาย



กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน
จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย

การพัฒนา เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร สงเสริมการ จํานวน 1 0 0 0 0 การสาธารณสุข จํานวนโรค ลดลงจน - โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตอ สํานักงาน สวนการ
พัฒนาลพบุรี เพิ่มขีดความ การสงเสริม เขาถึงการ ประชาชนที่มี ติดตอในทอง เปนศูนย    ในทองถ่ิน ปลัด ศึกษา
เมืองสะอาดและ สามารถทาง คุณภาพชีวิต บริการดาน คุณภาพชีวิต ถ่ินลดลง - สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงาน ศาสนาวัฒ
นาอยู การศึกษาและ สาธารณสุข ที่ดีข้ึนในทุกๆ ประชาชนมีสุข    สาธารณสุข นธรรม

พัฒนาคุณภาพ ดาน จากตัว ภาพกายและ - สนับสนุนกิจกรรมของ อสม.
ชีวิต ชี้วัดเกณฑ จิตที่ดีข้ึน

จปฐ.

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร ชุมชน/สังคมเกิด จํานวน 60 65 70 75 80 สงเสริมประชาธิป จํานวน เพิ่มข้ึน - โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมเวที สํานักงาน กองชาง
เสริมสรางความ เพิ่มขีดความ การจัดระเบียบ ความสงบเรียบ ประชาชน ไตยความเสมอ ประชาชน รอยละ 5    ประชาคมหมูบาน/ตําบล ปลัด
มั่นคงและความ สามารถทาง ชุมชน สังคม รอยประชาชน มีสวนรวม ภาค สิทธิเสรีภาพ ที่เขามามี - การจัดเก็บขอมูล จปฐ. ขอมูลตางๆ
เปนระเบียบ การศึกษาและ และรักษาความ มีความปลอดภัย ในการพัฒนา ปชช.สงเสริมการ สวนรวมในการ
เรียบรอยของ พัฒนาคุณภาพ สงบเรียบรอย ในชีวิตและ ทองถ่ินเพิ่ม มีสวนรวมปชช. พัฒนาทองถ่ิน
บานเมือง ชีวิต ทรัพยสิน มากข้ึน ในการพัฒนา เพิ่มข้ึน

ยุทธศาสตรที่ 5 ทองถ่ิน
การบริหารจัดการ
อปท.ใหมีประสิทธิ ชุมชน/สังคมเกิด จํานวนสถิติ 1 0 0 0 0 การปองกันและ ประชาชนมี ลดลง - กิจกรรมเฝาระวังการเกิดอาชญากรรมหรือ สํานักงาน กองชาง
ภาพ ความสงบเรียบ ปญหาสังคม บรรเทาสาธารณ ความปลอด จนเปนศูนย    สาธารณภัยตางๆ ปลัด

รอยประชาชน อาชญากรรม ภัย การรักษา ภัยในชีวิต - ฝกอบรม ทบทวน อปพร.
มีความปลอดภัย ยาเสพติดใน ความสงบเรียบ และทรัพยสิน - สนับสนุนงบประมาณหนวยงานอ่ืน ดานการ

ในชีวิตและ ชุมชนมี รอย ความปลอด มากข้ึน   ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ทรัพยสิน จํานวนลดลง ภัยในชีวิต

และทรัพยสิน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
คาเปาหมาย



จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย
การพัฒนา เพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร สงเสริมสนับ จํานวน 2 4 6 8 10 การพัฒนาเครือ รอยละของ ปละ 2 - ปรับปรุง ซอมแซม ติดตั้งเสียงตามสาย และ สํานักงาน สวนการ
เสริมสรางความ เพิ่มขีดความ การจัดระเบียบ สนุนการ ประชาชนที่ได ขายทางสังคมและ การรับรูขอมูล โครงการ    หอกระจายขาว ปลัด ศึกษา
มั่นคงและความ สามารถทาง ชุมชน สังคม ประชาสัมพันธ รับรูขอมูล สื่อเพื่อการ ขาวสารที่ - สนับสนุนอินเตอรเน็ตตําบล ศาสนาวัฒ
เปนระเบียบ การศึกษาและ และรักษาความ ขอมูลตางๆ ขาวสารของ ประชาสัมพันธ เพิ่มข้ึน - จัดทําปายประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมของ นธรรม
เรียบรอยของ พัฒนาคุณภาพ สงบเรียบรอย ของ อบต. อบต.อยาง    อบต. และปายประชาสัมพันธอ่ืนๆ
บานเมือง ชีวิต ทั่วถึง

ยุทธศาสตรที่ 5
การบริหารจัดการ
อปท.ใหมีประสิทธิ สรางความ รอยละของ 75 80 85 90 95 การพัฒนาการ จํานวนรอยละ เพิ่มข้ึน - ฝกอบรมใหความรู เพิ่มทักษะในการทํางาน สํานักงาน กองชาง
ภาพ รวมมือระหวาง ความพึง เมืองและการ ของการประ รอยละ 5 - จัดซื้อเคร่ืองใชสํานักงานใหเพียงพอกับการ ปลัด

ประชาชน พอใจของ บริหารจัดการที่ดี เมินประสิทธิ    บริการประชาชน
ผูนําองคกร ประชาชนที่ ภาพและประ - จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ภาครัฐ เอกชน รับบริการ สิทธิผลการ    ที่มาติดตอรับบริการ
เพื่อพัฒนาทองถิ่น บริหารราช

การเพิ่มมาก
ข้ึน

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตร มีทรัพยากร จํานวนตนไม 3 6 9 12 15 การอนุรักษ จํานวนปาไม ปละ 3 - โครงการปรับปรุงฟนฟู รณรงค การอนุรักษ สํานักงาน สวนการ
พัฒนาลพบุรี บริหารจัดการ การบริหารจัด ธรรมชาติและ เพิ่มข้ึน แมน้ํา ทรัพยากร ที่เพิ่มข้ึนแมน้ํา โครงการ    ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลูกตนไม) ปลัด ศึกษา
เมืองสะอาดและ ทรัพยากรธรรม การและการ สิ่งแวดลอมที่ดี คูคลอง หนอง ธรรมชาติและ คูคลอง หนอง - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ศาสนาวัฒ
นาอยู ชาติและสิ่งแวด อนุรักษทรัพยา บึง ไดรับการ ดูแลรักษา บึง ที่ไดรับการ นธรรม

ลอมที่ยั่งยืน กรธรรมชาติ ทํานุบํารุง สถานที่สาธารณะ ทํานุบํารุง
และสิ่งแวดลอม เพิ่มข้ึน

ความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาหมายจาก ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/แนวทาง ตัวชี้วัดระดับ ความกาวหนา โครงการ/กิจกรรม หนวย หนวย
กับยุทธศาสตร อปท.ในเขต อปท. พันธกิจ/จุด เปาประสงค/ 58 59 60 61 62 การพัฒนา กลยุทธ ของเปาหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน

จังหวัด จังหวัด มุงหมายเพื่อ จุดมุงหมาย

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร องคการบริหารสวนตําบลทายตลาด  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
คาเปาหมาย



การพัฒนา เพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตร สงเสริมสนับ จํานวน 1 2 3 4 5 การอนุรักษภูมิ จํานวน เพิ่มข้ึนปละ - จัดโครงการ/กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา สํานักงาน สวนการ
พัฒนาลพบุรี ยกระดับคุณภาพ การอนุรักษ สนุนการอนุรักษ รอยละของ ปญญาทองถ่ิน โครงการที่ 1 โครงการ - จัดงานรัฐพิธีตางๆ ปลัด ศึกษา
เมืองสะอาดและ ชีวิตของประชา ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปญญา ตัวชี้วัดชุมชน และสงเสริมศิลป สงเสริมศาสนา - จัดโครงการ/กิจกรรมงานประเพณีตางๆ ศาสนา
นาอยู ชนใหมีสุขภาวะ จารีตประเพณี ทองถ่ินและ สังคมในการ วัฒนธรรม จารีต วัฒนธรรม วัฒนธรรม

ที่ดี และภูมิปญญา การอนุรักษ สงเสริมศาส ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม นา วัฒนธรรม ทองถ่ิน

จารีต ประเพณี จารีตประเพณี
และภูมิปญญา

ทองถ่ิน
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