ประกาศเทศบาลตําบลทาแร

เรื่อง การใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ประจําป" (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ของเทศบาลตําบลทาแร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใชเป7นกรอบใน
การกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทา
ทั น กั บ การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ นั้น
บัดนี้ เทศบาลตํา บลทาแร ไดดํา เนิ น การจั ด ทํา แผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นา ประจําป"
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) เสร็ จ เรี ย บรอยแลว ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๖
ฉะนั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ หเป7 น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํา
แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนํา แผนไปปฏิ บั ติ ขอ
๒๔ เทศบาลตํา บลทาแร จึ ง ขอประกาศใชแผนยุ ท ธศาสตรการพัฒนา ประจํา ป" (พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๔) โดยใหมี ผ ลบั ง คั บ ใชตั้ ง แตวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙ เป7 น ตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายไพรัช ยงคําชา)
นายกเทศมนตรีตําบลทาแร

บทที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 กํ าหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น จัด ทํา แผนยุ ทธศาสตร แผนสามป" และแผนการดํา เนิ นงาน
สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนานั้นก็คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน

วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเป7นเครื่องมือในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่นในการควบคุมการดําเนินงานใหเป7นไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนในการวิเคราะหสภาพปLญหา/ความตองการและแนวทางการดําเนินงาน เพื่อจะนําไปสู
จุดมุงหมายในการพัฒนาอยางเป7นระบบ
3. เพื่อเป7นเครื่องมือในการติดตามการดําเนินการและประเมินผล

ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
จากระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 หมวด 3 ขอ 16 ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
เพื่อแจงแนวทางการพัฒนาทองถิ่น รับทราบปLญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวของ
ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตาง ๆ และขอมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวบรวมแนวทางและ
ขอมูลนํามาวิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอตอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา และประกาศใชแผนยุทธศาสตร
การพัฒนา

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จัดประชุมประชาคม
หน"วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

รวบรวมวิเคราะห/จัดทํารางฯ

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น

เสนอรางแผนยุทธศาสตรฯ

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น

พิจารณารางแผนยุทธศาสตรฯ
เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นใหความเห็น

ผูบริหารทองถิ่น

ประกาศใช

ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ทําใหทราบถึงจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคลองกับสภาพปLญหา/ความตองการของประชาชน
และศักยภาพของทองถิ่นอยางเป7นระบบ
2. ชวยใหการกําหนดแผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางที่สอดคลอง สนับสนุนในจุดมุงหมายรวมกัน และ
ยังเป7นการบริหารทรัพยากรใหคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข-อมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลท"าแร"
1.1 ข-อมูลทั่วไป
1.1.1 ประวัติการจัดตั้ง
เทศบาลตํ า บลทาแร ตั้ ง อยู ที่ ตํ า บลทาแร อํ า เภอเมื อ งสกลนคร จั ง หวั ด สกลนคร หางจาก
อําเภอเมืองสกลนคร ตามทางหลวงสายสกลนคร – นครพนม เป7นระยะทาง 21 กิโลเมตร แตเดิมมีฐานะเป7น
สุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 และประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา
ฉบับพิเศษ เลม 73 ตอน 99 หนาที่ 75 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป7นเทศบาล
ตําบล พ.ศ.2542 สุขาภิบาลทาแร จึงไดรับการยกฐานะเป7นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ใน
ปLจจุบันเทศบาลตําบลทาแร มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5
หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานทาแร, หมูที่ 3 บานทาแรเหนือ, หมูที่ 6 บานทาแรสามัคคี, หมูที่ 7 บานทาแร
พัฒนา และหมูที่ 8 บานสรางแกวสมานมิตร ในเขตเทศบาลตําบลทาแรมีประชากร จํานวน 7,149 คน จํานวน
2,207 ครัวเรือน

1.1.2 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
- ทิ ศ เหนื อ ตั้ งแตหลั ก เขตที่ 1 ซึ่ ง ตั้ ง อยู ในแนวเสนตั้ งฉากกั บ ทางหลวงสายสกลนคร - นครพนม
ไปทิ ศตะวั น ออก ตั้ ง แตหลั กกิ โ ลเมตรที่ 168+500 และอยู หางจากฟากเหนื อของทางหลวงสายสกลนคร นครพนม ไปตามทิศเหนือ ระยะทาง 300 เมตรจากเขตหลักที่ 1 เป7นเสนขนานกับฟากเหนือกับทางหลวง
สายสกลนคร – นครพนม ไปตามทิศตะวันออก เป7นระยะทาง 2,000 เมตร เป7นหลักเขตที่ 2
- ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป7นเสนตั้งฉากกับหลักเขตที่ 2 เป7นเสนตั้งฉากกับหลักเขตที่ 1
และหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต ถึงฝL]งเหนือของหนองหารเป7นหลักเขตที่ 3
- ทิศใต จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝL]งเหนือของหนองหารไปตามทิศตะวันตก เป7นระยะทาง
2,000 เมตร ซึ่งเป7นหลักเขตที่ 4

- ทิ ศ ตะวั น ตก จากหลั ก เขตที่ 4 เป7 น เสนตรงไปทางทิ ศ เหนื อ จนประจบหลั ก เขตที่ 1
1.1.3 สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร อยูในเขตรอนเหนือเสนศูนยสูตร ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และ
พายุ ไ ซโคลนจากทะเลจี น ใต ในรู ป พายุ โ ซนรอนและลมมรสุ ม ตะวั น ตกเฉี ย งใต พั ด ผานพื้ น ที่ ใ นชวงเดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย ทําใหเกิดฝนตกหนักเป7นครั้งคราวและยัง
ไดรับอิทธิพลมรสุมจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ นําอากาศแหงแลงและหนาวเย็นจากประเทศจีนแผคลุมพื้นที่
ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ ทําใหอากาศหนาวเย็น ดังนั้น ในพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร จึงแบงสภาพ
ภูมิอากาศออกเป7น 3 ฤดู ไดแก
ฤดูร-อน ระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม เดือนเมษายนเป7นเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอนบางป"ประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน มีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
ระหวาง 292 มิลลิเมตรตอป" ฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ไมมีปLญหาเรื่องอุทกภัยหรือภัย
ธรรมชาติตางๆ เพราะมีหนองหารเป7นแหลงน้ําตามธรรมชาติรองรับน้ําฝนอยูแลว
ฤดูหนาว ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนําความหนาวเย็น
จากประเทศจีนเขามา เคยมีสถิติหนาวที่สุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส อากาศหนาวสุดประมาณเดือนธันวาคม
ถึงเดือนมกราคม
1.1.4 สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
1. สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนอยูในเกณฑดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพหลัก 3 ประเภท
คือ ขาราชการ คาขาย ทํานา นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น เชน รับจางทั่วไป หรือเป7นพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
ประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และทําประมง
2. การเกษตรกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร พื้นที่การเกษตรจะมีเพียงนอย และประชาชน
สวนใหญจะประกอบอาชีพทํานาทําสวนในพื้นที่ใกลเคียงเขตเทศบาล นอกจากนั้นประชาชนสวนหนึ่งยังมีอาชีพ
ประมง บริเวณหนองหารและพื้นที่ใกลเคียง
3. การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร สวนใหญเป7นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน เชน
โรงสีขาว โรงซอมรถยนต สถานประกอบและทําเฟอรนิเจอร ขายสง ขายปลีกขนาดเล็ก
4. ด-านการพาณิชย สภาพการคาสวนใหญมีลักษณะคาปลีกและสง ผูประกอบการมี ทั้งรายใหญ
และรายยอย แบงการคาสวนใหญในตลาดสดเทศบาลใหมและภายในหมูบานและในอนาคต คาดวาแหลง
เศรษฐกิจใหมของเทศบาลตําบลทาแร จะอยูที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต
5. ด-านการท"องเที่ยว เทศบาลตําบลทาแร มีลักษณะภูมิประเทศติดกับหนองหารดานทิศตะวันออก โดยมี
ภูมิทัศนที่สวยงาม โดยเทศบาลจัดใหเป7นที่ตากอากาศจุดชมวิวหนองหาร ซึ่งในอนาคตเทศบาลตําบลทาแรจะ
จัด เรื อนํา เที่ ย ว นํ า ชมเกาะแกงในพื้ น ที่ หนองหาร โดยเรี ย กเก็ บคาบริ การเป7 น รายๆ ไป ไดมี การปรั บ ปรุ ง
ทัศนี ยภาพริ มหนองหารใหเป7 น แหลงทองเที่ ย วโดยใชงบประมาณของเทศบาลและขอรับ การสนับ สนุน จาก
หนวยงานอื่น
6. การปศุสัตว พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร บางแหงมีการเลี้ยงปศุสัตว เชน โคขุน ทดแทนอาชีพเดิมที่
เคยทํามาซึ่งในอนาคตการเลี้ยงโคขุนจะมีแพรหลาย เนื่องจากเทศบาลจะไดสนับสนุนงบประมาณและแหลง
จําหนายใหกับผูเลี้ยงโคขุนตอไป

1.1.5 ข-อมูลการบริการสาธารณูปโภคโครงสร-างพื้นฐาน
1. การคมนาคม การจราจร เทศบาลตําบลทาแร มีถนนสายหลักที่ใชเป7นเสนทางหลัก ในการ
เดินทาง คือ สายนครพนม – สกลนคร และสายทาแร - ศรีสงคราม ซึ่งนับไดวาสะดวกมีรถประจําทาง วิ่งผาน
หลายสาย ไปอุดรธานี ขอนแกน กรุงเทพมหานคร และยังมีรถโดยสารเล็กทาแร – สกลนคร ใหบริการตั้งแต
เวลา 06.00 น. – 18.00 น. ปLญหาดานการจราจรยังไมมี เทศบาลตําบลทาแร ไดรวมมือกับกรมทางหลวงและ
สํานักงานตํารวจสกลนคร เพื่อติดตั้งสัญญาณจราจรตามแยกที่มีการจราจรคับคั่ง เพื่อป_องกันอุบัติเหตุและขยาย
พื้นผิวจราจรบนทางเทา เพื่อป_องกันอุบัติเหตุและในอนาคตเพื่อรองรับความเติบโตของชุมชน เทศบาลไดขอ
ความสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนในการกอสรางสะพานลอย ดานหนาโรงเรียนเซนตโยแซฟทาแร
2. ถนน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาแร มี 105 สาย
- ถนนคอนกรีต
จํานวน 83 สาย
ระยะทาง 22.12 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง
จํานวน 2 สาย
ระยะทาง 3.848 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง
จํานวน 20 สาย
ระยะทาง 0.73 กิโลเมตร
การระบายน้ํา
- จํานวนราง/ทอระบายน้ํา
จํานวน 83 แหง ระยะทาง 36.370 กิโลเมตร
- ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ํา ทั้งสองดานของถนน จํานวน 67 สาย ระยะทาง 32.280 กิโลเมตร
- ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ํา ดานเดียว
จํานวน 16 สาย ระยะทาง 4.092 กิโลเมตร
- ถนนที่ไมมีราง/ทอระบายน้ํา
จํานวน 20 สาย ระยะทาง 0.940 กิโลเมตร
ที่มา: กองชาง เทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม 2559

3. การประปา
เทศบาลตําบลทาแร มีระบบประปาซึ่งไดรับโอนการประปามาจาก คณะกรรมการหมูบานทาแร
ตั้งแตป" พ.ศ. 2537 และปLจจุบันเดือนมีนาคม 2559 มีจํานวนผูใชน้ํา ทั้งหมด 1,758 ราย จากจํานวน 2,216
หลังคาเรือน และมีแนวโนมผูใชน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ 40 ราย/ป" และคาธรรมเนียมติดตั้งประปาใหมรายละ
3,115 บาท (ไมรวมมาตรวัดน้ํา) อัตราคาบริการรายละ 10 บาท/เดือน โดยเทศบาลเรียกเก็บคาน้ําแบบอัตรา
กาวหนาตามรายละเอียดดังนี้
อัตราค"าน้ําประปาเทศบาลตําบลท"าแร"
ปริมาณการใช-น้ํา
ช"วงในการใช-น้ํา
(หน"วย หรือ ลูกบาศกเมตร/เดือน)
ไม"มีการใช-น้ํา หรือ 0 หน"วย
1-15 หนวย
16-30 หนวย
31-45 หนวย
46-60 หนวย
61-75 หนวย
76-100 หนวย
101 หนวยขึ้นไป

อัตราค"าน้ํา
บาท/หน"วย หรือ ลูกบาศกเมตร
ค"าบริการ+ค"าบํารุงรักษาเมตร
หนวยละ 6 บาท
หนวยละ 7 บาท
หนวยละ 8 บาท
หนวยละ 9 บาท
หนวยละ 12 บาท
หนวยละ 15 บาท
หนวยละ 20 บาท

รายละเอียดค"าธรรมเนียมการติดตั้งประปาใหม"ตามเอกสารแบบ
-น้ําประปาที่ผลิตได
จํานวน 100 ลบ.ม./ชัว่ โมง
-น้ําประปาที่ไมตองการใช จํานวน 1,200 ลบ.ม./วัน
หมายเหตุ : หนวยงานนอกเขตใหเก็บคาน้ําประปาในอัตรากาวหนา หรืออัตราเดียวกันกับเทศบาลตําบลทาแร
รวมถึงเทศบาลตําบลเมืองทองทาแร
น้ํา 1 หนวย หรือ ลูกบาศกเมตร = 1,000 ลิตร หรือ 50 ป"บ

อัตราค"าน้ําในการขอใช-น้ําชั่วคราว
ปริมาณการใช-น้ํา
ช"วงในการใช-น้ํา
(หน"วย หรือ ลูกบาศกเมตร/เดือน)

อัตราค"าน้ํา
บาท/หน"วย หรือ ลูกบาศกเมตร

ไม"มีการใช-น้ํา หรือ 0 หน"วย
1-15 หนวย
16-30 หนวย
31-45 หนวย
46-60 หนวย
61-75 หนวย
76-100 หนวย
101 หนวยขึ้นไป

เก็บอัตราขั้นต่ํา 50 บาท
หนวยละ 6 บาท
หนวยละ 7 บาท
หนวยละ 8 บาท
หนวยละ 9 บาท
หนวยละ 12 บาท
หนวยละ 15 บาท
หนวยละ 20 บาท

อัตราคาจําหนายน้ําประปาจากทอทาน
-คาน้ําประปา

ลูกบาศกเมตรละ

20 บาท

-คาบริการจายน้ําประปา ลูกบาศกเมตรละ

10 บาท

อัตราค"าธรรมเนียมการขอใช-น้ําประปาและอัตราค"าติดตั้งประปาใหม"
สําหรับมาตรวัดน้ําทุกขนาด ที่ใชทอแยกเขามาตรวัดน้ํา คาใชจายเป7นดังนี้
ขนาด
มาตร
(นิ้ว)

1/2
1
1 1/2
1 1/2
2
2 1/2
3
4
6

ค"าประกัน
ค"า
ค"าธรรมเนียม ค"าแรง
การใช-น้ํา อุปกรณ
(บาท)
(บาท)
(บาท) เหมาจ"าย
(บาท)
200
2,800
15
60
300
3,500
15
600
5,550
15
คิดตาม
1,500
11,550
15
ประมาณ
2,000
15
การ
2,500 คิดตาม
15
5,000 ประมาณ
15
การ
10,000
15
21,000
15

ค"าตรวจ
(บาท)
40
60
60
60
60
60
60
60
60

ที่มา : กองการประปา เทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม 2559

รวม
(บาท)

ค"าซ"อมแซม
ถนน
(บาท)

3,115
คิดตาม
ประมาณ
การ

คิดตาม
ประมาณการ

ค"าบริการ
รายเดือน
(บาท)
10
15
100
200
300
400
500
600
700

4. ด-านการสื่อสารโทรคมนาคม (ข-อมูล ณ มีนาคม 2559)
ไปรษณียโทรเลข ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร มีที่ทําการไปรษณียโทรเลข 1 สาขา
ซึ่งเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการและในอนาคต เทศบาลจะชวยสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการ
ดานสื่อสาร
5. ด-านไฟฟFา
ในเขตเทศบาลตํ า บลทาแร มี จํ า นวนครั ว เรื อ นที่ ใชไฟฟ_ า ทุ กหลั ง คาเรื อน จํ า นวนทั้ ง หมด
2,207 ครัวเรือน
ข-อมูลด-านลักษณะการใช-ที่ดิน
1) พื้นที่พักอาศัย
ประมาณรอยละ 60
2) พื้นที่พาณิชยกรรม
ประมาณรอยละ 12
3) พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ
ประมาณรอยละ 5
4) พื้นที่สวนสาธารณะ / นันทนาการ
ประมาณรอยละ 5
5) พื้นที่ตั้งสถานศึกษา
ประมาณรอยละ 10
6) พื้นที่วาง
ประมาณรอยละ 8
7) เทศบาลไดจัดเชาที่ราชพัสดุ กระทรวงการคลัง เพื่อจัดสรรใหกับ
ผูประกอบการคา ผูประกอบการธุรกิจ ใชประโยชนในบริเวณตลาดเกา เพื่อความตองการชุมชน
1.2 ข-อมูลโครงสร-างพื้นฐานเทศบาลตําบลท"าแร"
1.2.1 ข-อมูลประชากรพื้นที่สํานักทะเบียนท-องถิ่นเทศบาลตําบลท"าแร" (ณ กุมภาพันธ 2559)
หมูที่ 1
ชาย 849 คน
หญิง 890 คน
รวม 1,739 คน
หมูที่ 3
ชาย 327 คน
หญิง 370 คน
รวม
697 คน
หมูที่ 6
ชาย 898 คน
หญิง 931 คน
รวม 1,829 คน
หมูที่ 7
ชาย 714 คน
หญิง 742 คน
รวม 1,456 คน
หมูที่ 8
ชาย 605 คน
หญิง 679 คน
รวม 1,284 คน
ทะเบียนบานกลาง ชาย 96 คน
หญิง 48 คน
รวม 144 คน
ประชากรทั้งสิ้น
ชาย 3,489 คน
หญิง 3,660 คน รวมทั้งสิ้น 7,149 คน
1.2.2 สถิติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
แจงเกิด
แจงตาย
ยายเขา-ยายออก
เพิ่มชื่อรายการบุคคล
ขอเลขรหัสบานใหม
แกไขคัดและตรวจสอบรายการ
ปรับแนวเขต
รับแจงงานเลือกตั้งและบริการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

10
66
659
6
29
806
1,576

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

อัตราการบริการ
ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14/1)
10
บาท
ขอคัดทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก)
20
บาท
ขอคัดทะเบียนคนตาย
20
บาท
ขอคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
20
บาท
ขอทะเบียนบานเลมใหมแทนเลมเดิมที่หายหรือชํารุด
20
บาท
แจงเกิดตางสํานักทะเบียนที่เด็กเกิด
20
บาท
แจงตายตางสํานักทะเบียนที่ตายหรือพบศพ
20
บาท
แจงยายชื่อทะเบียนบานที่สํานักทะเบียน
20
บาท
ปลายทางที่จะเขาไปอาศัย
ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ณ 1 ม.ค. 2558 – 1 มี.ค. 2559
1.2.3 ข-อมูลชุมชนย"อยในเขตเทศบาล มี 15 ชุมชน แยกเปLน 5 หมู" ดังนี้
หมู 1 ชุมชนกลางใต ชุมชนทาเรือ ชุมชนกลางเหนือ ชุมชนทาสะอาด ชุมชนเฟc]องฟู
หมู 3 ชุมชนสามัคคี
หมู 6 ชุมชนบานใหม ชุมชนสมประสงค ชุมชนไทยเดิม ชุมชนปdาหวาน
หมู 7 ชุมชนสหมิตรสัมพันธ ชุมชนทาแรเหนือ ชุมชนทาแรใต
หมู 8 ชุมชนสรางแกว ชุมชนสมานมิตร
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม 2559
1.3. ข-อมูลสภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยูในเกณฑดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ 3 ประเภท คือ
ทํานา คาขายรับจางทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว รับราชการ หรือเป7นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และทําประมง
- การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตําบลทาแรเขตพื้นที่การเกษตรจะมีเพียงสวนนอย และ
ประชาชนสวนใหญจะออกไปประกอบอาชีพทําไร ทําสวน ในพื้นที่ใกลกับเขตเทศบาล นอกจากนี้แลว ประชาชน
บางสวนจะมีการประกอบอาชีพทางดานการเลี้ยงสัตว เชน สุกร, โคขุน และเลี้ยงปลา เป7นตน
จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ
โค
จํานวน 133 ตัว
กระบือ
จํานวน 37 ตัว
เป7ด
จํานวน 172 ตัว
ไก
จํานวน 1,078 ตัว
สุกร
จํานวน 29 ตัว
แพะ/มา
จํานวน 17 ตัว
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ณ มีนาคม 2559

- การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
เชน โรงสีขาว โรงงานซอมรถยนต โรงงานประกอบเฟอรนิเจอร
- ด-านการพาณิชย สภาพการคาสวนใหญ มีลักษณะคาปลีกและสงผูประกอบการคา มีทั้ง
รายใหญและรายยอย แหลงพาณิชยกรรมสวนใหญอยูในตลาดสดเทศบาล 1 และภายในหมูบาน ซึ่งมีบทบาท
ที่สําคัญตอเศรษฐกิจของเทศบาล และในปLจจุบันตลาดสดทาแรเป7นตลาดกลางคาสงใหกับอําเภอใกลเคียง
เชน อํ าเภอกุ สุมาลย, อํา เภอศรี สงคราม, อํา เภอโพนสวรรค, อํ าเภอโพนนาแกว, อํา เภอนาหวา, อํา เภอ
ปลาปาก เป7นตน ซึ่งขณะที่เทศบาลมีตลาดอยู 2 แหง ไดแก ตลาดสดเทศบาล 1 จะเป7นตลาดกลาง คาสง
และตลาดสดเทศบาล 2 เป7นตลาดที่เทศบาลเชาพื้นที่สรางอาคารตลาดสด จากกรมธนารักษ ในอัตราเดือน
ละ 4,390 บาท เป7นเวลา 15 ป" จะเป7นตลาดคาปลีกสวนใหญ
- ด-านการท"องเที่ยว เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตติดริมหนองหาร ซึ่งทางเทศบาลไดปรับปรุง
ฟceนฟูธรรมชาติริมหนองหาร เป7นจุดพักผอนตากอากาศและออกกําลังกาย โดยไดดําเนินการกอสรางและปรับ
ภูมิทัศนเป7นแหลงทองเที่ยวและในอนาคตเพื่อเป7นการสงเสริมการทองเที่ยวและเพิ่มรายได ใหแกเทศบาล
และประชาชน
- ด-านการปศุสัตว พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร บางแหงเป7นที่ราบลุม เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเลี้ยงสัตวเทศบาลจะสงเสริมการอนุรักษสัตวพื้นเมืองเชน โค กระบือ โดยการจั ด ตลาดนัด โค กระบือ
เพื่อทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยเทศบาลเป7นตัวกลางและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
1.4. ข-อมูลด-านสังคม
ประชากรแยกตามเพศและอายุและลักษณะโครงสรางประชากรและความหนาแนนของครอบครัว
เทศบาลตําบลทาแร มีประชากรทั้งหมด 7,149 คน
เพศชาย 3,489 คน เพศหญิง 3,660 คน
ความหนาแนนของประชากรอยูในเขตชุมชน เฉลี่ย 3,356 คน/ 1 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ในการ
ปกครองโดยประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร โดยมีครัวเรือนทั้งหมด 2,207 ครัวเรือน คาดวาอนาคต
ในเขตเทศบาลคาเฉลี่ยความหนาแนนของประชากรและครัวเรือนจะเพิ่มในอัตรารอยละ 1 ตอป"
1.5. ด-านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา เทศบาลตําบลทาแร ไดจัดใหมีการศึกษา เด็กปฐมวัย อายุระหวาง 3 - 5 ป" โดยทาง
เทศบาลไดจัดสถานที่บุคลากรรวมทั้งงบประมาณที่เพียงพอคาดวาอนาคตอันใกลเทศบาลตําบลทาแร จะตอง
จั ด การศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ป ฏิ รู ป การศึ ก ษาป" 2540 โดยการถายโอนงบประมาณบุ ค ลากรและ
งบประมาณพรอมทั้งจะมุงเนนประสิทธิภาพทางการศึกษา
- สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จํานวน 1 แหง
- สังกัดเอกชน
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับอนุบาล, เด็กเล็ก
รัฐบาล
จํานวน 1 แหง
เอกชน
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
รัฐบาล
เอกชน
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
เอกชน

จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง
จํานวน 1 แหง

ข-อมูลโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลท"าแร"
โรงเรียนท"าแร"วิทยา
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนท"าแร"วิทยา ชาย
จํานวน
ระดับชั้น
ห-อง
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1
2
อนุบาล 2
2
อนุบาล 3
รวมระดับชั้นอนุบาล
4
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาป"ที่ 1
3
ประถมศึกษาป"ที่ 2
2
ประถมศึกษาป"ที่ 3
3
ประถมศึกษาป"ที่ 4
3
ประถมศึกษาป"ที่ 5
3
ประถมศึกษาป"ที่ 6
2
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
16

254
คน
จํานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
23
22
45

13
17
30

36
39
75

51
31
41
44
52
35
254

49
43
48
35
41
38
254

100
74
89
79
93
73
508

บุคลากรในโรงเรียนท"าแร"วิทยา ชาย 11 คน หญิง 21 คน
ที่มา : โรงเรียนทาแรวิทยา ณ มิถุนายน 2558

หญิง 254 คน
รวม
หมายเหตุ

โรงเรียนเซนตโยเซฟท"าแร"
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนเซนตโยเซฟท"าแร"
ชาย 773 คน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น
ห-องเรียน
ชาย
หญิง
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1
3
40
51
อนุบาล 2
2
40
40
อนุบาล 3
2
44
32
รวมระดับชั้นอนุบาล
7
124
123
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาป"ที่ 1
7
59
45
ประถมศึกษาป"ที่ 2
3
46
44
ประถมศึกษาป"ที่ 3
2
30
55
ประถมศึกษาป"ที่ 4
2
36
46
ประถมศึกษาป"ที่ 5
2
49
44
ประถมศึกษาป"ที่ 6
3
60
47
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
14
280
281
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต-น
มัธยมศึกษาป"ที่ 1
4
88
76
มัธยมศึกษาป"ที่ 2
4
82
84
มัธยมศึกษาป"ที่ 3
3
72
57
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนต-น
11
242
217
ระดับชั้นมัธยมตอนปลาย
มัธยมศึกษาป"ที่ 4
3
36
96
มัธยมศึกษาป"ที่ 5
3
40
65
มัธยมศึกษาป"ที่ 6
3
51
67
รวมระดับมัธยมตอนปลาย
9
127
228
ที่มา : โรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร ณ มิถุนายน 2558

หญิง 849 คน
รวม
หมายเหตุ

91
80
76
247
104
90
85
82
93
107
561
164
166
129
459
132
105
118
355

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลท"าแร"
นักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร จํานวน 11 คน แยกเป7น ชาย 2 คน หญิง 13 คน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
รวม หมายเหตุ
ระดับชั้น
ห-องเรียน
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
2
28
27
55
อนุบาล 2
1
13
17
30
อนุบาล 3
2
15
17
32
รวมระดับชั้นอนุบาล
5
56
61
117
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรเทศบาลตํ าบลทาแร รอยละ 99 นับถือศาสนาคริสตนิกาย
โรมั น คาทอลิ ค โดยเทศบาลไดสงเสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางศาสนา และประเพณี โดยเสริ ม สราง
ความสามัคคีในประเพณีตางๆ เชน ประเพณีแหเทียนปLสกา, คริสมาสต, จุดเทียนและรําลึกถึงผูลวงลับ
และประเพณีอื่นๆ โดยในเขตเทศบาลตําบลทาแร มีโบสถสําหรับประกอบพิธีทางศาสนา 1 แหง คือ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทาแร
ที่มา : กองการศึกษา ณ มิถุนายน 2558
1.6. การสาธารณสุข
เทศบาลตําบลทาแรมีสถานพยาบาลอยูในเขตดังนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนทาแร 1 แหง
ซึ่งเป7นสถานปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึ่งในแตละวันจะมีผูใหบริการจํานวนมาก เพราะเป7นศูนยแพทยชุมชน
ทาแรที่มีพยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติหนาที่ประจํา นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาแรยังมีมาตรการในการป_องกัน
โรคติดตอและการสงเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ดังนี้
- การป_องกันไขเลือดออก จะมีการจัดงบประมาณเพื่อป_องกัน เชน จัดหาทรายอะเบท พนน้ํายา
เคมีพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ตลอดทั้งการรณรงคกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกน้ํายุงลาย เป7นตน
- การป_องกันโรค เชน โรคโปลิโอ ไดจัดใหมีวัคซีนหยอดโปลิโอสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป" โดยมี
การประสานความรวมมือกับศูนยแพทยชุมชนทาแรในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกใหบริการตาม
ชุมชนตาง ๆ
- ลดมลภาวะขจัดแหลงเพาะเชื้อโรคและทําใหบานเรือนอาคารใหถูกสุขลักษณะและสงเสริม
การสรางสุขภาพอนามัยชุมชนไดแก การสงเสริมการออกกําลัง เชน เตนแอโรบิค, วิ่งเพื่อสุขภาพ
- รวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข
มูลฐานใหมีขอมูลที่ทันสมัยสามารถปรับใชไดโดยทันที
- ดานสังคมและงานประกันสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนทําบัตรประกันสุขภาพใหครบ
ทุกครัวเรือน และจัดใหมีการสงเคราะหผูดอยโอกาสและคนชราโดยการจายเบี้ยยังชีพแกผูชราและผูพิการ
เพื่อใหไดรับบริการสถานบริการของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย

การรณรงควัคซีนปFองกันโรคพิษสุนัขบ-าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจําปO 2559
หมู"ที่
1
3
6
7
8
รวม

จํานวนสัตวได-รับวัคซีน (ตัว)
สุนัข
รวม
แมว
เพศผูเพศเมีย
เพศผูเพศเมีย
7
14
21
3
8
4
7
11
9
16
6
12
18
15
14
11
21
32
13
19
13
16
29
12
21
41
70
111
52
78

รวม
11
25
29
32
33
130

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานสัตวแพทย ณ มีนาคม 2559
1.7. การสงเคราะหและสวัสดิการสังคมและลูกจ-าง
1. เทศบาลตําบลทาแร มีจํานวนประชากร จํานวนมากดังนั้นเพื่อเป7นการประกันสังคมให
ไดรับการบริ ก ารจากรั ฐ ไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทางเทศบาลไดสนับสนุนดานงบประมาณในดานนี้แก
ผูพิการทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส/และคนชรา เพื่อใหไดรับการบริการขึ้ น พื้นฐานตามกฎหมายโดยไมคิดคาบริการ
2. สงเสริมประชาชนทั่วไปทําบัตรประกันสุขภาพใหทั่วถึง
3. ตั้งงบประมาณสงเคราะหผูประสบภัย เพื่อลดความเสียหาย และฟceนฟูสังคมใหไดรับการ
สงเคราะหที่เหมาะสมตามความเสียหาย
4. จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนหรือประกันชีวิตพนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลทาแร เพื่อให
สอดคลองกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธป" 2518 โดยยึดหลักกฎหมายกลาวคือ พนักงานที่เจ็บปdวยเนื่องจากการ
ทํางาน เพื่อเป7นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกันดานสวัสดิการลูกจาง
คํ า จํ า กั ด ความตามที่ ก ระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ยใหคํ า นิ ย าม
ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูที่ประสบปLญหาความเดือดรอน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข
การเสี ย เปรี ย บไมไดรั บ ความเป7 น ธรรมทางกฎหมาย และไดรั บ ผลกระทบจากครอบครั ว เชน คนจน
เกษตรกรรายยอย เด็กถูกทารุณทางรางกาย จิตใจ เพศ เด็กเรรอน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็กประพฤติตน
ไมเหมาะสม เด็กกําพราเพราะเอดส ผูที่อยูในกระบวนการคามนุษย หรือถูกกีดกันไมใหเขามามีสวนรวมทาง
สังคมหรือทางการเมือง ขาดสิทธิประโยชนและโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้น

รายละเอียดผู-รับเบี้ยยังชีพผู-พิการ ผู-สูงอายุและผู-ติดเชื้อเอดส
เทศบาลตําบลท"าแร" ประจําปO พ.ศ. 2559
หมู"ที่
1
1
1
1
1
3
6
6
6
6
7
7
7
8
8
*

ชื่อชุมชน
กลางเหนือ
กลางใต
ทาเรือ
เฟc]องฟู
ทาสะอาด
สามัคคี
ไทยเดิม
บานใหม
สมประสงค
ปdาหวาน
ทาแรเหนือ
สหมิตรสัมพันธ
ทาแรใต
สรางแกว
สมานมิตร
ผูติดเชื้อ HIV
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผู-รับเบี้ยยังชีพ

จํานวนงบประมาณ

ผู-พิการ
(คน)
9
14
7
14
8
14
8
14
13
14
9
7
13
19,
6

ผู-สูงอายุ
(คน)
33
42
56
75
32
84
48
55
45
82
61
40
55
97
45

ผู-ปPวยเอดส
(คน)

2
1
1
2
1
1
-

169

850

8

7,200
11,200
5,600
11,200
6,400
11,200
6,400
11,200
10,400
11,200
7,200
5,600
10,400
15,200
4,800

ผู-สูงอายุ
(บาท)
21,200
27,300
36,400
50,800
20,700
53,800
31,400
36,200
29,400
52,600
39,400
25,600
35,800
64,500
28,800

ผู-ปPวยเอดส
(บาท)

135,200

553,900

4,000

ผู-พิการ
(บาท)

หมายเหตุ

1,000
500
500
1,000
500
500
-

หมายเหตุ : เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส คนละ 500 บาท/เดือน ,เบี้ยยังชีพคนพิการ คนละ 800 บาท/เดือน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ อายุ 60-69 คนละ 600 บาท/เดือน
อายุ 70-79 คนละ 700 บาท/เดือน
อายุ 80-89 คนละ 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ป"ขึ้นไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ณ มีนาคม พ.ศ. 2559
1.8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เทศบาลไดจัดใหมีระบบป_องกันอัคคีภัย โดยจัดใหมี
รถดับเพลิงพรอมเครื่องมือที่ทันสมัย ในอนาคตทางเทศบาลไดจัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือดับเพลิง
เพิ่มขึ้นรวมทั้งบุคลากร
1. เทศบาล ไดจัดใหมีระบบป_องกันอัคคีภัยโดยจัดซื้อรถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ํา และรถบรรเทาสาธารณภัย พรอมเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งการเตรียมการทางดานบุคลากรใหพรอม โดยจัดใหมีการฝjกซอม
จําลองเหตุการณจริงทุก 3 เดือน
2. จัดตั้งศูนยรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
3. จะดําเนินการจัดใหมีอาสาสมัครระวังภัยในแตละชุมชน
4. จัดใหมีเวรบริการสํานักงานเทศบาลทุกวันเสาร – อาทิตย ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.

1.9. ด-านอาชญากรรม
เทศบาลตําบลทาแร มีสถิติการกระทําความผิดอาญาคอนขางนอย สวนมากจะเป7นความผิด
ลหุ โทษ เชน การฝdาผื น พระราชบั ญ ญัติ จ ราจรทางบก ป" 2522 ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบปรับได หรื อ
ประนีประนอมยอมความกันทําใหการทําคดีขึ้นสูการพิจารณาความในศาล คอนขางนอย เมื่อเทียบกับคดี
ทั้งหมดในรอบป"ของศาลจังหวัดสกลนคร
- การป_องกัน เทศบาลไดตั้งศูนยป_องกันภัยฝdายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาล เพื่อประสาน
กับสํานักงานตํารวจจังหวัดสกลนคร จัดตั้งจุดตรวจ จุดรับแจงเหตุและสายตรวจจักรยานยนต เพื่อป_องกันและ
ลดปLญหาอาชญากรและปLญหายาเสพติด
สถิติอุบัติเหตุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลท"าแร"
ที่

ประเภทอุบัติเหตุ

1 อุบัติเหตุทางรถยนต
2 อุบัติเหตุทาง
รถจักรยานยนต
3 อุบัติเหตุทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ในเขต /ครั้ง นอกเขต/ครั้ง

เสียชีวิต/คน

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2559

พ.ศ. 2558
ชาย หญิง

5
3

4
6

3
5

4
7

-

-

-

8

10

8

11

-

-

-

บาดเจ็บ/คน

พ.ศ. 2559
ชาย หญิง

พ.ศ. 2558
ชาย หญิง

พ.ศ. 2559
ชาย หญิง

-

4
6

3
4

3
4

3
5

-

10

7

7

7

-

ที่มา : งานป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2559
1.10. ด-านยาเสพติด
จัดอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด และตั้งอาสาสมัครประจําชุมชนเพื่อประสานงานกับ
พนักงานสืบสวนในการชี้เบาะแสผูเสพ , ผูคาเพื่อใหชุมชนปลอดยาเสพติด , จัดใหมีประชุมประธานชุมชน
เป7นประจําทุกเดือน

หมาย
เหตุ

2.2 ข-อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท-องถิ่น
ด-านการเมือง – การบริหาร
คณะผู-บริหาร
-นายกเทศมนตรีตําบลทาแร
จํานวน
-รองนายกเทศมนตรีตําบลทาแร
จํานวน
-ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทาแร
จํานวน
-เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลทาแร จํานวน
ฝPายนิติบัญญัติ ประกอบดวย
-สมาชิกสภาเทศบาลตําบลทาแร
จํานวน
พนักงานเทศบาล
เทศบาลตําบลทาแร มีพนักงานเทศบาล จํานวน 39
และแบงสวนราชการออกเป7น 8 กอง 1 งาน ประกอบดวย
สํานักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองชาง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
กองการประปา
เทศบาลตําบลทาแรมีพนักงานเทศบาล จํานวน 39 คน
ลูกจ-างเทศบาลตําบลท"าแร" ประกอบดวย
- ลูกจางประจํา
จํานวน 3 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 29 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 4 คน

1
2
1
1

คน
คน
คน
คน

12 คน
คน โดยมีปลัดเทศบาล เป7นหัวหนาบังคับบัญชา

แยกเป7น ชาย 11 คน หญิง 28 คน
แยกเป7น ชาย 2 คน หญิง 1 คน
แยกเป7น ชาย 16 คน หญิง 13 คน
แยกเป7น ชาย - คน หญิง 4 คน

โครงสร-างและอํานาจหน-าที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลท"าแร"
เทศบาลตําบลทาแร เป7นหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยูในพื้นที่
สวนใหญของตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบล
ทาแรเป7นเทศบาลตําบลทาแร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาลเป7นเทศบาลตําบล พ.ศ 2542 เทศบาลตําบลทาแร บริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี
ปLจจุบัน เทศบาลตําบลทาแร มีองคกรทางนิติบัญญัติไดแก สภาเทศบาล ประกอบดวย
สมาชิ กสภาเทศบาล 12 คน และองคกรทางบริ ห ารในรู ป ของนายกเทศมนตรี ซึ่ ง ไดรั บ เลื อ กเมื่ อ วั น ที่
8 มกราคม 2555 โดยมีนายไพรัช ยงคําชา เป7นนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
2.3 จุดยืนของยุทธศาสตร (Positioning) ของเทศบาลตําบลท"าแร"
“ภูมิทัศนเพลิดเพลินตา เสนหาธรรมชาติหนองหาร
โบราณสถานบานรอยป" สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแหดาวและจุดเทียน
ศูนยการเรียนคริสตศาสนา งามล้ําคาสถาปLตยกรรม
สวยเลิศล้ําผังเมืองดี สามัคคีเป7นศักดิ์ศรีของชุมชน”

เนื่องจากเทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตสวนใหญติดกับแหลงน้ําดิบตามธรรมชาติขนาดใหมซึ่ง
เรียกวา “หนองหาร” เป7นแหลงน้ําที่มีความอุดมสมบูรณเป7นแหลงอาหารของชุมชนชาวทาแร ปริมาณมี
เพียงพอแกการปลูกพืชเลี้ยงสัตว และใชอุปโภคบริโภคไดตลอดทั้งป" นอกจากอุดมสมบูรณแลวยังมีความ
สวยงามตามธรรมชาติ มีเ กาะ หรื อ เรี ย กวา “ดอน” ตาง ๆ อี กมากมาย เชน ดอนโพธิ์ ดอนสวรรค
ปLจจุบันเทศบาลตําบลทาแร ดําเนินการกอสรางถนนเลียบชายฝL]งหนองหารเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ระยะทาง
ประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อใหประชาชนไดใชสัญจรไปมาในการชมบรรยากาศและทัศนียภาพอันสวยงาม
ของหนองหารไดอยางใกลชิด และยังเป7นเสนทางสําหรับปL]นจักรยานเพื่อใชออกกําลังกาย ที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยที่สุด ในอนาคตจะปรับปรุงและพัฒนาชายฝL]งหนองหารเป7นหาดทรายเทียมเพื่อรองรับนักทองเที่ยว
ใหมากยิ่งขึ้น

๑๐. แผนภูมิโครงสร-างการแบ"งส"วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปO
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท-องถิ่น ระดับต-น)
หน"วยตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท-องถิ่น ระดับต-น)
สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต-น)

๑.งานนิติการ
๒.งานกิจการสภา
๓.งานบริหารทั่วไป
๔.งานการเจาหนาที่
๕.งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
๖.งานป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗.งานรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคง

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ระดับต-น)

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานสถิติการคลัง
๓. งานการเงินและบัญชี
๔. งานพัสดุและทรัพยสิน
๕. งานจัดเก็บและพัฒนารายได
๖. งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

กองช"าง
(นักบริหารงานช"าง ระดับต-น)

๑. งานวิศวกรรม
๒. งานบริหารทั่วไป
๓. งานสาธารณูปโภค

๑๐. แผนภูมิโครงสร-างการแบ"งส"วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปO

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท-องถิ่น ระดับต-น)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต-น)

๑. งานสัตวแพทย
๒. งานบริหารทั่วไป
๓. งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

กองวิชาการและแผนงาน
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต-น)

๑. งานแผนและงบประมาณ
๒. งานบริหารและเผยแพรวิชาการ

กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต-น)

๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานงบประมาณ
๓. งานกิจการศาสนา
๔. งานการศึกษาปฐมวัย
๕.งานสงเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

๑๐. แผนภูมิโครงสร-างการแบ"งส"วนราชการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปO
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท-องถิ่น ระดับต-น)

กองประปา
(นักบริหารงานการประปา ระดับต-น)

๑. งานธุรการ
๒.งานผลิตและบริการ
๓.งานการเงินและบัญชี

กองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต-น)

๑. งานพัฒนาชุมชน
๒. งานบริหารทั่วไป
๓. งานสังคมสงเคราะห

1.11 บทบาท/การมีส"วนร"วมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองและบริหาร
เทศบาลตําบลทาแรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในชุมชนของตัว เอง โดยใหแตละชุมชนเสนอโครงการ ปLญหา แนวทางแกไข เพื่อใหสอดคลองถูกตองกั บ
ปLญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง เชน
- มีการประชุมสภาเทศบาลโดยเปnดเผยเปnดโอกาสใหประชาชนเสนอปLญหาและแนวทางแกไข
- เสนอเทศบัญญัติที่มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนไมวาทางลบหรือทางบวก
- ตั้งกลุมมวลชน ประชาคม เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมีสวนรวมในการพัฒนา ไมวาจะเป7น
องคกรอิสระ องคกรอนุรักษ
- จัดตั้งเวทีประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็น โดยเปnดเผยและสุจริต
- มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและองคกรตาง ๆประจําทุกเดือน
1.12 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตําบลทาแรได จัดตั้งหนวยอาสาสมัครป_องกันภัยฝdายพลเรือน(อปพร.) เพื่อชวยเหลือ
ผู ประสบสาธารณภั ย ตางๆ ตลอดทั้ งเป7 น หนวยตรวจติ ด ตามพฤติ กรรมดานยาเสพติ ดในเขตชุ มชน และ
ความวุนวายตางๆ ของกลุมวัยรุน ตามสถานที่สาธารณะตางๆ เชน สวนสาธารณะ เป7นตน
1.13 บทบาทการมีส"วนร"วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและบริหาร
- เทศบาลตําบลทาแร ไดสงเสริมประชาชนในชุมชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเป7น
การเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาการเสนอแนวทางแกปLญหา โดยจัดตั้งตูแสดงความคิดเห็นพรอมทั้ง
จัดประชุมเทศบาลสัญจรรวมกับชุมชนและประชาชนทั่วไป ตลอดถึงเปnดโอกาสใหประธานชุมชน เขาฟLงการ
ประชุมสภาฯ และเสนอปLญหาแนวทางแกไข เพื่อกําหนดเทศบัญญัติใหสอดคลองตอไป
- สงเสริมสนับสนุนใหความรูกับประชาชนทั่วไปไดศึกษาขอมูลทางการเมืองไมวาจะเป7นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ ป" 2540, ป" 2550 ,พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 (รวมถึงที่แกไข ฉบับที่ 13/2552) ตลอดถึง
สิทธิห นาที่ของประชาชนที่ควรรูและเป7น สื่อกลางระหวางประชาชน กับรัฐ บาลในการประชาสัมพั นธ ใน
การเมือง การบริหารทุกระดับ โดยจัดทําโครงการอบรมเยาวชนสนใจการเมืองและจัดตั้งเวทีประชาธิปไตย
เพื่อพัฒนาความคิดและเป7นกําลังสําคัญพัฒนาประเทศและเป7นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต
- จั ด ใหมี ก ารจั ด ประชุ ม ประชาคมหมู บาน/ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ทํ า แผนชุ ม ชนเป7 น ประจํ า ทุ ก ป"
ซึ่งกอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน
- สถิติขอมูลการเลือกตั้งเทศบาลตําบลทาแร ณ มกราคม 2555
เทศบาลตําบลทาแร มีประชากรทั้งสิ้น 7,601 คน โดยมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 5,409 คน
มีผูมาใชสิทธิจํานวน 3,112 คน คิดเป7นรอยละ 57.53 ผูไมมาใชสิทธิ 2,297 คิดเป7นรอยละ 42.47
1.14 ด-านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
1. ทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตติดกับหนองหารทางทิศตะวันออก ซึ่งเป7นแหลง
น้ําขนาดใหญโดยเทศบาลตําบลทาแรอาศัยประโยชนจากแหลงน้ําดังกลาวเพื่อใชอุปโภคบริโภคของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลทาแร ซึ่งทางเทศบาลไดจัดใหมีระบบประปา โดยสูบน้ําดิบจากหนองหารและปรับปรุง
คุณภาพน้ํา เพื่อใหสะอาดและเพียงพอตอผูบริโภค
2. ทรัพยากรปPาไม- เทศบาลตําบลทาแร เป7นพื้นที่ลุม ใชสําหรับทําการเกษตร และกสิกรรม
3. ทรัพยากรธรณี พื้นที่สวนใหญของเทศบาลตําบลทาแร พื้นดินเป7นดินลูกรัง
4. สภาพแวดล-อมเรื่องน้ํา
4.1 เทศบาลตํ าบลทาแร เป7 นชุ มชนที่ ตั้ งอยู ริ มหนองหาร จึ งมี ผลกระทบตอคุณ ภาพน้ํ า
หนองหาร ทางเทศบาลไดจัดใหมีสถานีบําบัดน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยสูหนองหารและ
เทศบาลไดรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจถึงผลกระทบตอประชาชนกับการระบาย

น้ําเสียลงหนองหาร เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักและรวมมือในการจัดการน้ําเสียหรือมลพิษทางน้ํา
และปลูกฝLงใหประชาชนรักษสิ่งแวดลอมโดยเนนการประชาสัมพันธ สรางความเขาใจซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี
4.2 สวนปLญหาเรื่องวัชพืชริมหนองหาร ทางเทศบาลไดมีการกําจัดวัชพืชเป7นประจํา ซึ่ง
ในอนาคตจะมีการกอสรางโรงงานผลิตปุoยจากวัชพืชเพื่อสงเสริมประชาชนใหรักษาสิ่งแวดลอมหนองหารและ
ลดตนทุนในการผลิตดานการเกษตร โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในการทําปุoยจาก
วัชพืชหนองหาร
4.3 ปLญหาขยะเทศบาลตําบลทาแร ไดจัดใหมีที่ร องรั บ ขยะ และปL จ จุ บั น กําลังกอสราง
ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมเสร็จเรียบรอย พรอมทั้งไดเปnดเดินระบบตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป7นตนมา
ซึ่งมีพื้นที่รองรับแลวจํานวน 72 ไร
เทศบาลตํา บลทาแร เป7น ชุ มชนที่ ตั้งอยูริ มหนองหาร จึ งมีผ ลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
น้ําหนองหาร เทศบาลไดจัดใหมีโรงงานบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยลงสูหนองหาร โดย
เทศบาลไดรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบและเขาใจถึงผลกระทบตอการที่ประชาชน ระบายน้ําทิ้ง
ลงหนองน้ํ า สาธารณะหรื อ หนองหาร เพื่ อใหประชาชนในพื้ น ที่ ต ระหนั กและรวมมื อ ในการกํ า จั ด ปL ญ หา
น้ํ า เนาเสี ย หรื อมลพิ ษ ทางน้ํ า อื่ น ๆ และปลู กฝL งใหประชาชนรั ก สิ่ งแวดลอม ซึ่ งเทศบาลไดใชงบประมาณ
68 ลานบาทเศษ เพื่อกอสรางระบบบําบัดและรวบรวมน้ําเสีย ซึ่งกอสรางเสร็จ ป" 2543 น้ําเนาเสียภายในเขต
เทศบาลอยูที่ปริมาณน้ําเสีย (ล.บ.ม./วัน) – 288 ลบม./วัน ปริมาณความสกปรก (กก.บีโอดี/วัน) - บีโอดี/วัน
ซึ่งปริมาณน้ําเสียโดยมากเกิดจากการระบายน้ําทิ้งของชุมชนไมไดเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม
- ปLญหาขยะ ปริมาณขยะมูลฝอย 7.5 (ตัน/วัน) ขีดความสามารถเก็บขนขยะไดประมาณ
7.5 (ตัน/วัน) คิดเป7นรอยละ 100 ของขยะที่เกิดทั้งหมด อัตราการผลิตขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ประมาณ 1.01 (กก/คน/วัน)
- ระบบการกําจัดขยะ ปLจจุบันทางเทศบาลไดเปดเดินระบบการกําจัดขยะที่ศูนยกําจัดขยะ
มูลฝอยรวม บนที่ดินที่ใชอยูจํานวน 72 ไร ตั้งอยูหางจากชุมชนประมาณ 8 กิโลเมตร อยูในเขตเทศบาลตําบล
นาแกว อํ า เภอโพนนาแกว จั ง หวั ด สกลนคร โดยไดรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- สภาพแวดลอมการฟceนฟูและบําบัด เทศบาลตําบลทาแร ตั้งอยูริมฝL]งหนองหาร ซึ่งมีผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําและสภาพธรรมชาติโดยตรงทางเทศบาลไดปรับสภาพปLญหาที่จะนําไปสูความเสื่อมโทรมมาสูการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนโดยการขุดลอกริมหนองหารและปรับปรุงภูมิทัศนใหเป7นแหลงทองเที่ยวเพื่อ
กระจายรายไดสูชุมชน
1.15 การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.) สถิติเพลิงไหมในรอบป"
2.) รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค
3.) รถยนตดับเพลิง
4.) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
5.) พนักงานดับเพลิง
6.) รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา
7.) รถยนตกูภัยพรอมอุปกรณชวยชีวิต
8.) อาสาสมัครป_องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
1
10
1
1
108

ครั้ง
คัน
คัน
เครื่อง
คน
คัน
คัน
คน

ที่
1
2
3
4

สถิติการแจ-งเหตุเพลิงไหมสถิติการแจ-งเหตุ
พ.ศ. 2558
(ครั้ง)
แจงเหตุไฟไหมปdา
3
แจงเหตุไฟไหมบานเรือน
สนับสนุนน้ําดื่ม
อื่นๆ บริการฉีดน้ําถนน (ลางตลาดสด)
48

พ.ศ. 2559
(ครั้ง)
6
12

หมายเหตุ

ที่มา : งานป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลทาแร ณ มีนาคม 2559
1.รถยนตดับเพลิง จํานวน 2 คัน แยกเป7น (แยกตามขนาดจุน้ํา)
ก. คันที่ 1 จุน้ําได 2,500 ลิตร ซื้อเมื่อ วันที่ 2 กันยายน 2525 ราคา 890,000 บาท (น3067)
ข. คันที่ 2 จุน้ําได 4,000 ลิตร ซื้อเมื่อ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 ราคา 1,579,364 บาท (81-0403)
2. รถบรรทุกน้ํา จํานวน 1 คัน
ก. คันที่ 1 จุน้ําได 12,000 ลิตร ซื้อเมื่อ วันที่ 5 กันยายน 2546 ราคา 3,490,000 บาท (80-8354)
3. รถกระเช-า (ไฟฟFา) จํานวน 1 คัน
ก. คันที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547 ราคา 2,000,000 บาท
4. เครื่องสูบน้ํา จํานวน 6 คัน
ก. เครื่องที่ 1 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2539 ราคา 8,000 บาท
ข. เครื่องที่ 2 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2547 ราคา 7,800 บาท
ค. เครื่องที่ 3 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 45,190 บาท
ง. เครื่องที่ 4 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2549 ราคา 24,500 บาท
จ. เครื่องที่ 5 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2554 ราคา 18,000 บาท
ฉ. เครื่องที่ 6 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2555 ราคา 154,000 บาท
5. ขยะ
1. ปริมาณขยะ 13.13 ตัน/วัน
2. รถยนตที่ใชจัดเก็บ รวมทั้งหมด 3 คัน รายละเอียดดังนี้
-รถยนตคันที่ 1 รถเก็บขนขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ. เมตร ซื้อเมื่อ 9 เม.ย. 46 ราคา 1,495,000 บาท
-รถยนตคันที่ 2 รถเก็บขนขยะขนาดบรรจุ 4 ลบ. เมตร ซื้อเมื่อ 27 ส.ค. 51 ราคา 1,800,000 บาท
-รถยนตคันที่ 3 รถเก็บขนขยะขนาดบรรจุ 6 ลบ. เมตร ซื้อเมื่อ 29 ก.พ. 59 ราคา 1,895,000 บาท
สถานะการคลัง (ขอมูล ณ มีนาคม 2559)
ปLจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมทั้งสิ้น 31,558,818.74 บาท และสะสมไวที่ ก องทุ น สงเสริ ม กิ จ การ
เทศบาล จํานวน 5,609,968.07 บา ท ตั้งประมาณการรับไว 45,000,000.00 บาท และรายจาย ตั้งไว
45,000,000.00 บาท

การบริหารรายรับ – รายจ"าย
พ.ศ.

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

พ.ศ.2558

รายการ
รายรับ

46,927,366.48

45,406,733.06

47,191,598.07

รายจ"าย

37,252,400.93

39,476,485.81

42,416,755.96

งบประมาณการคลังเทศบาล (ข-อมูล ณ 30 กันยายน 2558)
รายรับจริงประจําปOงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายการ
รายได-จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีป_าย
4. อากรฆาสัตว
รวม
หมวดค"าธรรมเนียม ค"าปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
5. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งจํา26หนายอาหาร
6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
7. คาปรับการผิดสัญญา
8. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ หรือขน กําจัดสิ่งปฏิกูล
9. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
10. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
11. ใบอนุญาตอื่น ๆ
12. คาบําบัดน้ําเสีย
รวม
หมวดรายได-จากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
รวม
หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน
2. รายไดเบ็ดเตล็ด

ประมาณการ

รับจริงตั้งแต"ต-นปO

280,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
510,000.00

354,359.00
21,224.90
115,811.00
80,285.00
571,679.90

200,000.00
300,000.00
3,500.00
520,000.00
50,000.00
12,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
40,000.00
400,000.00
1,540,500.00

140,058.00
197,175.00
9,681.00
579,220.00
25,780.00
10,340.00
5,000.00
2,490.00
37,538.00
267,687.56
1,274,969.56

2,089,500.00
450,000.00
2,539,500.00

3,272,386.00
383,542.94
3,655,928.94

100,000.00
1,350,000.00

3,272,386.00
383,542.94

รวม
หมวดรายได-จากการลงทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวม
รายได-ที่รัฐบาลเก็บแล-วจัดสรรให-องคกรปกครองส"วนท-องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผน ฯ
2. ภาษีมูลคาเพิ่ม 1/9
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. ภาษีสุรา
5. ภาษีสรรพสามิต
6. คาภาคหลวงแร
7. คาภาคหลวงปnโตรเลียม
8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
รวม
รายได-ที่รัฐบาลอุดหนุนให-องคกรปกครองส"วนท-องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค
1. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
2. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เบี้ยยังชีความพิการ
3. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เงินเดือนขาราชการ ครู ผดด.
4. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-คาจาง ฯ ครู ผดด.
5. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-คาตอบแทน/ประกันสังคม ฯ ผดด.
6. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-คาจัดการเรียนการสอน
7. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เพื่อพัฒนาประเทศ
8. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค-เพื่อพัฒนาศูนยเด็กเล็ก
รวม

2,539,500.00

3,655,928.94

20,000.00
20,000.00

19,700.00
19,700.00

15,600,000.00
2,500,000.00
40,000.00
1,500,000.00
2,500,000.00
100,000.00
100,000.00
600,000.00
22,940,000.00

16,8721,430.62
3,231,757.79
1,234,795.54
1,956,462.57
27,828.52
72,794.33
810,317.00
24,155,386.37

16,000,000.00
16,000,000.00
41,000,000.00

15,266,768.00
15,266,768.00
45,406,733.06

-

6,540,900.00
1,665,600.00
332,850.00
279,639.00
613,593.00
202,300.00
1,115,450.00
61,240.00
10,811,572.00

ข-อมูลรายได- ณ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
รายการ
รายได-จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีป_าย
4. อากรฆาสัตว
รวม
หมวดค"าธรรมเนียม ค"าปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
5. คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล
6. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ฯ
7. คาธรรมเนียมปnดแผนประกาศ
8. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
9. คาปรับการผิดสัญญา
10. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บหรือขนกําจัดสิ่งปฏิกูล
11. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
12. ใบอนุญาตอื่น ๆ
13. คาบําบัดน้ําเสีย
รวม
หมวดรายได-จากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
รวม
หมวดรายได-เบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน
2. รายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
หมวดรายได-จากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพยสิน
รวม
รายได-ที่รัฐบาลเก็บแล-วจัดสรรให-องคกรปกครองส"วนท-องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน ฯ

ประมาณการ

รับจริงตั้งแต"ต-นปO

350,000.00
20,000.00
100,000.00
70,000.00
540,000.00

399,361.40
13,035.85
120,785.00
39,940.00
573,940.00

120,000.00
150,000.00
9,000.00
4,500,000.00
5,000.00
20,000.00

70,275.00
92,780.00
2,243.00
862,830.00
22,720.00

8,000.00
3,000.00
30,000.00
200,000.00
5,045,000.00

3,650.00
1,085.00
36,225.20
134,879.49
1,228,705.29

3,100,000.00
250,000.00
3,350,000.00

1,706,937.00
166,445.47
1,873,382.47

200,000.00
1,145,000.00
1,345,000.00

63,500.00
723,642.00
787,142.00

20,000.00
20,000.00

-

15,000,000.00

8,927,033.18

2. ภาษีมูลคาเพิ่ม1/9
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. ภาษีสุรา
5. ภาษีสรรพสามิต
6. คาภาคหลวงแร
7. คาภาคหลวงปnโตรเลียม
8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
รวม
รายได-ที่รัฐบาลอุดหนุนให-องคกรปกครองส"วนท-องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตามอํานาจหนาที่และภารกิจ
ถายโอนเลือกทํา
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม)
-เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน
-เงินอุดหนุนทั่วไป-สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
-เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผูปdวยเอดส
-เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนการบริการสาธารณสุข
รวม
รวมทั้งสิ้น
รายได-ที่รัฐบาลอุดหนุนให-ระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ
1.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
-เงินคาตอบแทน คาครองชีพ ประกันสังคมพนักงานจาง (ก.ย.)
-เงินเดือน คาตอบแทน คาครองชีพ ประกันสังคม ผดด.
คาจัดการเรียนการสอน
-เบี้ยยังชีพความพิการ
-เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ติดตั้งกลองวงจรปnด ฯ
รวม
ที่มา : กองคลัง ณ มีนาคม 2559

3,500,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
30,000.00
70,000.00
600,000.00
22,700,000.00

1,107,956.56
611,733.53
1,266,141.84
16,869.15
29,140.47
285,366.00
12,244,240.73

22,000,000.00

9,667,811.00

22,000,000.00
55,000,000.00

179,005.00
698,000.00
16,000.00
12,000.00
112,500.00
10,685,316.00
27,391,881.74

51,240.00
508,650.00
81,900.00
820,800.00
2,900,000.00
794,810.00
5,157,400.00

- ข-อมูลในการจัดเก็บภาษีและการจัดทําแผนที่ภาษี
พื้นที่ในเขตเทศบาล แบงเป7น 4 โซน แยกเป7น 18 บล็อก
ที่ดิน 1,938 แปลง ป_าย 276 ป_าย
ผูเขาขายชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
262
ราย
ผูเขาขายชําระภาษีป_าย
157
ราย
ผูเขาขายชําระภาษีบํารุงทองที่
81
ราย
คาเขาขายธรรมเนียมใบอนุญาต
1,554
ราย
ที่มา : กองคลัง งานจัดเก็บรายได ณ มีนาคม 2559
งานธุรการ

หนังสือรับเขา
จํานวน 2,434 เรื่อง
หนังสือสงออก
จํานวน
971 เรื่อง
ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ ณ มีนาคม 2559

- สถิติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
แจงเกิด
แจงตาย
ยายเขา-ยายออก
เพิ่มชื่อรายการบุคคล
ขอเลขรหัสบานใหม
แกไขคัดและตรวจสอบรายการ
ปรับแนวเขต
รับแจงงานเลือกตั้งและบริการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

10
66
659
6
29
806
1,576

อัตราการบริการ
ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14/1)
10
ขอคัดทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก)
20
ขอคัดทะเบียนคนตาย
20
ขอคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
20
ขอทะเบียนบานเลมใหมแทนเลมเดิมที่หายหรือชํารุด
20
แจงเกิดตางสํานักทะเบียนที่เด็กเกิด
20
แจงตายตางสํานักทะเบียนที่ตายหรือพบศพ
20
แจงยายชื่อทะเบียนบานที่สํานักทะเบียน
20
ปลายทางที่จะเขาไปอาศัย
ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ณ 1 ม.ค. 2558 – 1 มี.ค. 2559

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บทที่ 3
ผลการวิเคราะหศักยภาพ
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในป^จจุบันและโอกาสกาพัฒนาในอนาคตของ
ท-องถิ่นด-วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengh=S)
1. ผูนําทองถิ่นมีวิสัยทัศน และศักยภาพในการบริหารจัดการทองถิ่นสูง
2. มีพื้นที่รองรับสําหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอนาคต
3. มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
4. เป7นแหลงศึกษา เรียนรู ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ของชาวคริสตชน
5. มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป7นเอกลักษณของทองถิ่น
6. มีแหลงการศึกษาอาชีพสรางรายได
7. การคมนาคมสะดวก
8. มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
จุดอ"อน (Weak=W)
1. ขอจํากัดดานงบประมาณที่ยังไมสามารถจัดทําโครงการขนาดใหญ หรือโครงการที่มีลักษณะตอเนื่อง
ได
2. ขาดการสงเสริมตลาดรองรับผลผลิต การพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพและแรงงาน
ของทองถิ่น
3. ปLญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม
4. ขาดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพรายไดอันเกิดจากภูมิปLญญาของทองถิ่น
5. ขาดบุคลากรที่มีความรูดานฝjกวิชาชีพ
โอกาส (Opportunity=O)
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
รองรับภารกิจตอการใหบริการ
3. นโยบายของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา
4. พื้นที่ตั้งอยูในแหลงการคมนาคมสะดวก
5. สมาชิกใชแรงงานและวัตถุดิบในพื้นที่ได เป7นการสรางงานเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น
6. มีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
7. มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติสนใจมาเที่ยวในชวงเทศกาลตางๆ เพิ่มขึ้นทุกป" เชน
เทศกาลวันคริสมาสต, วันสงกรานต เป7นตน

1.
2.
3.
4.
5.

อุปสรรค (Threat=T)
การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองทํ าใหการพั ฒ นาทองถิ่ น ขาดความตอเนื่ องเกิด การลาชาไมบรรลุ
เป_าหมายเทาที่ควร
ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการแกไขปLญหาและพัฒนาทองถิ่น
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมตามกระแสโลกาภิ วั ต นทํ า ใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเนื่องจากเป7นโครงการขนาดใหญเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของทองถิ่น
ขอจํากัดดานระเบียบ กฎหมาย การดําเนินการภายใตอํานาจหนาที่ของหลายหนวยงาน เชน
ประมงจังหวัด, โยธาธิการจังหวัด, เทศบาล

นโยบายรัฐบาล
ตามนโยบายการบริหารราชการแผนดินของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรีที่ไดแถลงไวตอสภาฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีจุดมุงหมาย 11 ดาน
ประกอบดวย
นโยบายของรัฐบาล มี 11 ด-าน ดังนี้
1. นโยบายการปกป_องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
โดยจะใชมาตรฐานการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอน สถาบัน
หลักของชาติ โดยไมคํานึงถึงความรูสึกและความผูกพันภักดีของคนอีกคนเป7นจํานวนมาก ตลอดจนเผยแพร
ความรูความเขาใจที่ถูกตองและเป7นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน
ทั้งสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยาง
ที่ทรงวางรากฐานไวใหแพรหลายและเกิดประโยชนในวงกวาง
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
2.1 ในระยะเรงดวน รัฐบาลไดใหความสําคัญตอการเตรียมพรอมสูประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซี่ยนในกิจการ 5 ดาน ประกอบดวย
-การบริหารจัดการชายแดน
-การสรางความมั่นคงทางทะเล
-การแกไขปLญหาอาชญากรรมขามชาติ
-การสรางความไววางใจกับประเทศเพื่อนบาน
-การเสริมสรางในการปฏิบัติทางการทหารรวมกันของอาเซี่ยน โดยเนนความรวมมือเพื่อป_องกัน
แกไขขอพิพาทตาง ๆ รวมถึงการแกไขปLญหาเสนแดนโดยใชกลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี
2.2 เรงแกไขปLญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนํายุทธศาสตร เขาใจเขาถึง
และพัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พรอมสงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็น
ตางจากรัฐ และสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม
เลือกปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้ง
จะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศที่อาจชวยคลีคลายปLญหาได

2.3 พัฒนาและเสริมสรางของกองทัพและระบบป_องกันประเทศที่ทันสมัย มีความพรอมในการ
รักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ รวมถึงการบูรณาการ
ความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน ในอุตสาหกรรมป_องกันประเทศได
2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่วานโยบายการตางประเทศเป7น
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผนดิน ไมวาในดานการเมือง
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนทั้ง
ทางตรงและทางออม
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
3.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงสรางโอกาส อาชี พ และการมี ร ายไดที่ มั่ น คงแกผู ที่ เ ขาสู
ตลาดแรงงาน โดยใหแรงงานทั้งระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝ"มือแรงงานในทุกระดับ
อยางมีมาตรฐาน
3.2 ป_องกันและแกไขปLญหาการคามนุษย รวมถึงปLญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอ
แรงงานขามชาติ การทองเที่ ยวที่ เนนบริการทางเพศและเด็ก และปLญหาคนขอทาน ดวยการปรั บปรุ ง
กฎหมายขอบังคับที่จําเป7นและเพิ่มความเขมงวดในการระวังการตรวจสอบ
3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการ
ชุมชนใหมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลใหมีระบบการกูยืมที่เป7นธรรมและการ
สงเคราะหผู ยากไรอั ตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัด สวัส ดิการชวยเหลือและพั ฒนา
คุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรีและเด็ก
3.4 เตรี ย มความพรอมเขาสู สั ง คมผู สู ง อายุ เพื่ อ สงเสริ มคุ ณภาพชี วิ ต การมี เ งิ น หรื อกิ จ กรรมที่
เหมาะสม เพื่อสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบาน สถานพัก
ฟceน และโรงพยาบาล ที่เป7นความรวมมือของรัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบ
การเงินการคลังสําหรับผูดูแลผูสูงอายุ
3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมที่มีความหลากหลาย
3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาที่
ของรั ฐและประชาชนทั่ วไป โดยใชคานิ ย มหลั ก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรั กษาความสงบ
แหงชาติทีไดประกาศไวแลว
3.7 แกปLญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรและการรุกล้ําเขตปdาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองใหแกผูที่อยูในพื้นที่ที่ไมไดรุกล้ํา และออกมาตราการป_องกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูที่
ไมใชเกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ทันสมัย แกไขปLญหาเขตที่ดินทับซอนและ
แนวเขตพื้นที่ปdาที่ไมชัดเจน
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน เพื่อสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ํา และพัฒนากําลังคนใหเป7นที่ตองการเหมาะสมกับพื้นที่ ทั้งในดานการเกษตร อุตสาหกรรม
และธุรกิจบริการ

4.2 ในระยะเวลาเฉพาะหนา จะปรับเปลี่ยนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเป7นของผูเรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและประชาชน
ทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดใหมีคูปอง
การศึกษาเป7นแนวทางหนึ่ง
4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสสวนรวมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู
4.4 พัฒนาระบบการผลิตและการพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป7นครู เนน
ครูผูสอนใหมีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชในการเรียนการ
สอนเพื่อเป7นเครื่องมือชวยครูหรือเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง
4.5 ทะนุบํ ารุ งและอุป ถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่ น ๆ สนับ สนุ นใหองคกรทางศาสนามี
บทบาทสําคั ญในการปลู กฝLงคุ ณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒ นาคุณภาพชี วิต สรางสันติสุ ขและความ
ปรองดองสมานฉันทในสังคมไทยอยางยั่งยืน
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพใหมีความครอบคลุมประชากรทุกภาคสวนอยางมี
คุณภาพโดยไมมีความเลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแตละระบบ และบู รณาการขอมูลระหวางทุกระบบ
หลักประกันสุขภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเนนการป_องกันโรคมากกวารอใหปdวยแลวจึงมารักษาสราง
กลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนกระจุกตัวอยูที่สวนกลาง ปรับระบบการจางงาน การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขที่เหมาะสมกับทองถิ่น
5.3 ประสานการทํางานกับทุกภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพื่อป_องกันและแกไขปLญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน และปLญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล โดยจัดให
มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระยะ 3 คือ ระยะเรงดวนที่ตองดําเนินการทันที ระยะตอไปที่
ตองแกไขปLญหาพื้นฐานที่คางคาอยู และระยะยาวที่ตองวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง
ดังนี้
6.1 ในระยะเรงดวน เรงจายงบลงทุนของป"งบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังคางอยูกอนที่จะพนกําหนด
ภายในสิ้นป"นี้
6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติที่ไดจัดทําไว
โดยหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ใหความสําคัญใน
การบูรณาการงบประมาณ และความพรอมในการดําเนินงานรวมนําแหลงเงินอื่นมาประกอบการพิจารณา
ดวย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะของประเทศเกินความจําเป7น และแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพื่อ
ความโปรงใส เป7นธรรมและเลือกปฏิบัติ
6.3 กระตุนการลงทุนดานการเรงพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุ นไวแลวใหเสร็จ สิ้ นโดยเร็ ว และนําโครงการลงทุ น ในโครงสรางพื้น ฐานของประเภทที่ มี
ผลตอบแทนดี

6.4 การดูแลเกษตรกรใหมีรายไดที่เหมาะสมดวยวิธีการตาง ๆ เชน ลดตนการผลิต การชวยเหลือใน
เรื่องปLจจัยการผลิตอยางทั่วถึง
6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพื่อใหเกิดความคลองตัว เชนปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เป7นตน
6.6 ชักจูงใหนักทองเที่ยวตางชาติเขามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบ
จากการประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ที่มีตอการทองเที่ยวในโอกาสแรกที่จะทําได
6.7 ในระยะยาวตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกันเพื่อสนับสนุนการฟceน
ตัวของเศรษฐกิจพรอมกับการศึกษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม
6.8 แกไขปL ญหาน้ําทวมในฤดูฝนและแกไขปLญหาขาดแคลนน้ํ าในบางพื้น ที่และบางฤดูกาล โดย
ระดมความคิดเห็นเพื่อหาทางออกไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชน ป" 2554 สวนภาวะภัยแลงนั้นรัฐบาลจะเรง
ดําเนินการสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถทําไดในเวลาประมาณ 1 ป"
6.9 ปฏิ รูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิ งประเภทตาง ๆ ใหสอดคลองกับ ตนทุน และใหมีภ าระภาษี ที่
เหมาะสมระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท รวมถึงการดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกqาซ
ธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบใหมทั้งในทะเลและบนบก และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟ_าเพิ่มขึ้นโดย
หนวยงานของรัฐและเอกชน ดวยวิธีการเปnดเผย โปรงใส และเป7นมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือ
กับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาพลังงาน
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดการเก็บภาษีใหจัดเก็บอยางครบถวน โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงภาษี
เงินไดในระดับปLจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และปรับปรุงโครสรางอัตราภาษีทางดานการคาและ
ขยายรากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซึ่งจะจัดเก็บภาษีจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสราง โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยที่สุด
รวมทั้งปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมีรายไดนอย และยกเลิกการยกเวน
ภาษีประเภทที่เอื้อประโยชนเฉพาะผูที่มีฐานะการเงินดี เพื่อใหเกิดความเป7นธรรมมากขึ้น
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในชวงรัฐบาลที่ผานมา ซึ่งจํานวนสูงมากกวา 700,000 ลานบาท
และเป7นภาระงบประมาณใน 5 ป"ขางหนา อันจะทําใหเหลืองงบประมาณเพื่อการลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวสมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลา
ชําระคืนใหนานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
-ดานการขนสงและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟ_าขนสงมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ_า
เชื่อม กทม. กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพื่อลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพื่อตั้งพื้นฐานใหรัฐบาลตอไป
ทําไดทันที
-ดานการคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ทาอากาศยานดอน
เมื อ ง และทาอากาศยานในภู มิ ภ าค เพื่ อ ใหสามารถรองรั บ ปริ ม าณการจราจรทางอากาศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
-ดานการคมนาคมทางน้ํา โดยพัฒนาขนสงสินคาทางลําน้ําชายฝL]งทะเล เพื่อลดตนทุนระบบโลจิ
สติกสของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ทาเรือชายฝL]งอาวไทยและอันดามันตลอดจนผลักดัน
ใหทาเรือในลําน้ําเจาพระยาและปdาสักมีการใชประโยชนการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกั บ
ทาเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกรองน้ําลึก

6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหนวยงาน
ในระดับนโยบาย หนวยงานกํากับดูแล และหนวยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหนวยงานกํากับดูแลระบบราง
เพื่อทําหนาที่กําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัย โครงสรางอัตราคาบริการที่เป7นธรรม การ
ลงทุน การบํารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเป7นโครงขายหลัก
ของประเทศ
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ กําหนดเป_าหมาย
และมาตรการที่แกไขปL ญหาและฟceน ฟูกิจการ ตลอดจนพิจ ารณาความจําเป7นในการคงบทบาท การเป7 น
รัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับสถานการณปLจจุบัน
6.15 ในดานการเกษตรกรรม ดําเนินการใน 2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคา
เกษตรใหสอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ
6.16 ในดานอุตสาหกรรม สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคลองกับศักยภาพพื้นฐานของ
ประเทศ อาทิ สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
สงเสริมอุตสาหกรรมที่การออกแบบและสรางสรรค เป7นตน
6.17 เพิ่ ม ขี ด ความสามารถของผู ประกอบการวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ ง
สามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยาง
จริงจัง ซึ่งจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได
7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซี่ยน
-เรงพัฒนาเชื่อมโยงดานการขนสงภายในภูมิภาคและภูมิอาอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนตามแผนงาน
การพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมน้ําโขง (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความ
รวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซี่ยน
-พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและโครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรับรองการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน
พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6
ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ แมสอด บานคลองลึก และบานคลองใหญ
8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
8.1 สนับสนุนการเพิ่มคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุงเป_าหมายไมต่ํากวา 1%
ของรายไดประชาชาติ และมีสั ด สวนรั ฐ ตอเอกชน 30:70 ตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ
เพื่อใหประเทศมีความสามารถในการแขงขัน
8.2 สงเสริมใหการลงทุนขนาดใหญของประเทศ เชน ดานพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต
ไฟฟ_า การจัดการน้ําและขยะ ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนานวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ในกรณี ที่จํ า เป7 น จะตองซื้ อวั ส ดุ อุป กรณหรอเทคโนโลยี จ ากตางประเทศ จะใหมี เ งื่ อนไขการ
ถายทอดเทคโนโลยีเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองไดในอนาคตดวย

9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน
9.1 . ในระยะเฉพาะหนา เรงปกป_องและฟceนฟูพื้นที่อนุรักษ ทรัพยากรปdาไมและสัตวปdา โดยให
ความสําคัญในการแกไขปLญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พรอมสงเสริมการปลูกไมมีคุณคาทางเศรษฐกิจในพื้นที่
เอกชน เพื่อลดแรงกดดันในการตัดไมจากปdาธรรมชาติ
9.2 ในระยะตอไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแกไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยยึดแนว
พระราชดําริที่ใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปdาได เชน การกําหนดเขตปdาชุมชนใหชัดเจน
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจัดใหมี
แผนบริหารน้ําของประเทศ เพื่อใหการจัดทําแผนงานไมเกิดความซ้ําซอนมีความเชื่อมโยงกันอยางเป7นระบบ
9.4 เรงรัดควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ําเสีย ที่เกิดจากผลผลิตและบริโภค ในพื้นที่ใด
ที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยดวยการแปรรูปเป7นพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ สวนขยะอุตสาหกรรม
นั้นจะวางระเบียบมาตรการเป7นพิเศษ โดยกําหนดใหทั้งในบอขยะอุตสาหกรรมที่สรางขึ้นแบบมีมาตรฐาน
และพัฒนาระบบตรวจสอบไมใหมีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใชมาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช
กฎหมายอยางเด็ดขาด
10.นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป_องกันปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
10.1 จัดระบบอัตรากําลังและปรับปรุงคาตอบแทนบุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเป7นธรรมยึดหลัก
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี เพื่อสรางความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ
โดยจะดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเป7นและตามที่กฎหมายเอื้อใหสามารถดําเนินการได
10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริหารสาธารณะไดรวดเร็ว ทั้งจะ
วางมาตรการทางกฎหมาย มิใหเจาหนาที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการ
ทุจริต หรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน
สวนในระยะเฉพาะหนา จะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ การลงทุน และ
ดานการบริการสาธารณะในชีวิตประจําวันเป7นสําคัญ
10.3 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและแยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป_องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนําระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของ
เจาหนาที่ฝdายตางๆ
10.4 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายที่ครอบคลุมการป_องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือวาเรื่องนี้เป7นวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติ และเป7นเรื่องที่ตอง
แทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
11.1 ในระยะเฉพาะหนา จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่
ลาสมัย ไมเป7นธรรม ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ และเป7นอุปสรรคตอการบริหารราชการ
แผนดิน โดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมที่มีอยู และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเป7นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้น
เฉพาะกิจเป7นผูเรงดําเนินการ

11.2 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ
ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปLนแนวทางในป^จจุบัน มีทั้งหมด 9 ด-าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเป7นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชน
กับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตทัดเทียมอาเซี่ยน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการป_องกันและการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
ค"านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเป7นสถาบันหลักของชาติในปLจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญ‡ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝdหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปLน
7. เขาใจ เรียนรู การเป7นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป7นประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตั ิ ตามพระราชดํารัสของพระบาทมสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเป7น มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย
และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝdายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักศาสนา
12. คํานึงตอผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง

แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ( ประกอบดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เป_าหมายการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร)
วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจจังหวัดสกลนคร
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟ_า
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
5. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปLญญาทองถิ่น
6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
เปFาหมายการพัฒนา (เปFาประสงค) จังหวัดสกลนคร
1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอยางทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
4. การคา และการลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเป7นระบบ
5. สงเสริมการทองเที่ยว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอยางทั่วถึง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟceนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
7. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางทั่วถึง
8. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร และ 18 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองคกรใหมีความเขมแข็ง
1.3 การพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรกรและเชื่อมโยง
เครือขาย
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการค-า การลงทุน และการท"องเที่ยว
2.1 การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปLญญาทองถิ่น สูเศรษฐกิจสรางสรรค
2.2 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานการทองเที่ยว
2.3 การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสร-างศักยภาพในการแข"งขัน
3.1 การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหทั่วถึง
3.3 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อมแบบบูรณาการอย"างสมดุล
และยั่งยืน
4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษและฟceนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
4.2 การพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบ-านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
5.2 การพัฒนาป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
5.3 การพัฒนาองคกรและบุคลากร
5.4 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
5.5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
5.6 เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท-องถิ่น
ของเทศบาลตําบลท"าแร"
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 7 แนวทางการพัฒนา
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
1.2 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1.3 การสงเคราะหการสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส และผูยากจน
1.4 การสงเสริมสุขภาพและการป_องกันควบคุมโรค
1.5 การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.6 การสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของประชาชน
1.7 การสงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการท"องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล-อม
มี 4 แนวทางการพัฒนา
2.1 การสงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว
2.2 การพัฒนา การอนุรักษ ฟceนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปLญญา
ทองถิ่น
2.3 การจัดใหมีและบํารุงสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสีย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบ-านเมืองที่ดี เพื่อความอยู"ดีมีสุข มี 10 แนวทางการ
พัฒนา
3.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
3.2 การพัฒนาระบบผังเมือง
3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3.4 การบริการประชาชน
3.5 การแกไขปLญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
3.6 การป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.7 การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
3.8 การพัฒนาองคกรและบุคลากร
3.9 การจัดหาและพัฒนารายได
3.10 การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
นโยบายการพัฒนาของผู-บริหารท-องถิ่น
1. ด-านการพัฒนาโครงสร-างพื้นฐาน
จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตเทศบาลใหทั่วถึงอาทิเชน จะขยายเขตไฟฟ_าสาธารณะ
ใหทั่ว ถึงทุ กตรอก ซอย และขยายเขตไฟฟ_ าใหทั่ว ทุ กหลังคาเรือนตามความตองการของพี่น องประชาชน
ตลอดทั้งจะพัฒนาระบบประปาผิวดินใหครอบคลุมเขตเทศบาล เพื่อ ใหประชาชนมีน้ํา สะอาดไดบริโ ภค
อีก ทั ้ง จะพัฒ นาระบบระบายน้ํ า ไมใหมีน้ํ า ทวมขัง ในเขตเทศบาล โดยการวางทอระบายน้ํ า เสีย ของ
เทศบาล และขยายผิวจราจรถนน คสล. เดิมที่มีอยูใหกวางขึ้นอีกทั้งจะปรับปรุงและพัฒนาถนน คสล. ให
เป7นถนนลาดยางแอสฟLลตติก เพื่อที่พี่นองประชาชนจะไดสัญจรไปมาอยางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. ด-านการพัฒนาสังคม
จะพัฒนาชีวิตความเป7นอยูของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลใหดีขึ้น โดยการพัฒนาอาชีพของคน
ในชุมชนใหคนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงชีพได ตลอดทั้งจะแกไขปLญหาการมั่วสุมของเยาวชน
ตามสถานที่ตางๆ ใหลดนอยลงและหมดไป โดยการเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการป_องกันและแกไขปLญหา
อยางยั่งยืน

3. ด-านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จะพัฒนาระบบป_องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใหกาวหนาสามารถป_องกันและรองรับ
ปLญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียใหนอยที่สุด โดยการพัฒนาบุคลากรฝjกอบรม
อาสาสมัครป_องกันภัยฝdายพลเรือนตลอดทั้งการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการแจงเตือนเหตุรายตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ
4. ด-านการส"งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
1. จะอนุ รั กษศิ ลปวัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย มประเพณีที่ดี งามของทองถิ่ น และสงเสริ มพัฒ นา
เผยแพรใหเป7นที่รูจัก เพื่อจะไดเป7นการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสกลนครตอไป
2. งานดานทางศาสนา จะใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพื่อเป7นศูนยรวมและ
เป7นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใหประชาชนในชุมชน
3. จะใหการสนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศาสน
วัตถุในเขตเทศบาล
5. ด-านสิ่งแวดล-อม
จะพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยูนาชื่นชม จัดใหมีศูนยกําจัดขยะรวมแบบครบวงจรและบอ
บํ า บั ด น้ํ า เสี ย ชุ มชน ตลอดจนพั ฒ นาสิ่ งแวดลอมทางธรรมชาติ บ ริ เ วณชายฝL] งหนองหารใหเป7 น ชายฝL] ง ที่
นาชื่นชม นาพักผอนพัฒนาเป7นแหลงทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับเทศบาลและชุมชน
6. ด-านรายไดจะพัฒนารายไดของเทศบาล โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาประมวลผลการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
7. ด-านการกีฬาและนันทนาการ
1. จะสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกี ฬาเยาวชนและประชาชน โดยจะจัดหาอุปกรณกีฬา จั ด
แขงขันกีฬาของเยาวชน ประชาชนและชุมชน
2. สนับสนุนสงเสริม การจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเป7นพลเมืองดีของชาติหางไกลยาเสพติด เชน การเขาคายเยาวชน การจัดตั้งศูนยเยาวชน การ
จัดประกวดการแสดงทางดานศิลปะ ดนตรี เป7นตน
8. ด-านการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานในทุกดาน เพื่อกาวไปสูความเป7นเลิศและไดมาตรฐานเป7นที่พึงพอใจ
ของประชาชน
2. จะสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนทุกระดับในเขตเทศบาล
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน ไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย
จัดทําใหเขตเทศบาลเป7นชุมชนแหงการเรียนรู
4. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. เสริมสรางความใกลชิดระหวางผูดูแลเด็ก นักเรียนและผูปกครองเพื่อใหบังเกิดความสัมพันธอันดี
ตอกัน อันจะเป7นแนวทางในการแกปLญหาของนักเรียนได

วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนเทศบาลตําบลท"าแร"
การกําหนดวิสัยทัศน การพัฒนาทองถิ่น จําเป7นตองมีการรวบรวมขอมูลหรือปLญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในทองถิ่น เพราะวิสัยทัศนเป7นผลรวมของการพิจารณาอดีตที่ผานมาวาทองถิ่น มีขอเดน ขอดอย อะไรบาง
อีกทั้งวิสัยทัศนยังเป7นการพิจารณาเหตุการณปLจจุบัน และวิสัยทัศนยังเป7นการมุงหวังถึงอนาคตขางหนา
หมายถึง ความตองการ ความคาดหวัง ที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
การจัดทําวิสัยทัศนของเทศบาลตําบลทาแร ไดมีการรวบรวมปLญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในเขต
เทศบาล รวบรวมความคิดเห็น ความตองการตาง ๆ ของประชาชน ตลอดจนแนวทางนโยบายของประเทศ
ยุทธศาสตรจังหวัดสกลนครมาประยุกตกําหนดเป7นวิสัยทัศนของเทศบาล
วิสัยทัศนการพัฒนาท-องถิ่น

“สรางความสมานฉันทในชุมชน
ใสใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มุงผลสําเร็จการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืน
ฟceนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น”

พัฒนาอาชีพที่สรางรายได
เพรียบพรอมการใหบริการประชาชน
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา

พันธกิจการพัฒนา
13. พัฒนาใหเทศบาลตําบลทาแรเป7นเมืองนาอยู
14. สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชนใหเพียงพอตอการดํารงชีพ
15. พัฒนาและสงเสริมดานสาธารณสุขและคุณภาพที่ดีใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินปราศจากยาเสพติด
16. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
17. พัฒนาและสงเสริมการศึกษาอยางตอเนื่องบํารุงสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปLญญาทองถิ่น
18. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองการบริหารและการพัฒนาทองถิ่น

จุดมุ"งหมายเพื่อการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

บานเมืองนาอยู สิ่งแวดลอมไมเป7นมลพิษ
ประชาชนมีอาชีพมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะดวกครบวงจร
ทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การเมืองการบริหารมีความคลองตัว และประชาชนเขามามีสวนรวม

บทที่ 5
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท-องถิ่น
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 3
การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนา

หน"วยงานที่รับผิดชอบ

1. การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
2. การสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
3. การสงเคราะหการสงเสริมสวัสดิการและ
การสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา คนพิการ
ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส และผูยาก
4.การสงเสริมสุขภาพ และการป_องกันควบคุมโรค
5. การสงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
6. การสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน
ชุมชน อาสาสมัคร และองคกรเอกชน
7. การสงเสริมการสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ

-กองการศึกษา

1.การสงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว
2.การอนุรักษ ฟceนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญ
L ญาทองถิ่น
3.จัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่ทองเที่ยว สถานที่
พักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม
การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม
แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
2. การพัฒนาระบบผังเมือง
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. การบริการประชาชน
5. การแกไขปLญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
6. การป_องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7. การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาคม
8. การพัฒนาองคกรและบุคลากร

-กองสาธารณสุขฯ/กองชาง

-สํานักปลัดฯ/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ
-สํานักปลัดฯ/กองการศึกษา/กอง
สาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการฯ
-กองสาธารณสุขฯ/กองสวัสดิการฯ
-กองการศึกษา/กองสวัสดิการฯ
-สํานักปลัดฯ/กองสวัสดิการฯ
-กองสวัสดิการฯ

-กองการศึกษา
-กองสาธารณสุขฯ/กองชาง
-กองสาธารณสุขฯ/กองชาง
-กองชาง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขฯ/
กองการประปา
-กองชาง
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ
-สํานักปลัดฯ/กองวิชาการฯ/กองสวัสดิการ
-สํานักปลัดฯ/กองคลัง/กองชาง/กองสาธารณสุขฯ/
กองการศึกษา/กองสวัสดิการฯ/กองวิชาการฯ/กอง
การประปา/งานตรวจสอบภายใน

9. การจัดหาและพัฒนารายได
10. การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น

-กองคลัง
-สํานักปลัดฯ/กองการศึกษา

บทที่ 6
การติดตามประเมินผลและการนําแผนพัฒนาท-องถิ่นไปปฏิบัติ
การติ ดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํ า
แผนพั ฒ นาขององคกรปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ใหผู บริ ห ารทองถิ่ น แตงตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
2. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
3. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
4. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
5. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานกรรมการและกรรมการ อีกหนึ่งคน
ทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป"และอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท-องถิ่นมีอํานาจหน-าที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทรายโดยทั่วกัน อยางนอยป"ละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป" ทั้งนี้ ใหปnดประกาศโดยเปnดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ลักษณะของการติดตามและประเมินผล
การติด ตาม เป7น การตรวจสอบการปฏิบัติง านระหวางดํา เนิน กิจ กรรมตามโครงการเพื่อ ใหทราบวา
โครงการมีความกาวหนาอยางไร มีปLญหาและอุปสรรคอยางไร จึงกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาออกเป7นระยะดังนี้ คือ
ระยะเวลาการติดตามระยะที่ 1 ทุก 3 เดือน (รายงานเป7นไตรมาส)
ระยะเวลาการติดตามระยะที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2558
การประเมินผล เป7นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงและผลที่คาดวาจะไดรับวาเป7นไปตามเป_าหมายที่วาง
ไวหรือไมจําเป7นตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใชเป7นกรอบ
ในการประเมิน เพื่ อใหเกิด ความชัดเจน เป7น ระบบ มีมาตรฐานและเป7 นที่ ยอมรั บ ดังนั้น จึ งกํ าหนดหวง
ระยะเวลาในการประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาออกเป7นระยะ ดังนี้
ระยะเวลาการประเมินผลระยะที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2558
ระยะเวลาการประเมินผลระยะที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2558

ประโยชนของการติดตามและประเมินผลสรุปได- ดังนี้
1. เพื่อขจัดขอผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลาและคาใชจายกอนที่จะมีการ
ดําเนินโครงการทําใหการวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคลองกัน
2. ในระหวางมีการปฏิบัติ งาน ถาเกิดมี ขอผิ ดพลาดไมสอดคลองกันระหวางแผนกับการปฏิบั ติ
จะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติใหสอดคลองกันได โดยไมตองเสียเวลาไปเริ่มตนใหม
3. เมื่ อประเมิ นผลหลังจากทําโครงการยังไดทราบถึงความสํา เร็จของการปฏิบั ติงาน ผลกระทบ
ขอบกพรองของโครงการ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไข
4. เพื่อเป7นประโยชนในการวางแผนในโครงการตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด

…………………………………………………….

