ประกาศเทศบาลตําบลทาแร
เรื่อง การใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลทาแร
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององค1กรปกครองสวน
ทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกํ าหนดใหองค1 กรปกครองสวนทองถิ่ นจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป เพื่ อใชเป6 น
แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเป6 น ไปดวย
ความรอบคอบ และผานการมีสวนรวมของประชาชน นั้น
บัดนี้ เทศบาลตํ า บลทาแร ไดดํา เนิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙๒๕๖๑)เสร็ จ เรี ย บรอยแลว ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํา แผนพั ฒ นาของ
องค1 ก รปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ ขอ ๑๗ (๑) ถึ ง (๔)
ฉะนั้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ใ หเป6 น ไปตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํา
แผนพั ฒ นาขององค1 ก รปกครองสวนทองถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ การนํา แผนไปปฏิ บั ติ
ขอ ๒๔ เทศบาลตํา บลทาแร จึ ง ขอประกาศใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) โดยใหมี
ผลบั ง คั บ ใชตั้ ง แตวั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ เป6 น ตนไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายไพรัช ยงคําชา)
นายกเทศมนตรีตําบลทาแร

สวนที่ 1
บทนํา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป#
แผนพัฒนาสามป เป6นการแปลงแผนยุทธศาสตร1การพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่วา ภายใต
ยุทธศาสตร1การพั ฒ นาหนึ่ งๆ จะมีแนวทางการพั ฒ นาไดมากกวาหนึ่ งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค1 ห รื อ เปF า หมายที่ ต องการในแตละยุ ท ธศาสตร1 ก ารพั ฒ นา ซึ่ ง จะมี ผ ลตอวั ต ถุ ป ระสงค1
เปFาหมายจุดหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนและวิสัยทัศน1ในที่สุด
นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป เป6นแผนที่มีความสัมพันธ1กับงบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณ
เพื่อใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเป6นไปดวยความรอบคอบและผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
แผนภาพ ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป#
วิสัยทัศนทองถิ่น

จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร1

จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร1

ยุทธศาสตร1

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

จุดมุงหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร1

แนวทางการพัฒนา

โครงการ

โครงการ

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3

- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
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คํานิยามของแผนพัฒนาสามป#
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค1 ก รปกครองสวนทองถิ่ น
พ.ศ.2548 “แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค1กรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา อันมีลักษณะเป6นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเป6นแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงประจําทุกป
ดังนั้น โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป
นั้น ควรมีความพรอมอยางนอย 2 ประการ คือ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ โดยมีการประเมินถึงความเป6นไปไดของโครงการ/
กิจกรรม รวมทั้งประโยชน1สาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูในแผนปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบรายละเอียด
ทางเทคนิคพอสมควร เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนา ที่จะนําไปใชจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปตอไป
แผนพัฒนาสามป# มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เป6นเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา
2. เป6นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค1ของการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะที่
เฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ
3. เป6นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเป6นระยะเวลาสามป
4. เป6นเอกสารที่จะแสดงความความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร1การพัฒนากับงบประมาณ
รายจายประจําป
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป#
การจัดทําแผนพัฒนาสามป มีวัตถุประสงค1ดังนี้
1. เพื่อแสดงความสัมพันธ1เชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตร1การพัฒนาและการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตร1การพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เป6นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจายประจําป และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
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ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป#
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค1 ก รปกครอง
สวนทองถิ่ น พ.ศ. 2548 ขอ 17 การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาสามป ใหดํ า เนิ น การตามระเบี ย บโดยมี ขั้น ตอน
ดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการพั ฒ นาทองถิ่ น รวมกั บ ประชาคมทองถิ่ น กํ า หนดประเด็ น หลั ก การพั ฒ นาให
สอดคลองกั บ วิ สั ย ทั ศ น1 พั น ธกิ จ และจุ ด มุ งหมายเพื่ อ การพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร1 ก ารพั ฒ นา รวมทั้ ง
สอดคลองกับปSญหาและความตองการของประชาคมและชุมชน โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจาก
หนวยงานตางๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามป
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒ นาปSญหา
ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถิ่น
4. ผูบริหารทองถิ่นพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป
ประโยชนของการจัดทําแผนพัฒนาสามป#
แผนพัฒนาสามป เป6นเครื่องมือที่จะชวยใหองค1กรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลในเชิง
สนับสนุนและเป6น อุปสรรคตอกัน เพื่อใหองค1กรปกครองสวนทองถิ่นนํ ามาตั ดสินใจกํา หนดแนวทางการ
ดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นทั้งทรัพยากรทางดานงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ1
และการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชน1สูงสุด
ทรัพยากรการบริหาร โดยทั่วไปประกอบดวย
คน ซึ่งหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถิ่น พนักงานขององค1กรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกตาง หลากหลายทั้งดานความรู ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งองค1กรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
องค1กรปกครองสวนทองถิ่น และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางและอาจหมายความรวมถึงประชาชน
ในทองถิ่นซึ่งมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นดวย
เงิ น ทั้ งเงิ น งบประมาณขององค1 กรปกครองสวนทองถิ่ น เอง และแหลงงบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย
วัสดุอุปกรณ หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชตางๆ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ
สามารถนํามาใชในการบริหารจัดการทองถิ่นใหเกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ1ใหมีความ
ทันสมัยเพื่อรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน และใชวัสดุอุปกรณ1ดังกลาวอยางเต็ม
ศักยภาพ
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การบริหารจัดการ เป6นสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเป6นไป
อยางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน การบริหารจัดการเป6นทั้งศาสตร1และศิลปUที่ตอง
ศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง

แผนภาพวงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป#
ป# พ.ศ.
ประเภทแผนพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา (2556-2560)

1) เตรียมการจัดทํา
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สวนที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลทาแร
1.1 สภาพทั่วไป
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 เป6นระยะทาง 21 กิโลเมตร แตเดิมมีฐานะ
เป6นสุขาภิบาลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2499 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลม 73 ตอน 99 หนาที่ 75 ตอมาไดมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป6น
เทศบาลตําบล พ.ศ.2542 สุขาภิบาลทาแร จึงไดรับการยกฐานะเป6นเทศบาลตําบล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม
2542 ในปSจจุบันเทศบาลตําบลทาแร มีพื้นที่ในการปกครองประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม
พื้นที่ 5 หมูบาน คือ หมูที่ 1 บานทาแร, หมูที่ 3 บานทาแรเหนือ, หมูที่ 6 บานทาแรสามัคคี, หมูที่ 7
บานทาแรพัฒนา และหมูที่ 8 บานสรางแกวสมานมิตร ในเขตเทศบาลตําบลทาแรมีประชากร จํานวน 7,236 คน
จํานวน 2,192 ครัวเรือน
1.1.2. ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง
เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
- ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยูในแนวเสนตั้งฉากกับทางหลวงสายสกลนคร - นครพนม
ไปทิศตะวันออก ตั้งแตหลักกิโลเมตรที่ 168+500 และอยูหางจากฟากเหนือของทางหลวงสายสกลนคร นครพนม ไปตามทิศเหนือ ระยะทาง 300 เมตรจากเขตหลักที่ 1 เป6นเสนขนานกับฟากเหนือกับทางหลวง
สายสกลนคร – นครพนม ไปตามทิศตะวันออก เป6นระยะทาง 2,000 เมตร เป6นหลักเขตที่ 2
- ทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป6นเสนตั้งฉากกับหลักเขตที่ 2 เป6นเสนตั้งฉากกับหลักเขตที่ 1
และหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต ถึงฝSaงเหนือของหนองหารเป6นหลักเขตที่ 3
- ทิศใต จากหลักเขตที่ 3 เลียบตามฝSaงเหนือของหนองหารไปตามทิศตะวันตก เป6นระยะทาง
2,000 เมตร ซึ่งเป6นหลักเขตที่ 4
- ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เป6นเสนตรงไปทางทิศเหนือจนประจบหลักเขตที่ 1
1.1.3. สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร อยูในเขตรอนเหนือเสนศูนย1สูตร ไดรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
และพายุ ไซโคลนจากทะเลจี น ใต ในรู ป พายุ โ ซนรอนและลมมรสุ มตะวั น ตกเฉี ย งใตพั ด ผานพื้ น ที่ ในชวง
เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนโดยนําความชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย ทําใหเกิดฝนตกหนักเป6นครั้งคราว
และยั งไดรั บอิ ทธิ พลมรสุมจากลมตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อนํ า อากาศแหงแลงและหนาวเย็ น จากประเทศจี น
แผคลุมพื้นที่ในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ1 ทําใหอากาศหนาวเย็น ดังนั้น ในพื้นที่เทศบาลตําบล
ทาแรจึงแบงสภาพภูมิอากาศออกเป6น 3 ฤดู ไดแก
ฤดูรอน ระหวางเดือนกุมภาพันธ1 ถึงเดือนพฤษภาคม เดือนเมษายนเป6นเดือนที่มีอากาศรอนที่สุด
อุณหภูมิสูงสุดในฤดูรอนบางปประมาณ 38-40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน มีมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานมีปริมาณน้ําฝน
เฉลี่ยระหวาง 292 มิลลิเมตรตอป ฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ไมมีปSญหาเรื่องอุทกภัย
หรือภัยธรรมชาติตางๆ เพราะมีหนองหารเป6นแหลงน้ําตามธรรมชาติรองรับน้ําฝนอยูแลว
ฤดูหนาว ระหวางเดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม มีมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดนําความหนาว
เย็นจากประเทศจีนเขามา เคยมีสถิติหนาวที่สุดประมาณ 8 องศาเซลเซียส อากาศหนาวสุดประมาณเดือน
ธันวาคมถึงเดือนมกราคม
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1.1.4. สภาพเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวม
1. สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนอยูในเกณฑ1ดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพหลัก 3 ประเภท
คือ ขาราชการ คาขาย ทํานา นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น เชน รับจางทั่วไป หรือเป6นพนักงานรัฐวิสาหกิจและ
ประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว1 และทําประมง
2. การเกษตรกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร พื้นที่การเกษตรจะมีเพียงนอย และประชาชน
สวนใหญจะประกอบอาชีพทํานาทําสวนในพื้นที่ใกลเคียงเขตเทศบาล นอกจากนั้นประชาชนสวนหนึ่งยังมี
อาชีพประมง บริเวณหนองหารและพื้นที่ใกลเคียง
3. การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร สวนใหญเป6นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน เชน
โรงสีขาว โรงซอมรถยนต1 สถานประกอบและทําเฟอร1นิเจอร1 ขายสง ขายปลีกขนาดเล็ก
4. ดานการพาณิชย สภาพการคาสวนใหญมีลักษณะคาปลีกและสง ผูประกอบการมี ทั้งรายใหญ
และรายยอย แบงการคาสวนใหญในตลาดสดเทศบาลใหมและภายในหมูบานและในอนาคต คาดวาแหลง
เศรษฐกิจใหมของเทศบาลตําบลทาแร จะอยูที่การซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต1
5. ดานการทองเที่ยว เทศบาลตําบลทาแร มีลักษณะภูมิประเทศติดกับหนองหารดานทิศตะวันออก
โดยมีภูมิทัศน1ที่สวยงาม โดยเทศบาลจัดใหเป6นที่ตากอากาศจุดชมวิวหนองหาร ซึ่งในอนาคตเทศบาลตําบล
ทาแรจะจัดเรือนําเที่ยว นําชมเกาะแกงในพื้นที่หนองหาร โดยเรียกเก็บคาบริการเป6นรายๆ ไป ไดมีการ
ปรับปรุงทัศนียภาพริมหนองหารใหเป6นแหลงทองเที่ยวโดยใชงบประมาณของเทศบาลและขอรับการสนับสนุน
จากหนวยงานอื่น
6. การปศุสัตว พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร บางแหงมีการเลี้ยงปศุสัตว1 เชน โคขุน ทดแทนอาชีพเดิม
ที่เคยทํามาซึ่งในอนาคตการเลี้ยงโคขุนจะมีแพรหลาย เนื่องจากเทศบาลจะไดสนับสนุนงบประมาณและแหลง
จําหนายใหกับผูเลี้ยงโคขุนตอไป
1.1.5 ขอมูลการบริการสาธารณูปโภคโครงสรางพื้นฐาน
1. การคมนาคม การจราจร เทศบาลตําบลทาแร มีถนนสายหลักที่ใชเป6นเสนทางหลัก ในการ
เดินทาง คือ สายนครพนม – สกลนคร และสายทาแร - ศรีสงคราม ซึ่งนับไดวาสะดวกมีรถประจําทาง
วิ่งผานหลายสาย ไปอุดรธานี ขอนแกน กรุงเทพมหานคร และยังมีรถโดยสารเล็กทาแร – สกลนคร ใหบริการ
ตั้งแตเวลา 06.00 น. – 18.00 น. ปSญหาดานการจราจรยังไมมี เทศบาลตําบลทาแร ไดรวมมือกับ
กรมทางหลวงและสํ า นั ก งานตํ า รวจสกลนคร เพื่ อ ติ ด ตั้ ง สั ญ ญาณจราจรตามแยกที่ มี ก ารจราจรคั บ คั่ ง
เพื่ อปF องกั น อุ บั ติ เ หตุ และขยายพื้ น ผิ ว จราจรบนทางเทา เพื่ อปF องกั น อุ บั ติ เ หตุ และในอนาคตเพื่ อรองรั บ
ความเติ บโตของชุ มชน ทางเทศบาลจะขอความสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และเอกชนกอสรางสะพานลอย
ดานหนาโรงเรียนเซนต1โยแซฟทาแร
2. ถนน ในความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทาแร มี 105 สาย
- ถนนคอนกรีต
จํานวน 80 สาย
ระยะทาง 21.949 กิโลเมตร
- ถนนลาดยาง
จํานวน 2 สาย
ระยะทาง 3.848 กิโลเมตร
- ถนนลูกรัง
จํานวน 23 สาย
ระยะทาง 0.902 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 2558
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3. ดานการประปา
เทศบาลตําบลทาแร มีระบบประปาซึ่งไดรับโอนการประปามาจาก คณะกรรมการหมูบานทาแร
ตั้งแตป พ.ศ. 2537 และปSจจุบันเดือนมีนาคม 2558 มีจํานวนผูใชน้ํา ทั้งหมด 1,718 ราย จากจํานวน
2,192 หลังคาเรือน และมีแนวโนมผูใชน้ําเพิ่มขึ้นประมาณ 15 ราย/ป และคาธรรมเนียมติดตั้งประปาใหม
รายละ 3,115 บาท (ไมรวมมาตรวัดน้ํา) อัตราคาบริการรายละ 10 บาท/เดือน โดยเทศบาลเรียกเก็บคาน้ํา
แบบอัตรากาวหนาตามรายละเอียดดังนี้
อัตราคาน้ําประปาเทศบาลตําบลทาแร
ปริมาณการใชน้ํา
ชวงในการใชน้ํา
(หนวย หรือ ลูกบาศกเมตร/เดือน)
ไมมีการใชน้ํา หรือ 0 หนวย
1-15 หนวย
16-30 หนวย
31-45 หนวย
46-60 หนวย
61-75 หนวย
76-100 หนวย
101 หนวยขึ้นไป

อัตราคาน้ํา
บาท/หนวย หรือ ลูกบาศกเมตร
คาบริการ+คาบํารุงรักษาเมตร
หนวยละ 6 บาท
หนวยละ 7 บาท
หนวยละ 8 บาท
หนวยละ 9 บาท
หนวยละ 12 บาท
หนวยละ 15 บาท
หนวยละ 20 บาท

รายละเอียดคาธรรมเนียมการติดตั้งประปาใหมตามเอกสารแบบ
-น้ําประปาที่ผลิตได
จํานวน 100 ลบ.ม./ชัว่ โมง
-น้ําประปาที่ไมตองการใช จํานวน 1,200 ลบ.ม./วัน
หมายเหตุ : หนวยงานนอกเขตใหเก็บคาน้ําประปาในอัตรากาวหนา หรืออัตราเดียวกันกับเทศบาลตําบลทาแร
รวมถึงเทศบาลตําบลเมืองทองทาแร
น้ํา 1 หนวย หรือ ลูกบาศก1เมตร = 1,000 ลิตร หรือ 50 ปบ
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อัตราคาน้ําในการขอใชน้ําชั่วคราว
ปริมาณการใชน้ํา
ชวงในการใชน้ํา
(หนวย หรือ ลูกบาศกเมตร/เดือน)

อัตราคาน้ํา
บาท/หนวย หรือ ลูกบาศกเมตร

ไมมีการใชน้ํา หรือ 0 หนวย
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

ลูกบาศก1เมตรละ

20 บาท

-คาบริการจายน้ําประปา ลูกบาศก1เมตรละ

10 บาท

อัตราคาธรรมเนียมการขอใชน้ําประปาและอัตราคาติดตั้งประปาใหม
สําหรับมาตรวัดน้ําทุกขนาด ที่ใชทอแยกเขามาตรวัดน้ํา คาใชจายเป6นดังนี้
ขนาด
มาตร
(นิ้ว)

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

คาประกัน
คา
คาธรรมเนียม คาแรง
การใชน้ํา อุปกรณ
(บาท)
(บาท)
(บาท) เหมาจาย
(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

คาตรวจ
(บาท)
40
60
60
60
60
60
60
60
60

ที่มา : กองการประปา เทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม 2558

รวม
(บาท)

คาซอมแซม
ถนน
(บาท)

3,115
คิดตาม
ประมาณ
การ

คิดตาม
ประมาณการ

คาบริการ
รายเดือน
(บาท)
10
15
100
200
300
400
500
600
700
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4. ดานการสื่อสารโทรคมนาคม (ขอมูล ณ มีนาคม 2558)
ไปรษณีย1โทรเลข ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร มีที่ทําการไปรษณีย1โทรเลข 1 สาขา
ซึ่งเพียงพอตอจํานวนผูใชบริการและในอนาคต เทศบาลจะชวยสงเสริมสนับสนุนภาคเอกชนในการดําเนินการ
ดานสื่อสาร
5. ดานไฟฟLา
ในเขตเทศบาลตํ าบลทาแร มี จํ านวนครั วเรื อนที่ ใชไฟฟF าทุ กหลั งคาเรื อน จํ านวนทั้ งหมด
2,175 ครัวเรือน
ขอมูลดานลักษณะการใชที่ดิน
1) พื้นที่พักอาศัย
ประมาณรอยละ 60
2) พื้นที่พาณิชย1กรรม
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 ใชประโยชน1ในบริเวณตลาดเกา เพื่อความตองการชุมชน
1.2. ขอมูลโครงสรางพื้นฐานเทศบาลตําบลทาแร
1.2.1 ขอมูลประชากรพื้นที่สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทาแร (ณ กุมภาพันธ 2558)
หมูที่ 1
ชาย 869 คน
หญิง 916 คน
รวม 1,785 คน
หมูที่ 3
ชาย 340 คน
หญิง 371 คน
รวม
711 คน
หมูที่ 6
ชาย 903 คน
หญิง 936 คน
รวม 1,839 คน
หมูที่ 7
ชาย 723 คน
หญิง 739 คน
รวม 1,462 คน
หมูที่ 8
ชาย 611 คน
หญิง 684 คน
รวม 1,295 คน
ทะเบียนบานกลาง ชาย 96 คน
หญิง 48 คน
รวม 144 คน
ประชากรทั้งสิ้น
ชาย 3,542 คน
หญิง 3,694 คน รวมทั้งสิ้น 7,236 คน
1.2.2 ขอมูลชุมชนยอยในเขตเทศบาล มี 15 ชุมชน แยกเปOน 5 หมู ดังนี้
หมู 1 ชุมชนกลางใต ชุมชนทาเรือ ชุมชนกลางเหนือ ชุมชนทาสะอาด ชุมชนเฟeaองฟู
หมู 3 ชุมชนสามัคคี
หมู 6 ชุมชนบานใหม ชุมชนสมประสงค1 ชุมชนไทยเดิม ชุมชนปfาหวาน
หมู 7 ชุมชนสหมิตรสัมพันธ1 ชุมชนทาแรเหนือ ชุมชนทาแรใต
หมู 8 ชุมชนสรางแกว ชุมชนสมานมิตร
ที่มา : สํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม 2558
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1.3. ขอมูลสภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนอยูในเกณฑ1ดี ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ 3 ประเภท คือ
ทํานา คาขายรับจางทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่น เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว รับราชการ หรือเป6นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และประกอบอาชีพกสิกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว1 และทําประมง
- การเกษตรกรรม ในเขตเทศบาลตําบลทาแรเขตพื้นที่การเกษตรจะมีเพียงสวนนอย และ
ประชาชนสวนใหญจะออกไปประกอบอาชี พทํ าไร ทํ า สวน ในพื้ น ที่ ใกลกั บ เขตเทศบาล นอกจากนี้ แลว
ประชาชนบางสวนจะมีการประกอบอาชีพทางดานการเลี้ยงสัตว1 เชน สุกร, โคขุน และเลี้ยงปลา เป6นตน
จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ
โค
จํานวน 130 ตัว
กระบือ
จํานวน 25 ตัว
เป6ด
จํานวน 166 ตัว
ไก
จํานวน 1,044 ตัว
สุกร
จํานวน 22 ตัว
แพะ/มา
จํานวน
9 ตัว
ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ณ มีนาคม 2558
- การอุตสาหกรรม ภายในเขตเทศบาลตําบลทาแร ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
เชน โรงสีขาว โรงงานซอมรถยนต1 โรงงานประกอบเฟอร1นิเจอร1
- ดานการพาณิชย สภาพการคาสวนใหญ มีลักษณะคาปลีกและสงผูประกอบการคา มีทั้ง
รายใหญและรายยอย แหลงพาณิชยกรรมสวนใหญอยูในตลาดสดเทศบาล 1 และภายในหมูบาน ซึ่งมีบทบาท
ที่สําคัญตอเศรษฐกิจของเทศบาล และในปSจจุบันตลาดสดทาแรเป6นตลาดกลางคาสงใหกับอําเภอใกลเคียง
เชน อํ าเภอกุ สุมาลย1 , อํา เภอศรี สงคราม, อํา เภอโพนสวรรค1 , อํ าเภอโพนนาแกว, อํา เภอนาหวา, อํา เภอ
ปลาปาก เป6นตน ซึ่งขณะที่เทศบาลมีตลาดอยู 2 แหง ไดแก ตลาดสดเทศบาล 1 จะเป6นตลาดกลาง คาสง
และตลาดสดเทศบาล 2 เป6นตลาดที่เทศบาลเชาพื้นที่สรางอาคารตลาดสด จากกรมธนารักษ1 ในอัตราเดือน
ละ 4,390 บาท เป6นเวลา 15 ป จะเป6นตลาดคาปลีกสวนใหญ
- ดานการทองเที่ยว เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตติดริมหนองหาร ซึ่งทางเทศบาลไดปรับปรุง
ฟegนฟูธรรมชาติริมหนองหาร เป6นจุดพักผอนตากอากาศและออกกําลังกาย โดยไดดําเนินการกอสรางและปรับ
ภูมิทัศน1เป6นแหลงทองเที่ยวและในอนาคตเพื่อเป6นการสงเสริมการทองเที่ยวและเพิ่มรายได ใหแกเทศบาล
และประชาชน
- ดานการปศุสัตว พื้นที่เทศบาลตําบลทาแร บางแหงเป6นที่ราบลุม เหมาะสําหรับการปลูก
พืชเลี้ยงสัตว1เทศบาลจะสงเสริมการอนุรักษ1สัตว1พื้นเมืองเชน โค กระบือ โดยการจั ด ตลาดนัด โค กระบือ
เพื่อทําการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยเทศบาลเป6นตัวกลางและเรียกเก็บคาธรรมเนียม
1.4. ขอมูลดานสังคม
ประชากรแยกตามเพศและอายุและลักษณะโครงสรางประชากรและความหนาแนนของครอบครัว
เทศบาลตําบลทาแร มีประชากรทั้งหมด 7,236 คน
เพศชาย 3,542 คน เพศหญิง 3,694 คน
ความหนาแนนของประชากรอยูในเขตชุมชน เฉลี่ย 3,356 คน/ 1 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่ในการ
ปกครองโดยประมาณ 2.193 ตารางกิโลเมตร โดยมีครัวเรือนทั้งหมด 2,192 ครัวเรือน คาดวาอนาคต
ในเขตเทศบาลคาเฉลี่ยความหนาแนนของประชากรและครัวเรือนจะเพิ่มในอัตรารอยละ 1 ตอป
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1.5. การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
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
จํานวน 1 แหง
เอกชน
จํานวน 1 แหง
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
เอกชน
จํานวน 1 แหง
ขอมูลโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลทาแร
โรงเรียนทาแรวิทยา
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนทาแรวิทยา ชาย 277 คน
หญิง
จํานวน
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น
หอง
ชาย
หญิง
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1
1
24
18
อนุบาล 2
1
20
25
อนุบาล 3
รวมระดับชั้นอนุบาล
2
44
43
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
3
29
41
ประถมศึกษาปที่ 2
3
37
48
ประถมศึกษาปที่ 3
3
41
35
ประถมศึกษาปที่ 4
3
48
40
ประถมศึกษาปที่ 5
3
42
41
ประถมศึกษาปที่ 6
3
36
35
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
18
233
240
ที่มา : โรงเรียนทาแรวิทยา ณ มิถุนายน 2557

283 คน
รวม
หมายเหตุ
42
45
87
70
85
76
88
83
71
473

12

โรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร
จํานวนนักเรียนในโรงเรียนเซนตโยเซฟทาแร
ชาย 773 คน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
ระดับชั้น
หองเรียน
ชาย
หญิง
ระดับชั้นอนุบาล
อนุบาล 1
3
40
51
อนุบาล 2
2
40
40
อนุบาล 3
2
44
32
รวมระดับชั้นอนุบาล
7
124
123
ระดับชั้นประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
3
59
45
ประถมศึกษาปที่ 2
2
46
44
ประถมศึกษาปที่ 3
2
30
55
ประถมศึกษาปที่ 4
2
36
46
ประถมศึกษาปที่ 5
2
49
44
ประถมศึกษาปที่ 6
3
60
47
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
14
280
281

หญิง 849 คน
รวม
หมายเหตุ

91
80
76
247
104
90
85
82
93
107
561

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน

4
4
3
11

88
82
72
242

76
84
57
217

164
166
129
459

มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมตอนปลาย

3
3
2
8

36
40
51
127

96
65
67
228

132
105
118
355

ที่มา : โรงเรียนเซนต1โยเซฟทาแร ณ มิถุนายน 2557
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร
นักเรียนศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร จํานวน 116 คน แยกเป6น ชาย 58 คน หญิง 58 คน
จํานวน
จํานวนนักเรียน
รวม หมายเหตุ
ระดับชั้น
หองเรียน
ชาย
หญิง
เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
1
21
16
37
อนุบาล 2
1
15
19
34
อนุบาล 3
3
22
23
45
รวมระดับชั้นอนุบาล
5
58
58
116
ศาสนาและวัฒนธรรม ประชากรเทศบาลตํ าบลทาแร รอยละ 99 นับถือศาสนาคริสต1นิกาย
โรมั น คาทอลิ ค โดยเทศบาลไดสงเสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมทางศาสนา และประเพณี โดยเสริ ม สราง
ความสามัคคีในประเพณีตางๆ เชน ประเพณีแหเทียนปSสกา, คริสมาสต1, จุดเทียนและรําลึกถึงผูลวงลับ
และประเพณีอื่นๆ โดยในเขตเทศบาลตําบลทาแร มีโบสถ1สําหรับประกอบพิธีทางศาสนา 1 แหง คือ
อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลทาแร
ที่มา : กองการศึกษา ณ มิถุนายน 2557
1.6. การสาธารณสุข
เทศบาลตําบลทาแรมีสถานพยาบาลอยูในเขตดังนี้ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพชุมชนทาแร 1 แหง
ซึ่งเป6นสถานปฐมพยาบาลเบื้องตน ซึ่งในแตละวันจะมีผูใหบริการจํานวนมาก เพราะเป6นศูนย1แพทย1ชุมชน
ทาแรที่มีพยาบาลวิชาชีพ มาปฏิบัติหนาที่ประจํา นอกจากนี้เทศบาลตําบลทาแรยังมีมาตรการในการปFองกัน
โรคติดตอและการสงเสริมสุขภาพอนามัยชุมชน ดังนี้
- การปFองกันไขเลือดออก จะมีการจัดงบประมาณเพื่อปFองกัน เชน จัดหาทรายอะเบท พนน้ํายา
เคมีพนหมอกควันกําจัดยุงลาย ตลอดทั้งการรณรงค1กําจัดแหลงเพาะพันธุ1ลูกน้ํายุงลาย เป6นตน
- การปFองกันโรค เชน โรคโปลิโอ ไดจัดใหมีวัคซีนหยอดโปลิโอสําหรับเด็กแรกเกิดถึง 6 ป โดยมี
การประสานความรวมมือกับศูนย1แพทย1ชุมชนทาแรในพื้นที่และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ออกใหบริการตาม
ชุมชนตาง ๆ
- ลดมลภาวะขจัดแหลงเพาะเชื้อโรคและทําใหบานเรือนอาคารใหถูกสุขลักษณะและสงเสริม
การสรางสุขภาพอนามัยชุมชนไดแก การสงเสริมการออกกําลัง เชน เตนแอโรบิค, วิ่งเพื่อสุขภาพ
- รวมมือกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุข
มูลฐานใหมีขอมูลที่ทันสมัยสามารถปรับใชไดโดยทันที
- ดานสังคมและงานประกันสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนทําบัตรประกันสุขภาพใหครบ
ทุกครัวเรือน และจัดใหมีการสงเคราะห1ผูดอยโอกาสและคนชราโดยการจายเบี้ยยังชีพแกผูชราและผูพิการ
เพื่อใหไดรับบริการสถานบริการของรัฐโดยไมตองเสียคาใชจาย
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การรณรงควัคซีนปLองกันโรคพิษสุนัขบาและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ประจําป# 2558
หมูที่
1
3
6
7
8
รวม

จํานวนสัตวไดรับวัคซีน (ตัว)
สุนัข
รวม
แมว
เพศผู
เพศเมีย
เพศผู
เพศเมีย
45
60
105
1
6
29
16
45
1
2
83
66
149
10
12
40
56
96
1
4
42
41
83
3
2
239
239
478
16
26

รวม
7
3
24
5
5
42

ที่มา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม งานสัตวแพทย1 ณ มีนาคม 2558
1.7. การสงเคราะหและสวัสดิการสังคมและลูกจาง
1. เทศบาลตําบลทาแร มีจํานวนประชากร จํานวนมากดังนั้นเพื่อเป6นการประกันสังคมให
ไดรับการบริ ก ารจากรั ฐ ไดทั่วถึงและมีประสิทธิภาพทางเทศบาลไดสนับสนุนดานงบประมาณในดานนี้แก
ผูพิการทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส/และคนชรา เพื่ อ ใหไดรั บ การบริ ก ารขึ้ น พื้นฐานตามกฎหมายโดยไมคิด
คาบริการ
2. สงเสริมประชาชนทั่วไปทําบัตรประกันสุขภาพใหทั่วถึง
3. ตั้งงบประมาณสงเคราะห1ผูประสบภัย เพื่อลดความเสียหาย และฟegนฟูสังคมใหไดรับการ
สงเคราะห1ที่เหมาะสมตามความเสียหาย
4. จัดตั้งกองทุนเงินทดแทนหรือประกันชีวิตพนักงาน ลูกจาง เทศบาลตําบลทาแร เพื่อให
สอดคลองกับ พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ1ป 2518 โดยยึดหลักกฎหมายกลาวคือ พนักงานที่เจ็บปfวยเนื่องจากการ
ทํางาน เพื่อเป6นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประกันดานสวัสดิการลูกจาง
คํ า จํ า กั ด ความตามที่ ก ระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย1 ใ หคํ า นิ ย าม
ผูดอยโอกาส หมายถึง ผูที่ประสบปSญหาความเดือดรอน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข
การเสี ย เปรี ย บไมไดรั บ ความเป6 น ธรรมทางกฎหมาย และไดรั บ ผลกระทบจากครอบครั ว เชน คนจน
เกษตรกรรายยอย เด็กถูกทารุณทางรางกาย จิตใจ เพศ เด็กเรรอน ขอทาน แรงงานเด็ก เด็กประพฤติตน
ไมเหมาะสม เด็กกําพราเพราะเอดส1 ผูที่อยูในกระบวนการคามนุษย1 หรือถูกกีดกันไมใหเขามามีสวนรวมทาง
สังคมหรือทางการเมือง ขาดสิทธิประโยชน1และโอกาสที่จะยกระดับสถานภาพทางสังคมของตนเองใหสูงขึ้น
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รายละเอียดผูรับเบี้ยยังชีพผูพิการ ผูสูงอายุและผูติดเชื้อเอดส
เทศบาลตําบลทาแร ประจําป# พ.ศ. 2558
หมูที่
1
1
1
1
1
3
6
6
6
6
7
7
7
8
8
*

ชื่อชุมชน
กลางเหนือ
กลางใต
ทาเรือ
เฟeaองฟู
ทาสะอาด
สามัคคี
ไทยเดิม
บานใหม
สมประสงค1
ปfาหวาน
ทาแรเหนือ
สหมิตรสัมพันธ1
ทาแรใต
สรางแกว
สมานมิตร
ผูติดเชื้อ HIV
รวมทั้งสิ้น

จํานวนผูรับเบี้ยยังชีพ

จํานวนงบประมาณ

ผูพิการ
(คน)
8
14
7
14
8
15
8
13
12
14
9
8
15
19
7

ผูสูงอายุ
(คน)
33
40
53
74
30
83
45
50
42
80
60
43
54
97
45

ผูปQวยเอดส
(คน)

2
1
1
2
1
1
-

171

829

8

6,400
11,200
5,600
11,200
6,400
12,000
6,400
10,400
9,600
11,200
7,200
6,400
12,000
15,200
5,600

ผูสูงอายุ
(บาท)
21,100
26,000
34,000
49,900
19,500
52,900
29,000
33,100
27,500
50,900
38,900
27,400
35,000
64,700
29,100

ผูปQวยเอดส
(บาท)

136,800

539,200

4,000

ผูพิการ
(บาท)

หมายเหตุ

1,000
500
500
1,000
500
500
-

หมายเหตุ : เบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส1 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 ปขึ้นไป คนละ 1,000 บาท/เดือน
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม งานพัฒนาชุมชน ณ มีนาคม พ.ศ. 2558
1.8. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน เทศบาลไดจัดใหมีระบบปFองกันอัคคีภัย โดยจัดใหมี
รถดับเพลิงพรอมเครื่องมือที่ทันสมัย ในอนาคตทางเทศบาลไดจัดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือดับเพลิง
เพิ่มขึ้นรวมทั้งบุคลากร
1. เทศบาล ไดจัดใหมีระบบปFองกันอัคคีภัยโดยจัดซื้อรถดับเพลิง, รถบรรทุกน้ํา และรถบรรเทาสาธารณภัย พรอมเครื่องมือที่ทันสมัย รวมทั้งการเตรียมการทางดานบุคลากรใหพรอม โดยจัดใหมีการฝmกซอม
จําลองเหตุการณ1จริงทุก 3 เดือน
2. จัดตั้งศูนย1รับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
3. จะดําเนินการจัดใหมีอาสาสมัครระวังภัยในแตละชุมชน
4. จัดใหมีเวรบริการสํานักงานเทศบาลทุกวันเสาร1 – อาทิตย1 ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น.
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1.9. ดานอาชญากรรม
เทศบาลตําบลทาแร มีสถิติการกระทําความผิดอาญาคอนขางนอย สวนมากจะเป6นความผิด
ลหุ โทษ เชน การฝfาผื น พระราชบั ญ ญัติ จ ราจรทางบก ป 2522 ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบปรับได หรื อ
ประนีประนอมยอมความกันทําใหการทําคดีขึ้นสูการพิจารณาความในศาล คอนขางนอย เมื่อเทียบกับคดี
ทั้งหมดในรอบปของศาลจังหวัดสกลนคร
- การปFองกัน เทศบาลไดตั้งศูนย1ปFองกันภัยฝfายพลเรือน(อปพร.) ของเทศบาล เพื่อประสาน
กับสํานักงานตํารวจจังหวัดสกลนคร จัดตั้งจุดตรวจ จุดรับแจงเหตุและสายตรวจจักรยานยนต1 เพื่อปFองกันและ
ลดปSญหาอาชญากรและปSญหายาเสพติด
สถิติอุบัติเหตุในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลทาแร
ที่

ประเภทอุบัติเหตุ

1 อุบัติเหตุทางรถยนต1
2 อุบัติเหตุทาง
รถจักรยานยนต1
3 อุบัติเหตุทั่วไป
รวมทั้งสิ้น

ในเขต /ครั้ง นอกเขต/ครั้ง

เสียชีวิต/คน

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ.
2557

พ.ศ.
2558

พ.ศ. 2557
ชาย หญิง

5
7

9
6

7
6

3
3

-

-

-

12

15

13

6

-

-

-

บาดเจ็บ/คน

พ.ศ. 2558
ชาย หญิง

พ.ศ. 2557
ชาย หญิง

พ.ศ. 2558
ชาย หญิง

-

8
10

8
3

5
7

7
2

-

18

11

12

9

หมาย
เหตุ

ที่มา : งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลทาแร ขอมูล ณ มีนาคม พ.ศ. 2558
1.10. ดานยาเสพติด
จัดอบรมเยาวชนปลอดยาเสพติด และตั้งอาสาสมัครประจําชุมชนเพื่อประสานงานกับ
พนักงานสืบสวนในการชี้เบาะแสผูเสพ , ผูคาเพื่อใหชุมชนปลอดยาเสพติด , จัดใหมีประชุมประธานชุมชน
เป6นประจําทุกเดือน
1.11. ดานการเมือง – การบริหาร
โครงสรางและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานของเทศบาลตําบลทาแร
เทศบาลตําบลทาแร เป6นหนวยหารบริการสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่ง ตั้งอยูในพื้นที่สวนใหญ
ของตําบลทาแร อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไดรับการยกฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบลทาแรเป6น
เทศบาลตําบลทาแร เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล
เป6นเทศบาลตําบล พ.ศ 2542 เทศบาลตําบลทาแร บริหารงานในรูปแบบของนายกเทศมนตรี
ปSจจุบัน เทศบาลตําบลทาแร มีองค1กรทางนิติบัญญัติไดแก สภาเทศบาล ประกอบดวย
สมาชิ กสภาเทศบาล 12 คน และองค1 ก รทางบริ ห ารในรู ป ของนายกเทศมนตรี ซึ่ ง ไดรั บ เลื อ กเมื่ อ วั น ที่
8 มกราคม 2555 โดยมีนายไพรัช ยงคําชา เป6นนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน
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พนักงานเทศบาล
เทศบาลตําบลทาแร มีพนักงานเทศบาล จํานวน 39 คน โดยมีปลัดเทศบาล เป6นหัวหนาบังคับบัญชา
และแบงสวนราชการออกเป6น 8 กอง 1 งาน ประกอบดวย
1. สํานักปลัดเทศบาล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองวิชาการและแผนงาน
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการประปา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
เทศบาลตําบลทาแรมีพนักงานเทศบาล จํานวน 39 คน แยกเป6น ชาย 12 คน หญิง 27 คน
ลูกจางเทศบาลตําบลทาแร ประกอบดวย
- ลูกจางประจํา
จํานวน 3 คน แยกเป6น ชาย 2 คน หญิง 1 คน
- พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน 28 คน แยกเป6น ชาย 16 คน หญิง 12 คน
- พนักงานจางทั่วไป
จํานวน 4 คน แยกเป6น ชาย - คน หญิง 4 คน
1.12. บทบาท/การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการเมืองและบริหาร
เทศบาลตําบลทาแรสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผน จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ในชุมชนของตัว เอง โดยใหแตละชุมชนเสนอโครงการ ปSญหา แนวทางแกไข เพื่อใหสอดคลองถูกตองกั บ
ปSญหาและความตองการของประชาชนอยางแทจริง เชน
- มีการประชุมสภาเทศบาลโดยเปnดเผยเปnดโอกาสใหประชาชนเสนอปSญหาและแนวทางแกไข
- เสนอเทศบัญญัติที่มีผลกระทบโดยตรงตอประชาชนไมวาทางลบหรือทางบวก
- ตั้งกลุมมวลชน ประชาคม เพื่อเสริมสรางความสามัคคี และมีสวนรวมในการพัฒนา ไมวาจะเป6น
องค1กรอิสระ องค1กรอนุรักษ1
- จัดตั้งเวทีประชาธิปไตย ในการแสดงความคิดเห็น โดยเปnดเผยและสุจริต
- มีการประชุมคณะกรรมการชุมชนและองค1กรตาง ๆประจําทุกเดือน
1.13. การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน
เทศบาลตําบลทาแรได จัดตั้งหนวยอาสาสมัครปFองกันภัยฝfายพลเรือน(อปพร.) เพื่อชวยเหลือ
ผู ประสบสาธารณภั ย ตางๆ ตลอดทั้ งเป6 น หนวยตรวจติ ด ตามพฤติ กรรมดานยาเสพติ ดในเขตชุ มชน และ
ความวุนวายตางๆ ของกลุมวัยรุน ตามสถานที่สาธารณะตางๆ เชน สวนสาธารณะ เป6นตน

18

1.14. บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและบริหาร
- เทศบาลตําบลทาแร ไดสงเสริมประชาชนในชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน ไมวาจะเป6น
การเสนอแนะความคิดเห็นในการพัฒนาการเสนอแนวทางแกปSญหา โดยจัดตั้งตูแสดงความคิดเห็นพรอมทั้ง
จัดประชุมเทศบาลสัญจรรวมกับชุมชนและประชาชนทั่วไป ตลอดถึงเปnดโอกาสประธานชุมชน เขาฟSงการ
ประชุมสภาฯ และเสนอปSญหาแนวทางแกไข เพื่อกําหนดเทศบัญญัติใหสอดคลองตอไป
- สงเสริมสนับสนุนใหความรูกับประชาชนทั่วไปไดศึกษาขอมูลทางการเมืองไมวาจะเป6นกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 2540, พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 (รวมถึงที่แกไข ฉบับที่ 13/2552) ตลอดถึงสิทธิหนาที่
ของประชาชนที่ ควรรู และเป6 น สื่ อกลางระหวางประชาชน กั บ รั ฐ บาลในการประชาสั มพั น ธ1 ในการเมื อ ง
การบริหารทุกระดับ โดยจัดทําโครงการอบรมเยาวชนสนใจการเมืองและจัดตั้งเวทีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนา
ความคิดและเป6นกําลังสําคัญพัฒนาประเทศและเป6นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต
- จั ด ใหมี ก ารจั ด ประชุ ม ประชาคมหมู บาน/ชุ ม ชน เพื่ อ จั ด ทํ า แผนชุ ม ชนเป6 น ประจํ า ทุ ก ป
ซึ่งกอใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชน
- สถิติขอมูลการเลือกตั้งเทศบาลตําบลทาแร ณ มกราคม 2555
เทศบาลตําบลทาแร มีประชากรทั้งสิ้น 7,601 คน โดยมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 5,409 คน
มีผูมาใชสิทธิจํานวน 3,112 คน คิดเป6นรอยละ 57.53 ผูไมมาใชสิทธิ 2,297 คิดเป6นรอยละ 42.47
1.15. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรน้ํา เทศบาลตําบลทาแร มีอาณาเขตติดกับหนองหารทางทิศตะวันออก ซึ่งเป6นแหลง
น้ําขนาดใหญโดยเทศบาลตําบลทาแรอาศัยประโยชน1จากแหลงน้ําดังกลาวเพื่อใชอุปโภคบริโภคของประชาชน
ในเขตเทศบาลตําบลทาแร ซึ่งทางเทศบาลไดจัดใหมีระบบประปา โดยสูบน้ําดิบจากหนองหารและปรับปรุง
คุณภาพน้ํา เพื่อใหสะอาดและเพียงพอตอผูบริโภค
2. ทรัพยากรปQาไม เทศบาลตําบลทาแร เป6นพื้นที่ลุม ใชสําหรับทําการเกษตร และกสิกรรม
3. ทรัพยากรธรณี พื้นที่สวนใหญของเทศบาลตําบลทาแร พื้นดินเป6นดินลูกรัง
4. สภาพแวดลอมเรื่องน้ํา
4.1 เทศบาลตํ าบลทาแร เป6 นชุ มชนที่ ตั้ งอยู ริ มหนองหาร จึ งมี ผลกระทบตอคุณ ภาพน้ํ า
หนองหาร ทางเทศบาลไดจัดใหมีสถานีบําบัดน้ําเสีย เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยสูหนองหารและ
เทศบาลไดรณรงค1ประชาสัมพันธ1ใหประชาชนไดรับทราบและเขาใจถึงผลกระทบตอประชาชนกับการระบาย
น้ําเสียลงหนองหาร เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ตระหนักและรวมมือในการจัดการน้ําเสียหรือมลพิษทางน้ํา
และปลูกฝSงใหประชาชนรักสิ่งแวดลอมโดยเนนการประชาสัมพันธ1 สรางความเขาใจซึ่งไดรับความรวมมือ
ดวยดี
4.2 สวนปSญหาเรื่องวัชพืชริมหนองหาร ทางเทศบาลไดมีการกําจัดวัชพืชเป6นประจํา ซึ่ง
ในอนาคตจะมีการกอสรางโรงงานผลิตปุoยจากวัชพืชเพื่อสงเสริมประชาชนใหรักษาสิ่งแวดลอมหนองหารและ
ลดตนทุนในการผลิตดานการเกษตร โดยเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในการทําปุoยจาก
วัชพืชหนองหาร
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4.3 ปSญหาขยะเทศบาลตําบลทาแร ไดจัดใหมีที่ร องรั บ ขยะ และปS จ จุ บั น กําลังกอสราง
ศูนย1กําจัดขยะมูลฝอยรวม ซึ่งมีพื้นที่รองรับแลวจํานวน 72 ไร
เทศบาลตํา บลทาแร เป6น ชุ มชนที่ ตั้งอยูริ มหนองหาร จึ งมีผ ลกระทบโดยตรงตอคุณภาพ
น้ําหนองหาร เทศบาลไดจัดใหมีโรงงานบําบัดน้ําเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํากอนปลอยลงสูหนองหาร โดย
เทศบาลไดรณรงค1ประชาสัมพันธ1ใหประชาชนไดทราบและเขาใจถึงผลกระทบตอการที่ประชาชน ระบายน้ําทิ้ง
ลงหนองน้ํ า สาธารณะหรื อ หนองหาร เพื่ อใหประชาชนในพื้ น ที่ ต ระหนั กและรวมมื อ ในการกํ า จั ด ปS ญ หา
น้ํ า เนาเสี ย หรื อมลพิ ษ ทางน้ํ า อื่ น ๆ และปลู กฝS 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
- ปSญหาขยะ ปริมาณขยะมูลฝอย 7.5 (ตัน/วัน) ขีดความสามารถเก็บขนขยะไดประมาณ
7.5 (ตัน/วัน) คิดเป6นรอยละ 100 ของขยะที่เกิดทั้งหมด อัตราการผลิตขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ประมาณ 1.01 (กก/คน/วัน)
- ระบบการกําจัดขยะ ปSจจุบันทางเทศบาลไดกําจัดขยะโดยวิธี ฝSงกลบอยางถูกสุขลักษณะ
บนที่ดินที่ใชอยูจํานวน 72 ไร ตั้งอยูหางจากชุมชนประมาณ 8 กิโลเมตร อยูในเขตองค1การบริหารสวนตําบล
นาแกว อํ าเภอโพนนาแกว จั งหวั ด สกลนคร ซึ่ งในปS จ จุ บั น ไดรั บ การสนับ สนุ น งบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อดําเนินการจัดการกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกสุขลักษณะโดยกอสราง
ศูนย1กําจัดขยะมูลฝอย
- สภาพแวดลอมการฟegนฟูและบําบัด เทศบาลตําบลทาแร ตั้งอยูริมฝSaงหนองหาร ซึ่งมีผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําและสภาพธรรมชาติโดยตรงทางเทศบาลไดปรับสภาพปSญหาที่จะนําไปสูความเสื่อมโทรมมาสูการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนโดยการขุดลอกริมหนองหารและปรับปรุงภูมิทัศน1ใหเป6นแหลงทองเที่ยวเพื่อ
กระจายรายไดสูชุมชน
1.16. การปLองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.) สถิติเพลิงไหมในรอบป
2.) รถบรรทุกน้ําดับเพลิงเอนกประสงค1
3.) รถยนต1ดับเพลิง
4.) เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม
5.) พนักงานดับเพลิง
6.) รถยนต1หอสูงหรือรถกระเชา
7.) รถยนต1กูภัยพรอมอุปกรณ1ชวยชีวิต
8.) อาสาสมัครปFองกันและบรรเทาสาธารณะภัย
สถิติการแจงเหตุเพลิงไหม
ที่
สถิติการแจงเหตุ
พ.ศ. 2557
(ครั้ง)
1 แจงเหตุไฟไหมปfา
9
2 แจงเหตุไฟไหมบานเรือน
3 สนับสนุนน้ําดื่ม
1
4 อื่นๆ บริการฉีดน้ําถนน (ลางตลาดสด)
48

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
1
9
1
1
108

พ.ศ. 2558
(ครั้ง)
4
1
1
10

ที่มา : งานปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตําบลทาแร ณ มีนาคม 2558

ครั้ง
คัน
คัน
เครื่อง
คน
คัน
คัน
คน
หมายเหตุ
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2.1 สถานะการคลัง (ขอมูล ณ มีนาคม 2558)
ปSจจุบันเทศบาลมีเงินสะสมทั้งสิ้น 30,438,308.85 บาท และสะสมไวที่ ก องทุ น สงเสริ ม กิ จ การ
เทศบาล จํานวน 5,165,199.53 บาท ตั้งประมาณการรับไว 45,000,000.00 บาท และรายจาย ตั้งไว
45,000,000.00 บาท
การบริหารรายรับ – รายจาย
พ.ศ.

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

รายการ
รายรับ

39,816,156.95

46,927,366.48

45,406,733.06

รายจาย

35,824,776.71

37,252,400.93

39,476,485.81

งบประมาณการคลังเทศบาล (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2557)
รายรับจริงประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2557
รายการ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีปFาย
4. อากรฆาสัตว1
รวม
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตว1และจําหนายเนื้อสัตว1
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต1
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
5. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งจําหนายอาหาร
6. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
7. คาปรับการผิดสัญญา
8. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บ หรือขน กําจัดสิ่งปฏิกูล
9. คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในที่สาธารณะ
10. คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
11. ใบอนุญาตอื่น ๆ
12. คาบําบัดน้ําเสีย
รวม

ประมาณการ

รับจริงตั้งแตตนป#

250,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
480,000.00

300,155.00
23,807.95
94,163.00
75,978.00
494,103.95

200,000.00
300,000.00
3,000.00
500,000.00
50,000.00
12,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
40,000.00
400,000.00

131,580.00
243,825.00
13,041.00
496,940.00
24,190.00
8,870.00
38,205.00
5,000.00
2,165.00
37,944.00
257,058.11

1,520,000.00

1,258,818.11
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หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
รวม
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน
2. รายไดเบ็ดเตล็ด
รวม
หมวดรายไดจากการลงทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพย1สิน
รวม
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม
รวมทั้งสิ้น

3,000,000.00
70,000.00
3,070,000.00

3,219,608.00
378,014.47
3,597,622.47

100,000.00
1,000,000.00
1,100,000.00

33,900.00
1,343,874.83
1,377,774.83

20,000.00
20,000.00

89,400.00
89,400.00

12,000,000.00
2,500,000.00
40,000.00
1,000,000.00
2,500,000.00
100,000.00
70,000.00
600,000.00
18,810,000.00

16,139,030.93
2,727,124.99
1,304,628.49
1,774,553.34
45,173.64
104,395.67
1,227,338.64
23,322,245.70

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

15,266,768.00
15,266,768.00
45,406,733.06
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ขอมูลรายได ณ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
รายการ
รายไดจัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2. ภาษีบํารุงทองที่
3. ภาษีปFาย
4. อากรฆาสัตว1
รวม
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต
1. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆาสัตว1และจําหนายเนื้อสัตว1
2. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจอดยานยนต1
3. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
4. คาธรรมเนียมขยะมูลฝอย
5. คาธรรมเนียมขนสิ่งปฏิกูล
6. คาธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจัดตั้งสถานที่จําหนาย
อาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ฯ
7. คาธรรมเนียมปnดแผนประกาศ
8. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร1
9. คาปรับการผิดสัญญา
10. คาใบอนุญาตรับทําการเก็บหรือขนกําจัดสิ่งปฏิกูล
11. คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
12. ใบอนุญาตอื่น ๆ
13. คาบําบัดน้ําเสีย
รวม
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
1. คาเชาหรือคาบริการสถานที่
2. ดอกเบี้ย
รวม
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
1. คาขายแบบแปลน
2. รายไดเบ็ดเตล็ด
รวม

ประมาณการ

รับจริงตั้งแตตนป#

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

316,831.00
8,529.10
87,663.00
39,433.00
452,456.10

200,000.00
300,000.00
3,500.00
520,000.00
50,000.00

68,676.00
91,970.00
6,579.00
323,520.00
24,860.00

12,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
40,000.00
400,000.00
1,540,500.00

5,610.00
5,000.00
1,680.00
34,992.00
128,370.81
691,267.81

2,089,500.00
450,000.00
2,539,500

1,717,308.00
124,780.37
1,842,088.37

100,000.00
1,350,000.00
1,450,000.00

196,500.00
679,822.00
876,322.00
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หมวดรายไดจากทุน
1. คาขายทอดตลาดทรัพย1สิน
รวม
รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
1. ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและขั้นตอน ฯ
2. ภาษีมูลคาเพิ่ม1/9
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ
4. ภาษีสุรา
5. ภาษีสรรพสามิต
6. คาภาคหลวงแร
7. คาภาคหลวงปnโตรเลียม
8. คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
รวม
รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวดเงินอุดหนุน
-เงินอุดหนุนทั่วไป
รวม
รวมทั้งสิ้น

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

5,820,890.62
2,541,315.06
683,037.88
1,033,000.47
11,196.35
43,788.23
404,131.00
10,537,359.61

16,000,000.00
16,000,000.00
45,000,000.00

12,495,686.00
12,495,686.00
26,914,879.89

ที่มา : กองคลัง ณ มีนาคม 2558
2.2 ขอมูลในการจัดเก็บภาษีและการจัดทําแผนที่ภาษี
พื้นที่ในเขตเทศบาล แบงเป6น 4 โซน แยกเป6น 18 บล็อก
ที่ดิน 1,872 แปลง ปFาย 237 ปFาย
ผูเขาขายชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
256
ราย
ผูเขาขายชําระภาษีปFาย
160
ราย
ผูเขาขายชําระภาษีบํารุงทองที่
76
ราย
คาเขาขายธรรมเนียมใบอนุญาต
1,554
ราย
ที่มา : กองคลัง งานจัดเก็บรายได ณ มีนาคม 2558
งานธุรการ

หนังสือรับเขา
จํานวน 377 เรื่อง
หนังสือสงออก
จํานวน 222 เรื่อง
ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล งานธุรการ ณ มีนาคม 2558
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2.3 สถิติเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร
แจงเกิด
แจงตาย
ยายเขา-ยายออก
เพิ่มชื่อรายการบุคคล
ขอเลขรหัสบานใหม
แกไขคัดและตรวจสอบรายการ
ปรับแนวเขต
รับแจงงานเลือกตั้งและบริการอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น
อัตราการบริการ
ขอคัดสําเนาทะเบียนบาน (ท.ร.14/1)
ขอคัดทะเบียนคนเกิด (ท.ร.1/ก)
ขอคัดทะเบียนคนตาย
ขอคัดขอมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ขอทะเบียนบานเลมใหมแทนเลมเดิมที่หายหรือชํารุด
แจงเกิดตางสํานักทะเบียนที่เด็กเกิด
แจงตายตางสํานักทะเบียนที่ตายหรือพบศพ
แจงยายชื่อทะเบียนบานที่สํานักทะเบียน
ปลายทางที่จะเขาไปอาศัย

6
96
605
11
12
485
1,215

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

10
20
20
10
20
20
20
20

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ที่มา : สํานักปลัดเทศบาล งานทะเบียนราษฎร ณ 1 ม.ค. 2557 – 1 มี.ค. 2558

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามอัตรากําลัง 3 ป#
ปลัดเทศบาล
หนวยตรวจสอบภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

งานธุรการ
งานนิติการ
งานกิจการสภา
งานบริหารทั่วไป
งานการเจาหนาที่
งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ
งานปFองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
8. งานรักษาความสงบ
เรียบรอยและความมั่นคง

กองคลัง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

งานบริหารทั่วไป
งานสถิติการคลัง
งานระเบียบการคลัง
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุและทรัพย1สิน
งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได
7. งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย1สิน
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กองชาง

1.
2.
3.
4.
5.

งานผังเมือง
งานวิศวกรรม
งานบริหารทั่วไป
งานสาธารณูปโภค
งานจัดสถานที่และการ
ไฟฟFาสาธารณะ
6. งานควบคุมและตรวจสอบ
บําบัดน้ําเสีย

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามอัตรากําลัง 3 ป#
ปลัดเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

1. งานสัตวแพทย1
2. งานบริหารทั่วไป
3. งานปFองกันและควบคุม
โรคติดตอ
4. งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม

กองวิชาการและแผนงาน

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานแผนและงบประมาณ
3. งานบริหารและเผยแพร
วิชาการ
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กองการศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

งานธุรการ
งานงบประมาณ
งานกิจการศาสนา
งานการศึกษาปฐมวัย
งานการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัย
6. งานสงเสริมประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรม

แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามอัตรากําลัง 3 ป#
ปลัดเทศบาล

กองการประปา

1. งานธุรการ
2. งานผลิตและบริการ
3. งานการเงินและบัญชี

หนวยตรวจสอบภายใน

1. งานตรวจสอบภายใน
2. งานธุรการ

27

กองสวัสดิการสังคม

1.
2.
3.
4.
5.

งานพัฒนาชุมชน
งานบริหารทั่วไป
งานสังคมสงเคราะห1
งานฝmกและสงเสริมอาชีพ
งานสงเสริมสวัสดิการเด็ก
และเยาวชน

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในป#ที่ผานมา
1. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
เพื่ อ ใหทราบถึ งผลที่ ไ ดจากการพั ฒ นาตามแผนพั ฒ นาเทศบาลประจํ า ปที่ ผ านมาวา ประสบ
ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด เพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทําแผนพัฒนาสามป จึงสรุปผลการพัฒนาโครงการ
ในแผนพัฒนาเทศบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังนี้
ผลการดําเนินงานในป#งบประมาณ พ.ศ. 2557
การดําเนินงานดานสังคม
1. โครงการอบรมใหความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2. โครงการวันผูสูงอายุแหงชาติ
3. โครงการวันผูพิการประจําป
4. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชน
และชุมชนตานยาเสพติด
5. โครงการสงเคราะห1เบี้ยยังชีพผูปfวยเอดส1
6. โครงการปFองกันแกไขปSญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี
และบุคคลในครอบครัว
7. โครงการฝmกอบรมครอบครัวคริสตชนพื้นฐานศูนย1พัฒนาครอบครัวในชุมชนหมู 8
8. โครงการอุดหนุนโครงการศูนย1สงเสริมชีวิตครอบครัว
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
9. โครงการฝmกอบรมและสงเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน
ตําบลทาแร
10. โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานขององค1กรปกครองสวนทองถิ่น
11. โครงการเขาคายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตําบลทาแร
12. โครงการฝmกอบรมและสงเสริมอาชีพ
13. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุกอุยในทอซีเมนต1
ชุมชนทาแรใต
14. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา/กบ ชุมชนกลางใต
15. โครงการสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลา/กบ ชุมชนเฟeaองฟู
16. โครงการปลูกหญาแฝก
17. โครงการทองถิ่น รวมใจภักดิ์ รักษ1พื้นที่สีเขียว
18. โครงการเดินรณรงค1ลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลตาง ๆ
19. โครงการยุทธศาสตร1พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
20. โครงการเดินรณรงค1ตอตานยาเสพติด

งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

20,000.00 บาท
95,175.00 บาท
10,000.00 บาท
100,000.00 บาท

งบประมาณเบิกจาย 41,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 10,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย

5,000.00 บาท

งบประมาณเบิกจาย 15,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 20,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 32,288.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 15,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 10,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 10,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

10,000.00 บาท
10,000.00 บาท
2,000.00 บาท
4,550.00 บาท
30,000.00 บาท
30,000.00 บาท
10,000.00 บาท
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21. โครงการฝmกอบรมเยาวชนรวมใจตานภัยยาเสพติด
ศูนย1พัฒนาครอบครัวในชุมชนหมู 7
22. โครงการรายจายในการชวยเหลือผูประสบภัย
23. โครงการฝmกอบรมเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติ
โดยอาศัยชุมชนพื้นฐาน
24. โครงการสายตรวจรวมกันปFองกันอาชญากรรมและแกไข
ปSญหายาเสพติดในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลทาแร
25. โครงการประชาคมทองถิ่น
26. โครงการวันทองถิ่นไทย
27. โครงการวันเทศบาล
28. โครงการศูนย1ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององค1กร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับอําเภอ
รวม 28 โครงการ

เปOนเงินทั้งสิ้น

งบประมาณเบิกจาย

5,000.00 บาท

งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

1,860.00 บาท
5,000.00 บาท

งบประมาณเบิกจาย 43,200.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

35,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

600,073.00 บาท

การดําเนินงานดานการบริหาร
1. โครงการคาจางเหมาทําความสะอาดและดูแลสวนสาธารณะ
งบประมาณเบิกจาย 1,306,415.00 บาท
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. โครงการปลูกจิตสํานึกในดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
งบประมาณเบิกจาย 30,000.00 บาท
3. โครงการกิจการของศูนย1 อปพร.
งบประมาณเบิกจาย 49,580.00 บาท
4. โครงการฝmกอบรมฟegนฟูและเพิ่มทักษะสมาชิกอาสาสมัคร
งบประมาณเบิกจาย 30,000.00 บาท
ปFองกันภัยฝfายพลเรือน (อปพร.) ทั้ง 4 รุน
5. โครงการคาตอบแทนคณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้ง
งบประมาณเบิกจาย 19,350.00 บาท
6. โครงการคาใชจายในการจางเหมานักเรียน/นักศึกษา
งบประมาณเบิกจาย 20,000.00 บาท
7. โครงการรายจายตามโครงการอบรมและสัมมนา
งบประมาณเบิกจาย 30,000.00 บาท
8. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของสํานักปลัดเทศบาล งบประมาณเบิกจาย 242,709.37 บาท
-คาซอมแซมรถยนต1 เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ
-คาบํารุงซอมแซมแกไขระบบคอมพิวเตอร1ระบบสื่อสารขอมูลงานทะเบียนราษฎร1
9. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองคลัง
งบประมาณเบิกจาย
5,785.00 บาท
-คาซอมแซมรถจักรยานยนต1 เครื่องคอมพิวเตอร1 เครื่องพิมพ1ดีด ฯลฯ
10. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองวิชาการ ฯ
งบประมาณเบิกจาย
5,980.00 บาท
11. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองการศึกษา
งบประมาณเบิกจาย 7,750.00 บาท
ศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก ทต.ทาแร ศูนย1สงเสริมอาชีพและสรางรายได
12. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองสาธารณสุข ฯ งบประมาณเบิกจาย 181,207.00 บาท
-คาซอมรถบรรทุกขยะ เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ
13. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองสวัสดิการสังคม งบประมาณเบิกจาย
500.00 บาท
14. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองชาง
งบประมาณเบิกจาย 193,408.30 บาท
-คาซอมแซมอุปกรณ1ระบบบําบัดน้ําเสีย เครื่องคอมพิวเตอร1 ฯลฯ
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15. โครงการบํารุงรักษาซอมแซมทรัพย1สินของกองการประปา
งบประมาณเบิกจาย 32,470.00 บาท
16. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล งบประมาณเบิกจาย 621,101.01 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุงานบานงานครัว,วัสดุยานพาหนะและขนสง ฯลฯ
17. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองคลัง
งบประมาณเบิกจาย 136,941.80 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุยานพาหนะและขนสง,วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
18. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ ฯ
งบประมาณเบิกจาย 19,430.00 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ
19. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองการศึกษา
งบประมาณเบิกจาย 75,284.00 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุคอมพิวเตอร1 ฯลฯ
20. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข ฯ
งบประมาณเบิกจาย 948,290.20 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร1,วัสดุวิทยาศาสตร1การแพทย1 ฯลฯ
21. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม งบประมาณเบิกจาย 10,680.00 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุโฆษณาและเผยแพร,วัสดุคอมพิวเตอร1 ฯลฯ
22. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองชาง
งบประมาณเบิกจาย 464,612.50 บาท
-วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุยานพาหนะและขนสง,วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
23. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของกองการประปา
งบประมาณเบิกจาย 651,721.45 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุไฟฟFาและวิทยุ,วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น ฯลฯ
24. โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงานของหนวยตรวจสอบ ฯ งบประมาณเบิกจาย 10,890.00 บาท
-วัสดุสํานักงาน,วัสดุคอมพิวเตอร1
25. โครงการรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
งบประมาณเบิกจาย 157,515.00 บาท
26. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติของสํานักปลัดเทศบาล งบประมาณเบิกจาย 148,713.00 บาท
-จัดซื้อจอคอมพิวเตอร1,ครุภัณฑ1เครื่องดับเพลิง,ครุภัณฑ1ยานพาหนะ ฯ
27. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองวิชาการ ฯ งบประมาณเบิกจาย 3,290.00 บาท
-จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร1
28. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองชาง
งบประมาณเบิกจาย 235,300.00 บาท
-จัดซื้อครุภัณฑ1ไฟฟFาและวิทยุ
29. โครงการจัดหาครุภัณฑ1ในการปฏิบัติงานของกองการประปา งบประมาณเบิกจาย 42,500.00 บาท
-จัดซื้อครุภัณฑ1ไฟฟFาและวิทยุ,ครุภัณฑ1ทั่วไป
30. โครงการจางเหมาบริการตาง ๆ
งบประมาณเบิกจาย 12,357.50 บาท
31. โครงการรับวารสาร
งบประมาณเบิกจาย 9,830.00 บาท
32. โครงการคาบริการสื่อสารแลโทรคมนาคม
งบประมาณเบิกจาย 52,515.60 บาท
รวม 32 โครงการ

เปOนเงินทั้งสิ้น 5,756,126.73 บาท
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การดําเนินงานดานโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. )
งบประมาณเบิกจาย 1,043,457.94 บาท
จํานวน 2 ขางทาง ถ.พัฒนา (ถ.ดําเนินสวาง-ถ.เลียบหนองหาร)
2. โครงการกอสรางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล. )
งบประมาณเบิกจาย 423,364.49 บาท
จํานวน 2 ขางทาง ถ.แสงประเทือง 2 ตอนลาง (ถ.ดําเนินสวาง-บอบําบัดน้ําเสีย)
3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
งบประมาณเบิกจาย 73,364.49 บาท
พรอมวางทอระบายน้ํา ถ.เฟeaองฟู 2 ตอนบน (ซอย 1)
4. โครงการขุดลอกฝSงกลบขยะเพิ่มเติม
งบประมาณเบิกจาย 32,566.00 บาท
รวม 4 โครงการ
เปOนเงินทั้งสิ้น 1,572,752.92 บาท
การดําเนินงานดานสาธารณสุข
1. โครงการรณรงค1ฉีดวัคซีนปFองกันโรคพิษสุนัขบา
งบประมาณเบิกจาย 40,000.00 บาท
2. โครงการพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
งบประมาณเบิกจาย 135,000.00 บาท
3. โครงการตรวจสุขภาพประจําป
งบประมาณเบิกจาย 16,190.00 บาท
4. โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําชุมชน (อสม.) งบประมาณเบิกจาย 225,000.00 บาท
5. โครงการการใหบริการแพทย1ฉุกเฉิน
งบประมาณเบิกจาย 150,000.00 บาท
6. โครงการสงเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
งบประมาณเบิกจาย 79,168.00 บาท
ภายใตแผนปฏิบัติการ 21 ระดับทองถิ่น “LA 21”
รวม 6 โครงการ
เปOนเงินทั้งสิ้น 645,358.00 บาท
การดําเนินงานดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
1. โครงการประเภทอาหารเสริม (นม) ร.ร. ทาแรวิทยา
2. โครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ทาแรวิทยา
3. โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา
-คาใชจายในการพัฒนาครูผูดูแลศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก
-คาใชจายในการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาแร
4. โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย1พัฒนาเด็กเล็กทต.ทาแร
5. โครงการอบรมมัคคุเทศก1นอย
6. โครงการอนุรักษ1ศิลปะ จารีต ประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมทองถิ่น
7. โครงการอุดหนุนโครงการแหเทียนปSสกาของวัดทาแร
8. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ1
ตลอดจนผูแทนพระองค1
9. โครงการคาพวงมาลัย ชอดอกไมกระเชาดอกไม
10. โครงการสงเสริมและจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติฯ
11. โครงการวันเด็กแหงชาติ

งบประมาณเบิกจาย 1,059,240.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 2,328,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 16,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 582,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 203,840.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 10,000.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย 852,100.00 บาท
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

90,000.00 บาท
3,500.00 บาท

งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย
งบประมาณเบิกจาย

2,200.00 บาท
30,000.00 บาท
80,000.00 บาท

รวม 11 โครงการ เปOนเงินทั้งสิ้น 5,256,880.00 บาท
รวมทั้งสิ้นจํานวน 81 โครงการ

เปOนเงินทั้งสิ้น 13,831,190.65 บาท
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ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปUจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของทองถิ่นดวยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengh=S)
ผูนําทองถิ่นมีวิสัยทัศน1 และศักยภาพในการบริหารจัดการทองถิ่นสูง
มีพื้นที่รองรับสําหรับการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในอนาคต
มีแหลงน้ําตามธรรมชาติที่เพียงพอตอการอุปโภคบริโภค
เป6นแหลงศึกษา เรียนรู ศาสนสถาน โบราณวัตถุ ของชาวคริสต1ชน
มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป6นเอกลักษณ1ของทองถิ่น
มีแหลงการศึกษาอาชีพสรางรายได
การคมนาคมสะดวก
มีพื้นที่กําจัดขยะมูลฝอย
จุดออน (Weak=W)
ขอจํากัดดานงบประมาณที่ยังไมสามารถจัดทําโครงการขนาดใหญ หรือโครงการที่มีลักษณะตอเนื่องได
ขาดการสงเสริมตลาดรองรับผลผลิต การพัฒนาทักษะความรูในการประกอบอาชีพและแรงงาน
ของทองถิ่น
ปSญหาความเหลื่อมล้ําทางสังคม
ขาดแนวความคิดในการพัฒนาอาชีพรายไดอันเกิดจากภูมิปSญญาของทองถิ่น
ขาดบุคลากรที่มีความรูดานฝmกวิชาชีพ
โอกาส (Opportunity=O)
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจขององค1กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
รองรับภารกิจตอการใหบริการ
นโยบายของรัฐบาลเอื้อและสนับสนุนตอการพัฒนา
พื้นที่ตั้งอยูในแหลงการคมนาคมสะดวก
สมาชิกใชแรงงานและวัตถุดิบในพื้นที่ได เป6นการสรางงานเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในทองถิ่น
มีแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ1
มีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติสนใจมาเที่ยวในชวงเทศกาลตางๆ เพิ่มขึ้นทุกป เชน
เทศกาลวันคริสมาสต1, วันสงกรานต1 เป6นตน
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1.
2.
3.
4.
5.

อุปสรรค (Threat=T)
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื องทํ า ใหการพั ฒ นาทองถิ่ น ขาดความตอเนื่ องเกิ ด การลาชาไมบรรลุ
เปFาหมายเทาที่ควร
ประชาชนยังขาดการมีสวนรวมในการแกไขปSญหาและพัฒนาทองถิ่น
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม เศรษฐกิ จ และวั ฒ นธรรมตามกระแสโลกาภิ วั ต น1 ทํ า ใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงตอวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการเนื่องจากเป6นโครงการขนาดใหญเกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการของทองถิ่น
ขอจํ า กั ด ดานระเบีย บ กฎหมาย การดํ า เนิ น การภายใตอํ า นาจหนาที่ของหลายหนวยงาน เชน
ประมงจังหวัด, โยธาธิการจังหวัด, เทศบาล
*******************************************

สวนที่ 4
สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา ระยะ 5 ป (พ.ศ.2556-2560) ของเทศบาลตําบลทาแร สามารถทําให
เห็นภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลตําบลทาแรในอนาคต และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปวามี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค1การพัฒนาทองถิ่นเพียงใดหรือมีจุดเนนไปทางทิศใด ในสวนที่ 4 นี้ จึงสรุป
ยุทธศาสตร1และแนวทางการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลทาแร ซึ่งประกอบดวย วิสัยทัศน1 ยุทธศาสตร1การ
พัฒนา แนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร1การพัฒนา รวมทั้งนโยบายการพัฒนาจังหวัด นโยบายการ
พัฒนาอําเภอ และนโยบายของผูบริหารดังนี้
4.1 เทศบาลตําบลทาแร ไดดําเนินการใหประชาชนไดรวมคิดกําหนดความตองการรวมดําเนินการ
ตามศักยภาพของทองถิ่นที่จะพัฒนากําหนดทิศทางใหเป6นไปตามสภาพปSญหา และความตองการของคนใน
ทองถิ่นเป6นสําคัญ เพื่อใหทองถิ่นมีความเจริญอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ จึงไดรวมกําหนดวิสัยทัศน1 ดังนี้
“สรางความสมานฉันทในชุมชน
พัฒนาอาชีพที่สรางรายได
ใสใจพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม
เพรียบพรอมการใหบริการประชาชน
มุงผลสําเร็จการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่ยั่งยืน
สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ฟmnนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น”
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางพัฒนา
เทศบาลตําบลทาแร ไดวางแนวทางการพัฒนาตามกรอบที่กฎหมายกําหนดโดยไดพยายามขยายฐาน
รายไดจากภาษีใหเต็มประสิทธิภาพตามกรอบกฎหมายกําหนด และวางแนวทางการบริหารพึ่งตนเองใหไดมาก
ที่สุด โดยมุงประโยชน1สุขของประชาชนเป6นที่ตั้ง ดวยการเพิ่มสาธารณูปโภคและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่มีให
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน1สูงสุด
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาดังนี้
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
1.2 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1.3 การสงเคราะห1การสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส1 และผูยากจน
1.4 การสงเสริมสุขภาพ และการปFองกันควบคุมโรค
1.5 การสงเสริมและการพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.6 การสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของประชาชน
1.7 การสงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประกอบดวย แนวทางการพัฒนาดังนี้
2.1 การสงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว
2.2 การอนุรักษ1 ฟegนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปSญญาทองถิ่น
2.3 การจั ด ใหมี แ ละบํ า รุ ง รั ก ษาสถานที่ ท องเที่ ย ว สถานที่ พั ก ผอนหยอนใจ และ
สวนสาธารณะ
2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอย
ของเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
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3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อความอยูดีมีสุข ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนาดังนี้
3.1 กอสราง ปรั บปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ําระบบสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ
3.2 การพัฒนาระบบผังเมือง
3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน
3.4 การบริการประชาชน
3.5 การแกไขปSญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
3.6 การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.7 การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
3.8 การพัฒนาองค1กรและบุคลากร
3.9 การจัดหาและพัฒนารายได
3.10 การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองค1กรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน
และหนวยงานอื่น

นโยบายรัฐบาล
ตามนโยบายการบริ ห ารราชการแผนดิ น ของคณะรั ฐ มนตรี พลเอก ประยุ ท ธ1 จั น ทร1 โ อชา
นายกรัฐมนตรีที่ไดแถลงไวตอสภาฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งมีจุดมุงหมาย 11 ดาน ประกอบดวย
นโยบายของรัฐบาล มี 11 ดาน ดังนี้
1. นโยบายการปกปFองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย1
2. นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการตางประเทศ
3. นโยบายการลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ
4. นโยบายการศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน
6. นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
7. นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซี่ยน
8. นโยบายการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน1จากวิทยาศาสตร1 เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม
9. นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ1กับการใช
ประโยชน1อยางยั่งยืน
10. นโยบายการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการปFองกันปราบปรามทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
11. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
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ยุทธศาสตรหลักที่ คสช. ยึดถือเปOนแนวทางในปUจจุบัน มีทั้งหมด 9 ดาน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร1การสรางความเป6นธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตร1การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตร1สรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน
4. ยุทธศาสตร1การปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร1การสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตร1การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตร1ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชน1กับ
ประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตร1ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตทัดเทียมอาเซี่ยน และประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตร1ในการปFองกันและการปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอยางยั่งยืน
คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. ดังนี้
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย1 ซึ่งเป6นสถาบันหลักของชาติในปSจจุบัน
2. ซื่อสัตย1 เสียสละ อดทน มีอุดมการณ1ในที่ดีงามเพื่อสวนรวม
3. กตัญuูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย1
4. ใฝfหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย1 หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงปSน
7. เขาใจ เรียนรู การเป6นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย1ทรงเป6นประมุขที่ถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบตั ิ ตามพระราชดํารัสของพระบาทมสมเด็จพระเจาอยูหัว
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเป6น มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย
จําหนาย และขยายกิจการ เมื่อมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันที่ดี
11. มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝfายต่ํา หรือกิเลส มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป ตามหลักศาสนา
12. คํานึงตอผลประโยชน1ของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชน1ของตนเอง
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แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ( ประกอบดวยวิสัยทัศน1 พันธกิจ เปFาหมายการพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร1
และแนวทางการพัฒนาขององค1กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร)
วิสัยทัศนจังหวัดสกลนคร
“สกลนครนาอยู มุงสูนวัตกรรม รองรับ AEC สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจจังหวัดสกลนคร
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐานทางบก ทางน้ํา และไฟฟFา
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน
3. สงเสริมและเสริมสรางการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบรอย
4. สงเสริมและเสริมสรางการคา การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
5. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปSญญาทองถิ่น
6. สงเสริมและเสริมสรางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. พัฒนาทองถิ่นรวมกับองค1กรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
8. เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
เปLาหมายการพัฒนา (เปLาประสงค) จังหวัดสกลนคร
1. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอยางทั่วถึง
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบรอย
4. การคา และการลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ไดรับการสงเสริมอยางเป6นระบบ
5. สงเสริมการทองเที่ยว เผยแพรประเพณี และ อนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรมอยางทั่วถึง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษ1และฟegนฟูอยางยั่งยืน ครอบคลุมทุกพื้นที่
7. ประชาชนไดรับบริการสาธารณะที่ไดมาตรฐานและมีคุณภาพอยางทั่วถึง
8. ประชาชนรูรักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร1 และ 18 แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1 การพัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรใหปลอดภัยและไดมาตรฐาน
1.2 การพัฒนาเกษตรกรและองค1กรใหมีความเขมแข็ง
1.3 การพัฒนาเพิ่มมูลคาสินคาเพื่อสรางความเขมแข็งดานการตลาดสินคาเกษตรกรและเชื่อมโยง
เครือขาย
1.4 การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศษสตรการพัฒนาการคา การลงทุน และการทองเที่ยว
2.1 การพัฒนาสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปSญญาทองถิ่น สูเศรษฐกิจสรางสรรค1
2.2 การพัฒนาสงเสริมสนับสนุนดานการทองเที่ยว
2.3 การพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชนและสงเสริมอาชีพ
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขัน
3.1 การพัฒนาสงเสริมใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได
3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาใหทั่วถึง
3.3 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการสุขภาพอยางทั่วถึง
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการอยางสมดุลและ
ยั่งยืน
4.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ1และฟegนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
4.2 การพัฒนาจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาลและความมั่นคง
5.1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน
5.2 การพัฒนาปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
5.3 การพัฒนาองค1กรและบุคลากร
5.4 การพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง
5.5 กําหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ
5.6 เสริมสรางความรูรักสามัคคี และเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
ของเทศบาลตําบลทาแร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มี 7 แนวทางการพัฒนา
1.1 การจัดการศึกษาและการสนับสนุนสงเสริมการศึกษา
1.2 การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
1.3 การสงเคราะห1การสงเสริมสวัสดิการและการสงเสริมคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก คนชรา
คนพิการ ผูดอยโอกาส ผูติดเชื้อเอดส1 และผูยากจน
1.4 การสงเสริมสุขภาพและการปFองกันควบคุมโรค
1.5 การสงเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว
1.6 การสงเสริมและการพัฒนาศักยภาพคุณภาพของประชาชน
1.7 การสงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มี 4 แนวทางการพัฒนา
2.1 การสงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาการทองเที่ยว
2.2 การพัฒนา การอนุรักษ1 ฟegนฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปSญญาทองถิ่น
2.3 การจัดใหมีและบํารุงสถานที่ทองเที่ยว สถานที่พักผอนหยอนใจ และสวนสาธารณะ
2.4 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการรวบรวม การกําจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยของเสียและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี เพื่อความอยูดีมีสุข มี 10 แนวทางการ
พัฒนา
3.1 การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาเสนทางคมนาคม แหลงน้ํา ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ
3.2 การพัฒนาระบบผังเมือง
3.3 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย1สิน
3.4 การบริการประชาชน
3.5 การแกไขปSญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น
3.6 การปFองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.7 การสงเสริมประชาธิปไตย และกระบวนการประชาสังคม
3.8 การพัฒนาองค1กรและบุคลากร
3.9 การจัดหาและพัฒนารายได
3.10 การพัฒนาทองถิ่นรวมกับองค1กรปกครองสวนทองถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหนวยงานอื่น
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4.3 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ในเขตเทศบาลใหทั่วถึงอาทิเชน จะขยายเขตไฟฟFาสาธารณะ
ใหทั่ ว ถึ งทุ ก ตรอก ซอย และขยายเขตไฟฟF าใหทั่ ว ทุ กหลั ง คาเรื อ นตามความตองการของพี่ น องประชาชน
ตลอดทั้ งจะพัฒ นาระบบประปาผิวดิ นใหครอบคลุมเขตเทศบาล เพื่อ ใหประชาชนมีน้ํา สะอาดไดบริโ ภค
อีกทั้งจะพัฒนาระบบระบายน้ําไมใหมีน้ําทวมขังในเขตเทศบาล โดยการวางทอระบายน้ําเสียของเทศบาล
และขยายผิว จราจรถนน คสล.
เดิมที่มีอยูใหกวางขึ้นอีกทั้งจะปรับปรุงและพัฒนาถนน คสล. ใหเป6น
ถนนลาดยางแอสฟSลต1ติก เพื่อที่พี่นองประชาชนจะไดสัญจรไปมาอยางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น
2. ดานการพัฒนาสังคม
จะพัฒนาชีวิตความเป6นอยูของพี่นองประชาชนในเขตเทศบาลใหดีขึ้น โดยการพัฒนาอาชีพของคน
ในชุมชนใหคนในชุมชนมีอาชีพที่ยั่งยืนสามารถเลี้ยงชีพได ตลอดทั้งจะแกไขปSญหาการมั่วสุมของเยาวชน
ตามสถานที่ตางๆ ใหลดนอยลงและหมดไป โดยการเนนใหชุมชนมีสวนรวมในการปFองกันและแกไขปSญหา
อยางยั่งยืน
3. ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
จะพัฒนาระบบปFองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลใหกาวหนาสามารถปFองกันและรองรับ
ปSญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียใหนอยที่สุด โดยการพัฒนาบุคลากรฝmกอบรม
อาสาสมัครปFองกันภัยฝfายพลเรือนตลอดทั้งการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการแจงเตือนเหตุรายตางๆ ใหมี
ประสิทธิภาพ
4. ดานการสงเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
1. จะอนุรักษ1ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น และสงเสริมพัฒนาเผยแพร
ใหเป6นที่รูจัก เพื่อจะไดเป6นการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดสกลนครตอไป
2. งานดานทางศาสนา จะใหการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมสําคัญทางศาสนาเพื่อเป6นศูนย1รวมและ
เป6นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่ดีใหประชาชนในชุมชน
3. จะใหการสนับสนุนงบประมาณในการทํานุบํารุงโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ
ในเขตเทศบาล
5. ดานสิ่งแวดลอม
จะพัฒนาสิ่งแวดลอมในชุมชนใหนาอยูนาชื่นชม จัดใหมีศูนย1กําจัดขยะรวมแบบครบวงจรและบอ
บําบัดน้ําเสียชุมชน ตลอดจนพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติบริเวณชายฝSaงหนองหารใหเป6นชายฝSaงที่นาชื่นชม
นาพักผอนพัฒนาเป6นแหลงทองเที่ยวและสรางรายไดใหกับเทศบาลและชุมชน
6. ดานรายได
จะพัฒนารายไดของเทศบาล โดยการพัฒนาระบบการจัดเก็บรายไดโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาประมวลผลการจัดเก็บใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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7. ดานการกีฬาและนันทนาการ
1. จะสงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาเยาวชนและประชาชน โดยจะจัดหาอุปกรณ1กีฬา จัดแขงขัน
กีฬาของเยาวชน ประชาชนและชุมชน
2. สนับสนุนสงเสริม การจัดกิจกรรมเด็กเยาวชนและกิจกรรมนันทนาการ เพื่อการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนใหเป6นพลเมืองดีของชาติหางไกลยาเสพติด เชน การเขาคายเยาวชน การจัดตั้งศูนย1เยาวชน การจัด
ประกวดการแสดงทางดานศิลปะ ดนตรี เป6นตน
8. ดานการศึกษา
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย1พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานในทุกดาน เพื่อกาวไปสูความเป6นเลิศและไดมาตรฐานเป6นที่พึงพอใจ
ของประชาชน
2. จะสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนทุกระดับในเขตเทศบาล
3. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกคน ไดรับการพัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย
จัดทําใหเขตเทศบาลเป6นชุมชนแหงการเรียนรู
4. จัดการศึกษาขั้นปฐมวัยใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. เสริมสรางความใกลชิดระหวางผูดูแลเด็ก นักเรียนและผูปกครองเพื่อใหบังเกิดความสัมพันธ1อันดี
ตอกัน อันจะเป6นแนวทางในการแกปSญหาของนักเรียนได

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

สวนที่ 6
การติดตามประเมินผลและการนําแผนพัฒนาสามป#ไปปฏิบัติ
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาทองถิ่ น ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจั ด ทํ า
แผนพั ฒ นาขององค1 ก รปกครองสวนทองถิ่ 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 อีกหนึ่งคนทํา
หนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ และใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการ
ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทรายโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปnดประกาศโดยเปnดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ลักษณะของการติดตามและประเมินผล
การติด ตาม เป6น การตรวจสอบการปฏิบัติง านระหวางดํ า เนิน กิจ กรรมตามโครงการเพื ่อ ใหทราบวา
โครงการมีความกาวหนาอยางไร มีปSญหาและอุปสรรคอยางไร จึงกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตามผล
การดําเนินงานของแผนพัฒนาออกเป6นระยะดังนี้ คือ
ระยะเวลาการติดตามระยะที่ 1 ทุก 3 เดือน (รายงานเป6นไตรมาส)
ระยะเวลาการติดตามระยะที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2557
การประเมินผล เป6นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติจริงและผลที่คาดวาจะไดรับวาเป6นไปตามเปFาหมายที่วางไว
หรือไมจําเป6นตองมีเกณฑ1มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (Indicators) เพื่อใชเป6นกรอบ ใน
การประเมิน เพื่อใหเกิดความชัดเจน เป6นระบบ มีมาตรฐานและเป6นที่ยอมรับ ดังนั้น จึงกําหนดหวงระยะเวลา
ในการประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาออกเป6นระยะ ดังนี้
ระยะเวลาการประเมินผลระยะที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2557
ระยะเวลาการประเมินผลระยะที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2557
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ประโยชนของการติดตามและประเมินผลสรุปได ดังนี้
1. เพื่อขจัดขอผิดพลาดทั้งหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของเวลาและคาใชจายกอนที่จะมีการ
ดําเนินโครงการทําใหการวางแผนและการปฏิบัติมีความสอดคลองกัน
2. ในระหวางมี การปฏิ บั ติ ง าน ถาเกิ ด มี ขอผิ ด พลาดไมสอดคลองกั น ระหวางแผนกั บ การปฏิ บั ติ
จะสามารถปรับปรุงการปฏิบัติใหสอดคลองกันได โดยไมตองเสียเวลาไปเริ่มตนใหม
3. เมื่ อประเมิ น ผลหลั งจากทํ าโครงการยั งไดทราบถึ งความสํ า เร็ จ ของการปฏิ บั ติ งาน ผลกระทบ
ขอบกพรองของโครงการ เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไข
4. เพื่อเป6นประโยชน1ในการวางแผนในโครงการตอเนื่อง
5. ชวยใหสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดและใชใหเกิดประโยชน1สูงสุด

…………………………………………………….
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แบบรายงาน การติดตามและประเมินผล
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค1กรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยแบบรายงาน
3 แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบ ดังแผนภูมิตอไปนี้
แบบรายงาน

แบบประเมินผลแผน ฯ

แบบติดตามแผน ฯ

แบบประเมินผลแผน ฯ

(Input)

(Process)

(Output)

แบบที่ 1
การประเมินการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แบบที่ 2
แบบติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

แบบที่ 3
แบบประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร

แบบที่ 3/2
แบบประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม

แบบที่ 3/3
แบบประเมินความพึงพอใจตอผล
การดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร

