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  องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนหนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ินท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตำบล  และองคการบริหารสวนตำบล  พ.ศ. 2537  มีภารกิจสำคัญในการปฏิบัติงานเพ่ือ

คุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตบรรยากาศของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช  2550  ท่ีสรางกระบวนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้น  กรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดมีกระบวนการท่ีจะตองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินวางแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาโดยกำหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและเปลี่ยนแปลงท้ัง มิติดานการพัฒนา  ทางดานเศรษฐกิจ  

สังคม สิ่งแวดลอม องคกร (การบริการจัดการ)และมิติดานอ่ืน ๆ และรวบรวมจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

และเสนอใหสภาองคการบริหารสวนตำบลใหความเห็นชอบดวย  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีสงเสรมิและสนับสนุนการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงไดดำเนินการออก 

“ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 “ ข้ึน 

เพ่ือเปนแนวทางในการดำเนินงานขององคการบริหารสวนตำบล 

  หนังสือ “การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา “  เลมนี้ไดอธิบายถึงข้ันตอนการจัดทำแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ 5  ป  (2557 – 2561) ซ่ึงไดใชคำอธิบายท่ีงายและชัดเจนพอสมควร  ก็หวังเปน

อยางยิ่งวา องคการบริหารสวนตำบลจะสามารถใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเลมนี้เปนแนวทางในการพัฒนา

ตำบลใหมีประสิทธิภาพ  และสนองตอบตอปญหาความตองการของประเทศชาติและประชาชนตอไป 
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ส่วนที่ 1   บทนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  1 

บทนำ 
 

  องคการบริหารสวนตำบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 บทบาท  อำนาจหนาท่ี  และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระ

พอสมควร  ความสำคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  ใหความสำคัญการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยกำหนดกรอบความเปนอิสระในการกำหนดนโยบายท่ีจะดำเนินในการบิรหารดานตาง ๆ ตาม

อำนาจหนาท่ีของตนเอง  ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 โดยถายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะท่ีจำเปน  และรายไดท่ีรัฐ

จัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมข้ึน  การดำเนินการบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก ๆ 

ดาน  ใหเกิดประโยชนสูงสุด  มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดทุกข้ันตอน  การวางแผนในการดำเนินการ

บริหารจึงเปนกลไกท่ีสำคัญ  ท่ีทำใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง  การกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี

สมดุลยและมีประสิทธิภาพ  จะสงผลใหองคการบริหารสวนตำบลทาคลอสามารถดำเนินการบริหารเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพแกปญหาไดถูกจุด  อันเกิดประโยชนแกสวนรวม  และทำใหบรรลุตามความมุงหมาย 

 

 

 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ซ่ึงแสดงถึง  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาอำเภอ  และนโยบายในการ

พัฒนาทองถ่ิน 

            การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการ

กำหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกำหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทาง

ในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้จะตอง

สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ินดวย 

             การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงมีความสำคัญกับองคกรสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง  ท้ังนี้  

เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันการ

เปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การจัดทำแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนการกำหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ท่ีตองกำหนดถึง

สภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทำใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 

1.1 ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 



             การจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนานี้จึงตองต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวม และ

วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้  เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินสามารถนำไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

            องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกรูปแบบหนึ่ง  ท่ีจะตอง

มีการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยคณะผูจัดทำไดพยายามรวบรวมขอมูลตางๆในทองถ่ินอยางรอบ

ดานและเปนระบบ  เพ่ือบำบัดทุกข  บำรุงสุข  แกประชาชนในทองถ่ินตอไป 

 

 

 1. เพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชน  และ

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. เพ่ือเปนแผนในการพัฒนาในระยะกลาง  และเปนแผนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสามป 

 3. เพ่ือเปนเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินภายในจังหวัด 

 4. เพ่ือประสานแผนการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ/ยุทธศาสตรการ

พัฒนากลุมจังหวัด/จังหวัด  และยุทธศาสตรการพัฒนาของทองถ่ินใหไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

ไดกำหนดข้ันตอนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินไวดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนาของทองถ่ินให

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบาย  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  การ

ผังเมือง  ปญหาของทองถ่ินและใหคำปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาทองถ่ิน  โดยการจัดประชุมประชาคม

เพ่ือระดมปญหาและขอคิดเห็นในการพัฒนา 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทำรางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว

ทางการพัฒนาท่ีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินกำหนด  แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนา  เพ่ือพิจารณาตอไป 

 3. สภาองคการบริหารสวนตำบล  เปนองคกรท่ีทำหนาท่ีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถ่ินหลังจาก

คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว 

 4. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนองคกรท่ีทำหนาท่ีในการประสานแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพของ

ทองถ่ิน  กับองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 

 

1.2 วตัถุประสงค์ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 



 

 

 

 

 1. ทองถ่ินมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 

 2. ทองถ่ินสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. ผูบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม   และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

 4. แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน  และ

ชุมชนมีสวนรวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา 

 5. สามารถกำกับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ เปนการกำหนดทิศทางในการพัฒนา

ระยะ  5 ป (พ.ศ. 2557 - 2561) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม    เพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนา  ท่ีทำให

การดำรงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเปนอยูท่ีดีข้ึน  แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัย

ความรวมมือรวมใจจากทุก ๆ ฝาย  ในการท่ีจะนำแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2   สภาพทั่วไป  และข้อมูลพืน้ฐาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  2 
สภาพท่ัวไป  และขอมูลพ้ืนฐานสำคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 
 ตำบลทาคลอ  เดิมเขาใจวาคงจะเปนปาใหญลอมรอบดวยภูเขาสลับซับซอนติดตอกันเปนเทือกเขา

ยาวเหยียด  เลากันวาสมัยโนนบริเวณแหงนี้อุดมสมบูรณไปดวยไมคอ  ไมเต็งรัง  ไมมะคา  ไมยาง  ไมแดงแล  

ไมประดู  แตละตนสูงคอแหงนติดหลังก็ยังมองไมเห็นปลายถ่ียิบติดกันทึบไปท่ัว  ฝูงกระทิง  โขลงชาง  หมี  

เสือ  ลิง  คาง  บาง  ชะนี  เกง  กวาง  นางเนื้อ  มีมากจริง ๆ ยิ่งมีลำแมน้ำไหลผานดวยอาศัยอยูกันสืบมา

นานเทานาน  กระท่ังตนรัชกาลท่ี 4  ไดมีการเสาะหาสถานท่ีจะสรางเมืองสำรองปองกันขาศึก  กลาวคือ  

พระบาทสมเด็จพระปนเกลาฯ ราชอนุชาในรัชกาลท่ี 4  ไดเสด็จมาสรางวัดท่ีตำบลบานสีทา  นามวา พระบรม

ราชวังสีทา  จึงไดออกสำรวจบริเวณเขาในเขตตำบลนี้  ซ่ึงมีลักษณะแปลกเปนเทือกเขาไมสูงนักเปนพืด

ติดตอกันเปนปริมณฑล  มีทางออกทางเดียวภายในหุบเขาพ้ืนราบมีประมาณ  400 ไรเศษ  จึงเอาท่ีนี่เปนท่ีตั้ง

กองทัพฝกพลราบ  พลชางไวคอยปองกันตอสูขาศึกอันอาจจะข้ึนมาจากทางทะเล  และอาจจะลงมาจากทาง

ลาวเขมรหรือญวณก็ได  ท่ีนี่คือ  บริเวณเขาคอก  ซ่ึงในปจจุบันนี้ยังมีรอบเทือกเขาเปนปริมณฑลปรากฏให

เห็นอยู 

 

 

 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีพ้ืนท่ีประมาณ  25.96  ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ  

16,226  ไร) พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  เปนพ้ืนท่ีราบสลับกับพ้ืนท่ีภูเขา  มีเขาคราวอยูทาง

ตอนเหนือของตำบลและเขาหินดาดทางทิศตะวันออก  เขาหนองกบทางทิศใต  มีแมน้ำปาสักไหลผานหลาย

หมูบาน  เปนพ้ืนท่ีราบ ๆ ลุม ๆ บายเบนไปตามเทือกเขาท้ังหลาย  ดานทิศเหนือเต็มไปดวยท่ีราบสูง  มี

เทือกเขาติดตอกันเปนพืดยาวเหยียด  ดานทิศใตก็มีเทือกเขาเชนเดียวกัน   

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีอาณาเขตติดตอกับตำบลใกลเคียง ดังนี้ 

ทิศเหนือ          ติดตอกับ         ตำบลหินซอน  และอำเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี 

ทิศใต              ติดตอกับ         ตำบลสองคอน  และตำบลทาตูม  อำเภอแกงคอย 

ทิศตะวันออก   ติดตอกับ           ตำบลหินซอน  และตำบลบานปา  อำเภอแกงคอย 

ทิศตะวันตก     ติดตอกับ           เขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสระบุรี 

ลกัษณะภูมิประเทศ 

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพ้ืนฐาน 
 

2.1 ขอ้มูลเก่ียวกบัท่ีตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  การศึกษา  

สาธารณสุข  ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  และทรัพยากรธรรมชาติ 



 

 

 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลออยูภายใตอิทธิพลของมรสุม  2 ชนิด  ซ่ึงพัดประจำฤดูกาล  โดยพัด

จากตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาวเรียกวา  มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  อิทธิพลของลมนี้จะทำใหบริเวณ

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีอากาศหนาวเย็นและแหง  กับมรสุมอีกชนิดหนึ่ง  คือ  มรสุมตะวันตกเฉียง

ใต  ซ่ึงพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตเปนสวนใหญในฤดูฝน  ทำใหอากาศชุมชื้นและมีฝนตกท่ัวไป  เม่ือพิจารณา

ตามสภาพอากาศ  สามารถสรุปฤดูกาลของจังหวัดสระบุรี  ไดดังนี้ 

 - ฤดูฝน  เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  เปนฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตจะมีลม

จากทิศตะวันตกเฉียงใต  ซ่ึงเปนลดท่ีพัดจากมหาสมุทรอินเดียนำเอาไอน้ำและความชุมชื้น  เขามายังประเทศ

ไทย  นอกจากนั้นยังมีรองความกดอากาศต่ำพาดผานประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดชวง  ฤดูฝน  จึงทำให

บริเวณองคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีฝนตกชุกท่ัวไป  โดยเดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนกันยายน 

 - ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ  ซ่ึงเปนฤดูมรสุมตะวันออกเฉียง- 

เหนือ  จะมีลมเย็นและแหงจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือพัดผาน  ทำใหมีอากาศเย็นท่ัวไป  โดยมีอากาศหนาว

ถึงหนาวจัดเปนบางวันในเดือนธันวาคมและมกราคม 

 - ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ถึงประมาณเดือนพฤษภาคม  ในระยะนี้เปนชวงปลอด

มรสุม  จะมีลมจากทิศใตและตะวันออกเฉียงใตพัดปกคลุม  ทำใหมีอากาศอบอาวท่ัวไป  เดือนท่ีมีอากาศรอน

ท่ีสุดคือเดือนเมษายน 

 

 

 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีพ้ืนท่ีประมาณ 25.96 ตารางกิโลเมตร  แบงการปกครอง

ออกเปน 11  หมูบาน  ไดแก 

หมูที่ ชื่อหมูบาน หางจากอำเภอ (กม.) หางจากจังหวัด (กม.) พ้ืนที่ (ตร.กม.) 

1 บานหาดสองแควเหนือ 15 23 1.20 

2 บานทาสบก 17 25 2.40 

3 บานทาคลอกลาง 13 23 0.80 

4 บานหาดสองใต 15 23 0.90 

5 บานคำใหญ 16 26 4.31 

6 บานทาเกวียน 13 20 1.50 

7 บานถ้ำเตา 16 26 5.52 

8 บานทาศาลา 14 24 1.95 

9 บานทาคลอใต 14 24 0.50 

ลกัษณะภูมิอากาศ 

ลกัษณะเขตการปกครอง 



10 บานทาคลอเหนือ 15 25 1.28 

11 บานเขาหินดาด 18 26 5.60 

- - - - 25.96 

 ท่ีมา : ขอมูลสถิติเพ่ือการพัฒนา อบต. พ.ศ. 2547 

 

 

  ประชากร 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีประชากรท้ังสิ้น  4,869  คน (ขอมูล ณ เดือนกันยายน 2553)  

โดยหมูบานท่ีมีประชากรมากท่ีสุด  ไดแก  บานเขาหินดาด มีจำนวน  717 คน  รองลงมาไดแกบานถ้ำเตา มี

จำนวน  685 คน  สำหรับหมูบานท่ีมีความหนาแนนมากท่ีสุด คือบานทาคลอใต 810.00  คน/ตร.กม. 

รองลงมา คือบานหาดสองแควใต 586.66 คน/ตร.กม. และบานทาคลอกลาง 395.00 คน/ตร.กม. 

รายละเอียดดังตารางนี้ 

 

 จำนวนประชากรจำแนกตามเขตการปกครองรายหมูบาน พ.ศ. 2553 

ลำดับ

ที่ 

ชื่อหมูบาน พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ประชากร (คน) ความหนาแนน 

(คน/ตร.กม.) 

จำนวน 

(ครัวเรือน) ชาย หญิง รวม 

1 บานหาดสองแควเหนือ 1.20 99 90 189  157.50 223 

2 บานทาสบก 2.40 270 240 510 212.50 137 

3 บานทาคลอกลาง 0.80 156 160 316  395.00 78 

4 บานหาดสองแควใต 0.90 270 258 528 586.66 121 

5 บานคำใหญ 4.31 253 263 516 119.72 163 

6 บานทาเกวียน 1.50 123 133 256 170.66 76 

7 บานถ้ำเตา 5.52 344 341 685  124.09 178 

8 บานทาศาลา 1.95 177 176 353 181.02 151 

9 บานทาคลอใต 0.50 201 204 405  810.00 95 

10 บานทาคลอเหนือ 1.28 192 202 394 307.81 122 

11 บานเขาหินดาด 5.60 355 362 717 128.03 208 

รวม 25.96 2,440 2,429 4,869 187.55 1,552 

 ท่ีมา : กรมการปกครอง (กันยายน 2553) 

 

 

 

 



 

 

 

 อาชีพ 

 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร  นอกนั้นก็จะประกอบอาชีพคาขาย  และรับจางใน

โรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงตั้งอยูในตำบลใกลเคียง 

 

 การเกษตรกรรม (ท่ีมา : สำนักงานเกษตรอำเภอแกงคอย) 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอมีพ้ืนท่ีท้ังหมด  18,169  ไร ดังนี้  

 1. ทำนา  จำนวน  3,208  ไร   2. ทำไร  จำนวน  11,479 ไร 

 3. ไมผล/ไมยืนตน  จำนวน  2,705 ไร  4. พืชผัก  จำนวน  132 ไร 

 5. ไมดอกไมประดับ  จำนวน   45 ไร  6.  ทุงหญาเลี้ยงสัตว 600 ไร 

 

 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 1. โรงแรม                                  2         แหง 

 2. ปมน้ำมัน (หัวจาย)                    3         แหง 

 3. ปมน้ำมัน (ปมหลอด) และกาซ    11        แหง 

 4. โรงเรือนเลี้ยงไก                         3         ฟารม     จำนวน  90  เลา 

 5. โรงเรือนเลี้ยงไกระบบเปดของเกษตรกร  1 แหง       จำนวน  2  เลา 

 6. โรงเรือนเลี้ยงกวาง   1  แหง    จำนวน  50 ตัว 

 7. โรงเรือนเลี้ยงหมู   4 แหง      จำนวน  200 ตัว 

 

 แหลงทองเท่ียว 

   องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีสถานท่ีทองเท่ียว  ดังนี้ 

 1. ถ้ำหมีเหนือ – เสือใต  ตั้งอยู  หมูท่ี  2 (บานทาสบก)  ตำบลทาคลอ  อำเภอแกงคอย  จังหวัด

สระบุรี 

ประวัติความเปนมาของถ้ำหมีเหนือ – เสือใต 

 ถ้ำหมีเหนือ – เสือใต  หรือผาหมี  อยูหางจากหมูบานประมาณ  5  กิโลเมตร  ตั้งอยูในเขตตำบลทา

คลอ  อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  ซ่ึงเปนเขตติดตอกับตำบลหินซอน  ภายในเปนถ้ำและมีสระน้ำขนาด

ใหญ  การเดินทางไปท่ีถ้ำแหงนี้อาศัยทางน้ำเพียงเสนทางเดียว  การคมนาคมดานอ่ืนไมสะดวกนัก   ใน

วันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมอยูเปนประจำ รายการโทรทัศนเคยบันทึกภาพทำสาร

คดีหลายชุด  เชน  รายการสองโลก  ทาง  ททบ. 5  นิตยสารแคมปง  และสารคดีชุดมหัศจรรยเมืองไทย  ซ่ึง

ถ้ำหมีเหนือ – เสือใตแหงนี้เปนถ้ำท่ีนามหัศจรรยคืออยูติดกับแมน้ำปาสัก  ซ่ึงเปนแมน้ำสายสำคัญของชาว

ด้านเศรษฐกจิ 



จังหวัดสระบุรี  แมน้ำสายนี้มีตนกำเนิดจากจังหวัดเพชรบูรณไหลผานจังหวัดสระบุรีและไปสิ้นสุดท่ีอำเภอ

ทาเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซ่ึงราษฎรท่ีอยูสองฝงแมน้ำไดใชประโยชนจากแมน้ำสายนี้  ทางดาน

เกษตรกรรม  คมนาคมขนสง  และบริโภค  และในปจจุบันยังใชในดานอุตสาหกรรม  และทองเท่ียวอีกดวย  

ซ่ึงถ้ำหมีเหนือ – เสือใต  ก็เปนอีกสวนหนึ่งในการดึงดูดนักทองเท่ียวใชเขาชมความงดงามของหินงอกหินยอย

ภายในถ้ำ  ความมหัศจรรยของสระวายน้ำภายในถ้ำ  และชมทัศนียภาพสองฝงแมน้ำตลอดระยะทาง  รวมท้ัง

วิถีชีวิตชาวบานชนบทท่ีทำกิจกรรมในยามเย็น  สาวนอยเลนน้ำ  เกษตรกรรมริมน้ำ  การจับปลา 

       หมีเหนือ – เสือใต  เปนถ้ำและผาหินปูนเกิดจากหินงอกออกจากตัวผนังภูเขา  เปนรูปคลายหมีขนาด

ใหญสีดำคาดขาว  ลักษณะคลายกระโจนลงน้ำ  ซ่ึงตัวหมีดังกลาวอยูทางดานทิศเหนือของแมน้ำปาสัก  จึงได

ฉายาวา “หมีเหนือ”  และถัดจากตัวหมีลงมาทางใต  จะมองเห็นผามีลายขวางสีเหลืองสลับแดงปนสมคลาย

ลายเสือโครง  หรือลายพาดกลอนจึงไดรับฉายาวา  “เสือใต” 

        มีเรื่องเลากันวา  ในสมัยสงครามโลกครั้งท่ี  2  ไดมีทหารญ่ีปุนและชาวบานนำทรัพยสมบัติหนี

สงครามมาซุกซอนไวภายในถ้ำแหงนี้  อยูตอมาเจาของสมบัติไดไปเขาฝนชายหนุมในหมูบานคนหนึ่งโดยให

ชายหนุมไปขุดเอาสมบัติภายในถ้ำ  ซ่ึงจะมีเครื่องหมายเปนรูปตัวหมีบอกไวแลวใหเขาไปตามสัญลักษณนั้น  

แตมีเง่ือนไขอยู  3  ขอคือ 

                              1.จะตองไปในคืนเดือนเพ็ญ  (วันท่ีพระจันทรเต็มดวง) 

                              2.จะตองไปเพียงลำพังคนเดียว 

                              3.จะตองอุทิศสวนกุศลใหเจาของเดิม 

เม่ือตื่นจากฝนชายหนุมผูนั้นไดไปเลาความฝนใหเพ่ือนสนิทในหมูบานฟง  แลวตกลงกันวาในคืนวันเพ็ญจะไป

ขุดสมบัติท่ีถ้ำแหงนี้ดวยกัน 

           ครั้นพอถึงคืนเดือนเพ็ญ  ชายหนุมและเพ่ือนตางก็เตรียมอุปกรณในการขุดสมบัติครบครันแลว  เขา

และเพ่ือนก็พายเรือไปยังถ้ำท่ีคาดวาจะพบสมบัติแหงนั้น  เม่ือมาถึงชองแคบซ่ึงเรือผานไดลำเดียวเทานั้น  ซ้ำ

น้ำยังไหลเชี่ยวอีก  ชายหนุมท้ังสองชวยกันพายเรือผานชองแคบข้ึนไปดวยความเหน็ดเหนื่อย  และแลวสิ่งท่ีไม

คาดคิดก็เกิดข้ึน  ชายหนุมคนหนึ่งไดมองไปท่ีหนาผา  ซ่ึงขณะนั้นแสงจันทรกำลังสาดสองมากระทบเห็นเปน

ลายทางสีเหลืองสลับแดงเหมือนท่ีเขาเห็นในฝน  ทำใหความเหน็ดเหนื่อยของเขาคลายลงและชวนเพ่ือนพาย

เรือไปใกลๆ  และแลวเขาตองตกตะลึงเม่ือพบกับสัตวสีดำตัวมหึมากำลังจะกระโดดลงมาในเรือของเขา  ทำไม

มันชางเหมือนสัตวตัวท่ีเขาเคยฝนเห็น  เขาคิดอยูในใจวาอาจจะเปนโชคมหาศาลสำหรับเขา  จึงชวนเพ่ือน

ลอดเขาไปในชองมืดและแคบนั้น  เขาแทบไมเชื่อสายตาตนเองเม่ือพบกับหีบสมบัติมามายอยูในถ้ำ  เขาและ

เพ่ือนชวยกันเปดออกดูภายในมีทรัพยสมบัติ  เพชร  นิล  จินดา  มากมาย  รวมท้ังไหอีกนับไมถวน  ชายหนุม

กำลังชื่นชมอยูกับทรัพยสมบัติท่ีอยูเบื้องหนา  โดยหารูไมวาเพ่ือนสนิทของเขากำลังวางแผนจะเปนเจาของ

ทรัพยสมบัติแตเพียงผูเดียว และแลวแผนการก็เริ่มข้ึน  เพ่ือนสนิทไดกลาวกับเขาวา  “สมบัตินาจะเปนของขา  

เพราะขาเปนคนพบลายแทง”  ชายหนุมก็บอกวาเขาเปนคนนำมาและสมบัตินี้ตองเปนของเขา  เพราะเจาของ

ไปเขาฝนเขา  ท้ังสองทะเลาะกันเสียงดังลั่นถ้ำ  เพ่ือท่ีตางคนตางตองการทรัพยสมบัติคนเดียวเทานั้น  อนิจจา  



สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไมเขาขางคนโลภ  คนโกง  คนทรยศ  และคนไมรักษาสัจจะ  เชนชายหนุมท้ังสองนี้  ทรัพยสมบัติ

ท้ังหลายจึงพากันกลิ้งตกลงในน้ำหนาถ้ำตอหนาชายหนุมท้ังสอง  และมิปรากฏใหผูใดพบเห็นอีกเลย 

 2. ลองเรือชมธรรมชาติสองฝงแมน้ำปาสัก  ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร  สำหรับชมทิวทัศน  2  

ฝงแมน้ำปาสัก 

 

 สถานท่ีสำคัญทางโบราณสถาน 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  มีโบราณสถานเขาคอก  ตั้งอยู  หมูท่ี  3  (บานทาคลอกลาง)  

ตำบลทาคลอ  อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี        

ประวัติความเปนมาของโบราณสถานเขาคอก 

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  มีกงสุลตางชาติเขามาตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร  ในสมัยเมื่อไทยกับ

ฝรั่งยังไมสูคุนกัน ถาเกิดโตเถียงกันพวกกงสุลตางชาติมักขูวาจะเรียกเรือรบเขามากรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอม

เกลาเจาอยูหัวรำคาญพระราชหฤทัยทรงพระดำริตั้งเมืองลพบุรีเปนราชธานีสำรองเหมือนอยางสมเด็จพระนารายณ  แตมี

ความเห็นอีกฝายหน่ึงวาควรตั้งท่ีเมืองนครราชสีมา  จึงโปรดเกลาฯ ใหพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวเสด็จข้ึนไปตรวจ  

แตทรงเห็นวาเมืองนครราชสีมากันดารน้ำนัก  พระองคโปรดท่ีเขาคอก  ในแขวงเมืองสระบุรีจึงคิดทำท่ีมั่นท่ีเขาคอก  สำหรับ

พวกพระบวรราชวังเปนเหตุใหสรางท่ีประทับ  ณ.  ตำบลสีทา  (ปจจุบันตำบลสองคอน)  ริมแมน้ำปาสักใกลกับเขาคอก  

(ตำบลทาคลอ)  ตั้งแตน้ันมา  สวนเขาคอกพระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัวทรงใหเปนท่ีเลี้ยงชาง  เลี้ยงมา  เน่ืองจากมี

ภูเขาลอมรอบเหมือนคอกธรรมชาติ  โดยมีหลวงยกกระบัตรโนรี  นายอำเภอทานแรกของอำเภอแกงคอย  ซึ่งเปนเช้ือสายลาว

เวียงจันทน  เปนผูสรางกำแพงเขาคอก  เพ่ือมิใหชาง  และมาหนีออกจากคอกได  ปจจุบันยังมีหลักฐานกำแพงเขาคอกตั้งเดน

สงา  อยูหมูท่ี  3  ตำบลทาคลอ  อำเภอแกงคอย  จังหวัดสระบุรี  ซึ่งเปนสมบัติโบราณสถานแหงเดียวของตำบลทาคลอ  ท่ี

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอกำลังบูรณะใหเปนแหลงทองเท่ียวตอไป 

 

 

 การศึกษา (ท่ีมา: สวนการศึกษา  เดือนมกราคม 2554)  

 -โรงเรียนประถมศึกษา  3   แหง  ไดแก 

  1) โรงเรียนวัดหาดสองแคว  ตั้งอยู  หมูท่ี  4   จำนวนนักเรียน  155  คน   

           2) โรงเรียนวัดถ้ำเตา  ตั้งอยู  หมูท่ี  7  จำนวนนักเรียน  207  คน   

                     3) โรงเรียนวัดทาคลอ  ตั้งอยู  หมูท่ี  10  จำนวนนักเรียน  125  คน   

 

 - ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน จำนวน  3  แหง ไดแก 

 1) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดทาคลอ  จำนวน 25  คน  ชาย 9 คน หญิง 16  คน 

 2) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนวัดถ้ำเตา  จำนวน 27  คน  ชาย 16 คน หญิง 11  คน 

 3) ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนโรงเรียนหาดสองแคว  จำนวน 23 คน  ชาย 14 คน หญิง 9  คน 

สภาพทางด้านสังคม 



 

 - ศูนยการเรียนชุมชน                         1     แหง 

 - ท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน               3     แหง 

 

 สถาบันและองคกรทางศาสนา 

       มีวัด  จำนวน  13  แหง  ดังนี้ 

  1. วัดหาดสองแคว   ตั้งอยู  หมูท่ี  1  

  2. วัดทาสบก  ตั้งอยู  หมูท่ี  2 

  3. วัดปาดงพญาเย็น  ตั้งอยู  หมูท่ี 2 

  4. วัดคำใหญ  ตั้งอยู  หมูท่ี  5 

  5. วัดนิมิตรมังกร (ถ้ำสะอาด)  ตั้งอยู  หมูท่ี  5 

  6. วัดทาเกวียน  ตั้งอยู  หมูท่ี  6 

  7. วัดถ้ำเตา  ตั้งอยู  หมูท่ี  7 

  8. วัดทาศาลา  ตั้งอยู  หมูท่ี  8 

  9. วัดทาคลอใต  ตั้งอยู  หมูท่ี  9 

  10. วัดทาคลอเหนือ  ตั้งอยู  หมูท่ี  10 

  11. วัดเขาหินดาด  ตั้งอยู  หมูท่ี  11 

  12. วัดถ้ำประกายแกว  ตั้งอยู  หมูท่ี  11 

  

 - มีสำนักสงฆ  จำนวน  1  แหง  ไดแก 

  1. สำนักสงฆสิงหราชเดชา (ถ้ำสิงห)  ตั้งอยู  หมูท่ี  2  

 

 การสังคมสงเคราะห  และสวัสดิการสังคม  (ท่ีมา: สวนสวัสดิการสังคม อบต.ทาคลอ  เดือน

มกราคม 2554)  

 1. คนชราไดรับเบี้ยยังชีพคนชรา  (ถายโอนฯ) จำนวน  148  คน  เดือนละ  500  บาท 

 2. คนชราไดรับเบี้ยยังชพีคนชรา (นโยบายรัฐบาลเรงดวน) จำนวน 312 คน  เดือนละ 500 บาท  

 3. ผูพิการไดรับเบี้ยผูพิการ  (ถายโอนฯ) จำนวน  9  คน  เดือนละ  500  บาท 

 4. ผูพิการไดรับเบี้ยผูพิการ  (นโยบายรัฐบาลเรงดวน) จำนวน  79  คน  เดือนละ  500  บาท 

 5. สงเคราะหผูดอยโอกาส (อบต.) จำนวน  127  คน  เดือนละ  500  บาท 

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 มีปอมตรวจในการอยูเวรยามเวลากลางคืน  โดยความรวมมือของ อปพร.  ตำรวจชุมชน  กำนัน/

ผูใหญบาน จำนวน 4 แหง  ซ่ึงตั้งอยู หมูท่ี 1, หมูท่ี 7, หมูท่ี 9  และหมูท่ี 11  รวมท้ังปอมท่ีตั้งอยูหนาท่ีทำ



การองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  โดยเจาหนาท่ีของสถานีตำรวจภูธรตำบลหินซอนเขารวมในการจัดสง

เจาหนาท่ีตำรวจเขามาดูแลความสงบเรียบรอยอยูประจำ   เพ่ือดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหแก

ราษฎรในตำบลทาคลอ  และบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง               

       

                       

   

 การคมนาคม 

 การคมนาคมภายในตำบล 

         1. ถนน  คสล.   จำนวน    12    เสน    ระยะทาง    10.5    กิโลเมตร 

   2. ถนนลาดยาง จำนวน      5    เสน    ระยะทาง     5.5     กิโลเมตร 

  3. ถนนลูกรัง     จำนวน      4    เสน    ระยะทาง      6        กิโลเมตร 

 โดยทางหลวงจังหวัดหมายเลข  3224  (แกงคอย  -  แสลงพัน)  ผานและมีทางหลวงทองถ่ินสาย (หิน

ดาด – หนาพระลาน)  และยังมีถนนลาดยางของ รพช.  ถนน คสล.  และถนนลูกรัง  เชื่อมตอระหวาง

หมูบาน/ตำบล 

 การโทรคมนาคม 

 - ประชากรในตำบลมีโทรศัพทสาธารณะใช  จำนวน  11 แหง 

 - เสารับสัญญาณโทรศัพท  จำนวน  7   แหง 

 

 การไฟฟา 

 มีไฟฟาใชทุกหมูบาน  แตยังไมครบทุกครัวเรือนเนื่องจากราษฎรไดปลูกสรางบานเรือนท่ีอยูอาศัยข้ึน

ใหม  และอยูหางไกลจากชุมชน 

 

 แหลงน้ำธรรมชาต ิ

 หมูบานท่ีมีแมน้ำปาสักไหลผาน ไดแก หมูท่ี  1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , 9 , 10 

  - คลอง                                            6                แหง 

  - หนอง/บึง                                     1       แหง 

 แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 

  - ถังเก็บน้ำฝน                                   21              แหง 

  - ระบบประปาหมูบาน                         13              แหง 

  - บอน้ำตื้น                                       23              แหง 

  - บอน้ำบาดาล                                  27              แหง 

  - สระน้ำ                                         10               แหง 

  - ฝายน้ำลน                                       4                แหง 

การบริการข้ันพ้ืนฐาน    



 

 

  

 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

  ตำบลทาคลอมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ  เชน  ดินขาว(แรหินปูน)  ซ่ึงเปนวัตถุดิบในการผลิตปูน 

ซิเมนต  และมีหินดินดานอันเปนวัตถุดิบในการผลิตกระเบื้องปูพ้ืน  และอุตสาหกรรม  เซรามิค  ท้ังยังมี

ปริมาณเพียงพอท่ีจะพิจารณาในเชิงอุตสาหกรรมได 

 

 มวลชน 

  - ลูกเสือชาวบาน                                1  รุน               150  คน 

  - อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน               1  รุน                 230  คน 

  - ตำรวจชุมชน           1  รุน                    55   คน 

  - กลุมองคกรสตรี           1  รุน               165  คน 

  - กลุมเยาวชน    1 รุน   141  คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลอ่ืนๆ 



 

 

 

 

 2.2.1 โครงสรางการบริหารขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  และหนาท่ีความรับผิดชอบ 

 (1) สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รับผิดชอบงาน 

 1.1 งานบริหารท่ัวไป 

  - สารบรรณ    - บริหารงานบุคคล 

  - เลือกตั้งและทะเบียนขอมูล  - ตรวจสอบภายใน 

  - งานควบคุมและสงเสริมการทองเท่ียว - งานขอมูลขาวสาร 

 1.2 งานนโยบายและแผน 

  - นโยบายและแผนพัฒนา   - วิชาการ 

  - ขอมูลและประชาสัมพันธ  - งบประมาณ 

  - สารสนเทศและคอมพิวเตอร 

 1.3 งานกฎหมายและคดี 

  - กฎหมายและคดี   - รองเรียนรองทุกขและอุทธรณอและระเบียบ 

 1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  - อำนวยการ    - ปองกัน 

  - ฟนฟู     - กูภัย 

  

 (2) สวนการคลัง  รับผิดชอบงาน 

 2.1 งานการเงิน 

  - การเงิน    - รับเงิน, เบิก-จายเงิน 

  - จัดทำฎีกาเบิก-จายเงิน   - เก็บรักษาเงิน 

 2.2 งานบัญชี 

  - การบัญชี    - ทะเบียนคุมเบิก-จายเงิน 
  - งบการเงินและงบทดลอง  - แสดงฐานะทางการเงิน 

 2.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

  - ภาษีอากร  คาธรรมเนียมและคาเชา - พัฒนารายได 

  - ควบคุมกิจการคาและคาปรับ  - ทะเบียนควบคุมและเรงรัดรายได 

 2.4 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ 

  - ทะเบียนทรัพยสินและแผนท่ีภาษี - พัสดุ 

  - ทะเบียนเบิกจายวัสดุ-ครุภัณฑ  - จัดซ้ือ จัดจาง 

2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถ่ิน   ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการ

บริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ 
 



 (3) สวนโยธา 

 3.1 งานกอสราง 

  - กอสรางและบูรณะถนน   - กอสรางสะพาน  ฝาย  ทดน้ำ 

  - งานขอมูลกอสราง   - งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

  - งานระบบขอมูลและแผนท่ี 

 3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

  - ประเมินราคา    - ควบคุมการกอสรางอาคาร 

  - ออกแบบและบริการขอมูล  - งานบริการขอมูลและหลักเกณฑ 

  - งานวิศวกรรม    - งานสถาปตยกรรมและมัณฑศิลป 

 3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 

  - งานระบายน้ำ    - ไฟฟาสาธารณะ 

  - จัดตกแตงสถานท่ี   - ประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 

 3.4 งานผังเมือง 

  - วางระบบผังเมือง   - งานบริหารจัดการผังเมือง 

 

 (4) สวนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (สำนักปลัดรับผิดชอบแทน) รับผิดชอบ 

 4.1 งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

  - งานสุขาภิบาลท่ัวไป   - งานสุขาภิบาลโรงงาน 

  - งานอาชีวอนามัย  - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานท่ีประกอบอาหาร 

 4.2 งานสงเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 

  - งานอนามัยชุมชน   - งานสาธารณสุขมูลฐาน 

  - งานสุขศึกษา    - งานปองกันยาเสพติด 

  - งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ 

 4.3 งานควบคุมโรค 

  - งานรักษาโรค    - งานควบคุมโรคและปองกันโรค 

 4.4 งานรักษาความสะอาด 

  - งานควบคุมสิ่งปฏิกูล   - งานกำจัดขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

   - งานรักษาความสะอาดและขนถายสิ่งปฏิกูล 

 (5) สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม (สำนักปลัดรับผิดชอบแทน) รับผิดชอบ 

 5.1 งานบริหารการศึกษา 

  - งานบริหารจัดการดานการศึกษา 

 5.2 งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

  - งานสงเสริมและพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 



 (6) สวนสงเสริมการเกษตร (สำนักปลัดรับผิดชอบแทน) รับผิดชอบ 

 6.1 งานสงเสริมการเกษตรและปศุสัตว 
 

 (7) สวนสวัสดิการสังคม (สำนักปลัดรับผิดชอบแทน) รับผิดชอบ 

 7.1 งานสงเสริมกลุมอาชีพและพัฒนาอาชีพสตรี 

 7.2 งานสวัสดิการชุมชน 

 7.3 งานสงเคราะหเด็ก  สตรี  คนชราและผูพิการ 

 

 

 

 

ประเภท 

การศึกษา  

รวม 

 

วาง ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนักงานสวนตำบล - - 3 1 4 5 2 1 16 8 

ลูกจางประจำ 1 - - 2 - - - - 3 - 

พนักงานจางตามภารกิจ 2 - 3 - - 6 - - 11 8 

พนักงานจางทั่วไป 6 2 1 5 - - - - 14 9 

รวม 9 2 7 8 4 11 2 1 44 25 

(ท่ีมา: งานบริหารงานบุคคล อบต.ทาคลอ  ขอมูล ณ วันท่ี  1 มกราคม 2554) 

 

 2.2.3 ดานงบประมาณขององคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

รายการ รายได (บาท) 

ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 

รายไดจากภาษีอากร 20,107,615.44 20,787,579.94  22,291,231.36 27,612,500 

รายไดท่ีไมใชภาษีอากร 589,225.00 335,003.03 452,325.82 387,500 

เงินอุดหนุนท่ัวไป 7,584,741.14 7,559,821.43 6,507,940.00 10,000,000 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุ

วัตถุประสงค 

- 2,493,058.65 4,183,907.00 - 

รวม 28,281,581.58 31,175,463.05 33,435,404.18 38,000,000 

(ท่ีมา: สวนการคลัง อบต.ทาคลอ  ขอมูล ณ วันท่ี  1 มกราคม 2554) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2.3.1 การดำเนินงานดานการทองเท่ียว 

 - ปรับปรุงภูมิทัศน  และปายประชาสัมพันธ 

 2.3.2 การดำเนินงานดานเศรษฐกิจ 

 - ใหกลุมเกษตรกรกองทุนปุยหมุนเวียนยืมเงิน 

 - อุดหนุนเงินกลุมอาชีพ 

 2.3.3 การดำเนินงานดานสังคม 

 - จัดแขงขันกีฬาตอตานยาเสพติดภายในตำบล 

 - สงเสริมกิจกรรมกีฬาภายในตำบล 

 - ชวยเหลือผูประสบสาธารณะภัย 

 - จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ  เพ่ือสนับสนุนการชวยเหลือประชาชน 

 - จัดสวัสดิการสงเคราะหผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยเอดส 

 - สนับสนุน อปพร. เพ่ือกิจกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย 

 2.3.4 การดำเนินงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - ดำเนินการปรับปรุง  ซอมแซมโครงสรางพ้ืนฐาน 

 - ดำเนินการติดตั้ง  ซอมแซม  และขยายเขตระบบไฟฟาสาธารณะหมูบาน  และราษฎร 

 2.3.5 การดำเนินงานดานแหลงน้ำ 

 - ดำเนินการขุดลอกแหลงน้ำธรรมชาติ  กอสรางฝายก้ันน้ำ 

 - ดำเนินการขยายเขตระบบประปาสวนภูมิภาค ประปาหมูบาน 

 2.3.6 การดำเนินงานดานสาธารณสุข 

 - ประชาสัมพันธขาวสารของสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับดานสุขภาพใหราษฎรไดรับทราบ 

 - รวมกับสถานีอนามัยดำเนินการปองกันโรคไขเลือดออก  โรคพิษสุนัขบา  โดยจัดซ้ือวัสดุ-อุปกรณใน

การดำเนินงาน 

 - อุดหนุนวัสดุ-อุปกรณ  เพ่ืองานสาธารณสุข 

 2.3.7 การดำเนินงานดานการเมืองการบริหาร 

 - พัฒนาบุคลากรท้ังพนักงานสวนตำบล  ผูบริหาร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  โดยเขารับ

การฝกอบรมตามโครงการและหลักสูตรของสวนราชการ  หนวยงาน  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู  คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 - ประชุมคณะผูบริหาร  พนักงานสวนตำบล  ลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลอยางตอเนื่อง 

 - จัดหาเครื่องมือเครื่องใช  และอุปกรณตาง ๆ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 

 - สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  จัดประชุมประชาคม  หมูบาน/ตำบล 

2.3 สรุป ผลการดําเนินการพฒันาท้องถ่ินในระยะที่ผ่าน   
 



 2.3.8 การดำเนินงานดานการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 - สนับสนุนอุปกรณการศึกษาใหแกโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 - จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 - สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันใหกับโรงเรียนในพ้ืนท่ี 

 - จัดงานประเพณีวัฒนธรรม  เชน  งานวันสงกรานต  งานวันเด็ก  งานลอยกระทง  ประเพณีไหลแพ

ไฟ 

 - สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.3.9 การดำเนินงานดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 - กิจกรรมปลูกตนไมในสถานท่ีสาธารณะ 

 - รณรงคการปลูกตนไมสองขางทาง  เพ่ือความรมรื่น  สวยงาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3   การวเิคราะห์ศักยภาพ 
การพฒันาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  3  

การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 
 

 

 

 

 

 1) นโยบายการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหาร 

 - เสริมสรางมาตรการในการปองกันและปราบปรามทุจริต 

 - สงเสริมบทบาทขององคกรภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 - มุงเนนการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดองคกรภาครัฐ 

 - สนับสนุนการกระจายอำนาจอยางตอเนื่อง 

 2) นโยบายเศรษฐกิจ 

 - ภาคเศรษฐกิจฐานราก 

  1. การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 

  2. พัฒนาฝมือแรงงาน 

  3. ผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพ 

  4. การขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเศรษฐกิจฐานราก 

 - ภาคเศรษฐกิจระบบตลาด 

  1. เพ่ิมประสิทธิภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

  2. พัฒนาการทองเท่ียว 

  3. สงเสริมการใชและการประหยัดพลังงาน 

  4. การบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐานใหมีคุณภาพ 

  5. การจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

 - ภาคเศรษฐกิจสวนรวม 

  1. การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ 

  2. สนับสนุนการออม 

 3)นโยบายสังคม 

 - สงเสริมความรัก  ความสามัคคี  ความสมานฉันทของคนในชาติ 

 - จัดทำแผนปฏิรูปสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันอยางสมานฉันท 

 - เรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำความรู 

3.1 หลกัการและแนวคดิในการวางแผนพฒันาท้องถ่ิน 

1. นโยบายของรัฐบาล 
 



 -พัฒนาสุขภาวะของประชาชนใหครอบคลุมท้ังมิติทางกาย  จิต  สังคม  และปญญา 

 - สงเสริมกีฬาพ้ืนฐานและกีฬามวลชน 

 - สรางความเขมแข็งของทุกชุมชนทองถ่ินและประชาสังคม 

 - สงเสริมใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมท่ีมีสันติสุขอยาง

ยั่งยืน 

 - ปฏิรูประบบกระบวนการยุติธรรมโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 - การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนำความรู  เกิดภูมิคุมกัน 

 - การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงท้ังกายและใจ  และอยูในสภาพแวดลอมท่ีนาอยู 

 - การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

 

 

  

 

 - การบรหิารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง 

  - การสรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน 

 - การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ   และสิ่งแวดลอมอยาง

สันติและเก้ือกูล 

 

 

 

 -การปรับโครงสรางการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณคาของสินคา  และบริการบนฐานความรูและ

ความเปนไทย 

 - การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 

 - การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม  และการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปน

ธรรม 

 

 

1) ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา และการ

เรียนรู้ 
 

2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคง

ของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกจิให้สมดุลย์และยั่งยืน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
 



 

 

 

  

 - การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน 

 - การสรางสภาพแวดลอมท่ีดี  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 - การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

 

  

 - การเสริมสราง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการ

ดำเนินชีวิตในสังคมไทย 

 - เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบรหิารจัดการประเทศ 

 - สรางภาคราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริการแทนการกำกับควบคุม  และ

ทำงานรวมกันหุนสวนการพัฒนา 

 - กระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค  ทองถ่ิน  และชุมชนเพ่ิมข้ึนตอเนื่อง 

 - สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล 

 - การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้ันตอน  กระบวนการเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมเพ่ือสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 

 - การรักษาและเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ  และความ

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 1) นำแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถ่ิน  และผลักดันการดำเนินงาน

ภายใตแผนชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม  โดยการระดมทรัพยากรภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบท้ังจากภาครัฐ  

เอกชน  พัฒนาเอกชน  และชุมชน  เพ่ือสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของท่ีนำไปสูการพัฒนาชุมชน  

โดยชุมชน  เพ่ือชุมชน 

 2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมข้ันพ้ืนฐานใหชุมชนอยางท่ัวถึง  และมีประสิทธิภาพ  คนใน

ชุมชนสามารถเขาถึงแหลงทุน  การศึกษา  สาธารณสุข  และการคุมครองทางสังคมไดอยางเทาเทียมกัน 

 3) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ ในทุกระดับตั้งแตชุมชน  จังหวัด  กลุมจังหวัด  

ภูมิภาค  และประเทศ  ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาท่ีกอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยาง

4) ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
 

5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

3. ส่วนท้องถิน่ในฐานะบทบาทของภาคีพฒันา ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิ

ฉบับที่ 10 
 



กวางขวางในหลายมิติ พรอมท้ังสนับสนุนใหมีมาตรการทางสังคมเพ่ือเฝาระวังและตรวจสอบบริการตาง ๆ ให

มีความโปรงใส  เปนธรรม  โดยมีมาตรการคุมครองผูท่ีทำประโยชนเพ่ือชุมชน/สังคม 

 4) พัฒนาฐานขอมูลทองถ่ิน  ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ  ท้ังขอมูลครัวเรือน  ขอมูล

ศักยภาพทองถ่ินในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมการจัดกิจกรรมของชุมชน  ทุนทางเศรษฐกิจ  ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ  ทุนภูมิปญญาทองถ่ิน  และปราชญหรือผูนำตามธรรมชาติในชุมชน  สนับสนุนการ

จัดการองคความรูในชุมชน  ประสานสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี  และเปดเวทีใหภาคประชาสังคมมีบทบาทใน

การรวมพัฒนาและเปนแกนในการจัดการองคความรู 

 5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน  และจัดทำตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนในมิติ

ตาง ๆ เชน  ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน  ท้ังความสุขภายในจิตใจ  เชน  การเขาถึงหลักศาสนา  ความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน เปนตน  และความสุขภายนอก  เชน  การมีครอบครัวอบอุน  การมีปจจัยสี่พอเพียง  

การมีหลักประกันในชีวิต  เปนตน 

 

 

 

โดยประกอบดวย  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี  และแนวทาง ดังนี้ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 เสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  เซรามิค  

และผลิตภัณฑชุมชน 

แนวทางการพัฒนาท่ี1 ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมวัสดุกอสราง  เซรามิค  และผลิตภัณฑชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การใชทรัพยากรอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดโดยรักษาดุลยภาพ

สิ่งแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 ศูนยบริการเชื่อมโยงการคมนาคมทางบก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาเครือขายความเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงทางบก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  พัฒนาเปนศูนยบริการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 3 พัฒนาการผลิตภาคเกษตรเปนแหลงผลิตและรวบรวมสินคาเกษตร

เพ่ือการสงออก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 ปรับเปลี่ยนโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคาและการสงออก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  เปนศูนยกลางการผลิตในระบบฟารมท่ีทันสมัย 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 สงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

(Niche Market) 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวและผูประกอบการสำหรับกลุมเปาหมายเฉพาะ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1 เพ่ิมศักยภาพองคกรและโอกาสของประชาชน 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดสระบุรี 



 แนวทางการพัฒนาท่ี  2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในสังคม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี  3 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมและไดรับการดูแลสุขภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 7สงเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2  สงเสริมและอนุรักษวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 8 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี 

แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนาท่ี 2 พัฒนาระบบขอมูลเพ่ือการบริการและบริหารจัดการภาครัฐ 

 

 

 

โดยประกอบดวย  ประเดน็ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต

จังหวัดสระบุรี (พ.ศ. 2554 – 2556) มี 6 ยุทธศาสตร ดังนี้   

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

 1. สงเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม 

 2. สงเสริมและการจัดสวัสดิการสังคม 

 3. สงเสริมการบริการดานสาธารณสุข   และการเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน 

 4. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 5. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  สังคม  และเศรษฐกิจ 

 6. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน 

 7. การพัฒนาแหลงน้ำ 

 8. การสงเสริมและพัฒนาการศึกษา 

 9. การพัฒนาศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตร 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดย

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

 1. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 2. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดลอม 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



 4. การปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  3 การอนุรักษฟนฟู  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น โดยประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

 1. สงเสริมอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวันสำคัญ 

 2. สรางจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณคาและความสำคัญศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี

ทองถ่ิน 

 3. สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ิน 

 4. สงเสริมศาสนา  พัฒนาคุณภาพและจริยธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี  โดย

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถ่ิน 

2. พัฒนาระบบบริหารองคกร 

 3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 

 4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5. สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในการจัดการบริหารองคกร

และบคุลากร 

 6. สงเสริมการเรียนรูการบริหารจัดการท่ีดี 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว โดยประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้

  

 1. ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

 2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบและบูรณาการ 

 3. สงเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรดานการทองเท่ียว 

ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 6 การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม โดย

ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  

 1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมทางการเมือง 

 2. พัฒนาระบบการใหบริการ  และเผยแพรขอมูลขาวสารการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคมภาคประชาชน 

 

 

1) พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ 

2) พัฒนาระบบน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอ 

3) สงเสริมสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น 

4) พัฒนาปรับปรุงโบราณสถานเขาคอกใหเปนแหลงทองเท่ียว 

6. นโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าคล้อ 



5) สงเสริมสนับสนุนกลุมเกษตรกร 

6) สงเสริมสนับสนุนการฝกอาชีพใหกับกลุมเกษตรกร  กลุมอาชีพนอกเหนือจากอาชีพหลัก 

7) สงเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 

8) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  คนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  และ

ผูดอยโอกาสทางสังคม 

9) สงเสริมสนับสนุนการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน 

10) สงเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

11) สงเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

 

 

 

 3.2.1 การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ชื่อปญหา 
สภาพปญหา 

1. ปญหาดานเศรษฐกิจ 1.1 ราษฎรไมมีอาชีพเสริม 

1.2 ไมมีระบบประกันราคาสินคาทางการเกษตร 

1.3 ราษฎรขาดท่ีทำกินในการเกษตร 

1.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

1.5 ราษฎรไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง 

1.6 ราษฎรไมมีการรวมกลุม 

2. ปญหาดานสังคม 

   2.1 ดานครอบครัวและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

   2.2 ดานความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

2.1.1 ไมมีระบบการเรียนรู และการรวมกลุมอยางถาวร 

2.1.2 ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูปวยโรคเอดสถูกทอดท้ิง 

2.1.3 เด็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแลไมเหมาะสมกับวัย 

2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม 

2.1.5 การปองกันโรคติดตอในทองถ่ินไมดีเทาท่ีควร 

2.1.6 ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารท่ีเปนสาธารณะ 

2.1.7 ปญหาการเลนพนัน 

 

2.2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ 

 

 

 

3.2 หลกัการ  และสถานการณ์การเปลีย่นแปลงที่มีผลต่อการพฒันา 



 

ชื่อปญหา 
สภาพปญหา 

2. ปญหาดานสังคม (ตอ) 

   2.3 ดานกีฬาและนันทนาการ 

 

 

   2.4 ดานยาเสพติด 

 

 

2.3.1 ขาดผูนำดานการกีฬาในชุมชน  กิจกรรมไมตอเนื่อง 

2.3.2 ชุมชนมีสถานท่ีออกกำลังกายและท่ีพักผอนไมเพียงพอ 

 

2.4.1 การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเก่ียวกับปญหายาเสพติดไมท่ัวถึง 

2.4.2 ยาเสพติดแพรระบาดในกลุมวัยรุน 

3. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

   3.1 ดานคมนาคม 

 

   3.2 ดานสาธารณูปโภค 

 

 

3.1.1 การเดนิทางถนนบางสายไมสะดวก  เนื่องจากเปนถนนลูกรัง 

 

3.2.1 ระบบไฟฟา ประปา ไมท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

3.2.2 โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน 

3.2.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ 

4. ปญหาดานแหลงน้ำ 

   4.1 แหลงน้ำสำหรับอุปโภค 

และบริโภค  

 

 

 

 

 

 

  4.2 แหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 

 

4.1.1 ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในฤดูแลง 

4.1.2 ราษฎรไมมีภาชนะเก็บน้ำไวใชในฤดูแลง 

4.1.3 ราษฎรขาดระบบประปาท่ีดีในหมูบาน 

4.1.4 ราษฎรขาดระบบชลประทานท่ีดี 

4.1.5 ไมมีทางระบายน้ำ  และแหลงเก็บกักน้ำธรรมชาติ 

4.1.6 ไมมีคูระบายน้ำ  และทำนบก้ันน้ำ 

4.1.7 คู คลอง ขาดการปรับปรุงดูแล 

 

4.2.1 ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ำท่ีมีอยูอยางเต็มท่ี 

4.2.2 แหลงน้ำธรรมชาติตื้นเขิน 

4.2.3 แหลงน้ำมีไมเพียงพอ 

5. ปญหาดานสาธารณสุข 

   5.1 ปองกันโรคระบาด 

โรคติดตอ 

 

5.1.1 การแพรระบาดของโรคติดตอ 

5.1.2 ขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัยการปองกันและการสงเสริม

สุขภาพ 

 

 



ชื่อปญหา 
สภาพปญหา 

6 . ป ญ ห าด าน ก าร เมื อ งก าร

บริหาร 

   6.1 ดานการเมือง การปกครอง 

 

 

 

   6.2 ดานการเมือง-การบริหาร 

 

 

6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง 

6.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ี

ถูกตอง 

 

6.2.1 บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

6.2.2 ไมมีอาคารท่ีทำการท่ีเหมาะสม 

6.2.3 พนักงานขาดความรูในเรื่องการบริหารและการปกครอง 

7. ปญหาดานการศึกษา  ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

   7.1 ดานการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

   7.2 ดานศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

7.1.1 การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ 

7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ 

7.1.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเม่ือเทียบกับสถานศึกษาในชุมชน

เมือง 

7.1.4 เด็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแลอยางเหมาะสม 

7.1.5 เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ใหความสำคัญกับการกีฬานอย 

 

7.2.1 ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 

7.2.2 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนทางดานศาสนา 

8. ปญหาทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดลอม 

   8.1 ดานแหลงน้ำธรรมชาติ 

 

 

 

8.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา 

8.1.2 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมสองขางถนน  ริมแมน้ำลำ

คลอง  ตลอดจนการดูแลสถานท่ีสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 



  

 3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตำบล 

จุดแข็ง 
จุดออน 

1.ระบบการบริหาร 

   - มีการจัดโครงสรางภายในท่ีเหมาะสม  

สอดคลองกับภารกิจ 

   - การมีสวนรวมของประชาชนในการดำเนินงาน 

   - การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

   - มีการแบงงาน/มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบ 

1.ระบบการบริหาร 

   - กฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ มีการปรับปรุงแกไข

ตลอดเวลา ทำใหศึกษาไมทัน ขาดความชัดเจนในการ

ดำเนินงาน 

   - พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการพัฒนาได

ท่ัวถึง 

   - ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย มีผลทำให

ผลงานไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาท่ีควร 

   - ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม 

2.ระบบขอมูล 

   - มีการจัดเก็บขอมูลในการดำเนินการ 

2.ระบบขอมูล 

   - ไมมีความรูความชำนาญในการจัดเก็บขอมูล 

3.อัตรากำลัง (พนักงานสวนตำบล/ลูกจาง) 

   - บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาท่ี 

   - ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

   - มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตามโครงสราง 

3.อัตรากำลัง (พนักงานสวนตำบล/ลูกจาง) 

   - มีบุคลากรไมเพียงพอ 

   - บุคลากรไดรับมอบหมายงานมากเกินไป 

4.การเงิน/งบประมาณ 

   - การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4.การเงิน/งบประมาณ 

   - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการ

ขยายตัวจากชนบทเปนเมือง 

5.ศักยภาพของชุมชน 

   - มีกลุมตาง ๆในหมูบาน  เชน กลุมออมทรัพย  

กลุมอาชีพ ฯลฯ 

5.ศักยภาพของชุมชน 

   - สถานท่ีและอาคารท่ีทำการคับแคบไมเพียงพอ 

   - มีกลุมตางๆ ไมทุกหมูบาน และมีสมาชิกนอย 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   - มีแหลงน้ำธรรมชาติสามารถใชประโยชนใน

การเกษตร 

   - มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือตอการพัฒนา เปน

แหลงทองเท่ียว  ทำใหมีรายไดจากการทองเท่ียว

มาก 

6.ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   - ขาดจิตสำนึกในการรับผิดชอบรวมกัน  ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

 

 

 

 1. นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ท่ีสนับสนุนสงเสริมดานการเกษตร  การทองเท่ียว  สอดคลองกับ

ยุทธศาสตรตำบล 

 2. การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 3. การแกไขปญหาความยากจน  ปญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

 4. มีนโยบายและแผนแมบท  เพ่ือการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในจังหวัดสระบุรี   

 

 

 

 1. กฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

 2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 

 3. ภาระหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจท่ีไดรับถายโอนฯ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาสการพฒันาในอนาคต 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากดั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4   วสัิยทัศน์  พนัธกจิ  
 และจุดมุ่งหมายการพฒันา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  4 

วิสัยทัศน   พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

 องคการบริหารสวนตำบลทาคลอไดรวบรวมสภาพปญหา  และความตองการของประชาชนมา

กำหนดเปนแนวทางการพัฒนาในอนาคต  5  ปขางหนา  โดยยึดแนวทางการพัฒนาของรัฐบาล  และวิสัยทัศน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรีมาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติเปนหลัก 

  

 

  

      “การคมนาคมสะดวก  บวกเศรษฐกิจดี  มีความรูกาวไกล  สดใสสิ่งแวดลอม  พรอมเปน อบต.

นาอยู” 

 

 

       4.2.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  รวมท้ังขยายโอกาสแกผูยากจนดานท่ีอยู

อาศัยและท่ีดินทำกิน 

  4.2.2 จัดใหมีการบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ  รวมท้ังการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

  4.2.3 สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  รวมท้ัง

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฎิกูล  และน้ำเสีย 

  4.2.4 สงเสริมการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน  สงเสริม

ศาสนา  พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

  4.2.5 สงเสริมการเรียนรูการบริหารจัดการท่ีดี 

  4.2.6 สงเสริมการพัฒนาทางดานการทองเท่ียว 

  4.2.7 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน  และความรวมมือของหนวยงานตางๆเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ินท่ียั่งยืน 

  4.2.8 สงเสริมทางดานการเกษตร 

 

 

   

  4.3.1 การแกไขปญหาความยากจน 

  4.3.2 สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  4.3.3 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.1 วสัิยทัศน์ในการพฒันาท้องถ่ิน 

4.3 จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันา 

4.2 พนัธกจิการพฒันาท้องถ่ิน 



  4.3.4 สงเสริมการอนุรักษฟนฟู  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

  4.3.5 พัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจัดการท่ีดี 

  4.3.6 สงเสริมพัฒนาทางดานการทองเท่ียว 

 4.3.7 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน  หนวยภาครัฐ   

เอกชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

  4.3.8 สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

1. การแกไขปญหาความยากจน 1)รอยละของประชากรในวัยทำงาน(15-60ป)ท่ี

วางงาน 

1)ประชากรในวัยทำงานวางงานรอยละ 50 ของ

วัยทำงาน 

50 10 10 10 10 10 

 2)รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายไดมากกวารายจาย 2)ครัวเรือนท่ีมีรายไดมากกวารายจายรอยละ 75  

ของครัวเรือนท้ังหมด 

75 15 15 15 15 15 

 3)รอยละของครัวเรือนของผูยากจนดานท่ีอยู

อาศัย  และท่ีดินทำกิน 

3)ครัวเรือนของผูยากจนมีท่ีอยูอาศัย  และท่ีดิน

ทำกิน รอยละ 50 ของครัวเรือนผูยากจนท้ังหมด 

50 10 10 10 10 10 

2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1)รอยละของครัวเรือนท่ีมีการคมนาคม 

สะดวก  รวดเร็ว 

1)ครัวเรือนท่ีมีการคมนาคม สะดวก รวดเร็ว มี

รอยละ 85 ของครวัเรือนท้ังหมด 

85 20 20 20 15 10 

 2)รอยละของครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใช 2)ครัวเรือนท่ีมีน้ำประปาใช รอยละ 100ของ

ครัวเรือนท้ังหมด 

100 20 20 20 20 20 

 3)รอยละของถนนท่ีมีไฟฟาสาธารณะแสงสวาง 3)ถนนท่ีมีไฟฟาสาธารณะแสงสวางรอยละ 80 

ของถนนท้ังหมด 

80 20 20 20 10 10 

 4)รอยละของคลองท่ีไดรับการขุด 4)คลองท่ีมีการขุดลอกรอยละ 75  75 15 15 15 15 15 

 5)รอยละของประชาชนท่ีมีชองทางในการรับรู

ขอมูลขาวสาร 

 

5)ประชาชนมีชองทางในการรับรูขอมูลขาวสาร

ท่ีทันสมัย  มีรอยละ 75  ของประชากรท้ังหมด 

75 15 15 15 15 15 

 

 

 



 4.3 จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

2. สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ตอ) 6)รอยละของเด็กท่ีมโีอกาสไดรบัการศึกษากอน

เกณฑปฐมวัย 

6)เด็กกอนวัยเรียน(3-5ป)ไดรับการศึกษากอน

เกณฑประถมศึกษามีรอยละ 80 ของเด็กท้ังหมด 

80 20 20 20 10 10 

 7)รอยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 

และไดเรียนตอ 

7)จำนวนนักเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ และ

ไดเรียนตอรอยละ 95 ของนักเรียนท้ังหมด 

95 20 20 20 20 15 

 8)รอยละของวัสดุ อุปกรณ และสือ่การเรียนการ

สอน 

8) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และสื่อการเรยีนการ

สอนใหกับนักเรียน รอยละ 85 

85 20 20 20 15 10 

 9)รอยละของประชากรท่ีไดรับการบริการ

สาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน 

9)ประชากรท่ีไดรับการบริการสาธารณสุขข้ัน

พ้ืนฐาน มีรอยละ 75 ของประชากรท้ังหมด 

75 15 15 15 15 15 

 10)รอยละของประชากรท่ีมหีลักประกันสุขภาพ 10)ประชากรท่ีมีหลักประกันสุขภาพรอยละ 90 

ของประชากรท้ังหมด 

90 20 20 20 20 10 

 11)จำนวนผูยากไร ผูปวยโรคเอดส คนชรา และผู

พิการไดรับการสงเคราะห 

11) ผูยากไร ผูปวยโรคเอดส คนชรา และผู

พิการไดรับการสงเคราะหรอยละ  75 

75 15 15 15 15 15 

 12)รอยละของหมูบานท่ีปลอดยาเสพติด 12)จำนวนหมูบานท่ีปลอดยาเสพติด 11 

หมูบาน 

11 11 11 11 11 11 

 13)รอยละของผูตดิยาเสพติดท่ีไดรับการบำบัด 13)ผูติดยาเสพตดิท่ีไดรับการบำบัดรักษารอยละ 

95  ของผูติดยาเสพตดิท้ังหมด 

 

95 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

15 

 14)รอยละของครัวเรือนท่ีไดรบัความคุมครอง 14)ครัวเรือนท่ีไดรับการคุมครอง มีรอยละ 80 

ของจำนวนครัวเรือนท้ังหมด 

 

80 

 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

 
 

       



4.3 จุดมุงเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น (Goals) ตัวชี้วัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

3. พัฒนาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

1)รอยละของครัวเรือนในอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

1)ครัวเรือนท่ีมีการอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีรอยละ 

85 ของครัวเรือนท้ังหมด 

85 20 20 20 15 10 

2)รอยละของครัวเรือนท่ีมีสรางจิตสำนึกและ

ตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

2)ครัวเรือนท่ีมีการสรางจติสำนึกและตระหนัก

ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รอยละ 100 ของครัวเรือนท้ังหมด 

85 20 20 20 15 10 

3)รอยละการบริหารจัดการขยะมลูฝอยและ

สิ่งแวดลอม 

3)การบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งแวดลอม

รอยละ 80 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 

80 20 20 20 10 10 

        

4.สงเสริมการอนุรักษฟนฟู  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

1)ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีพ้ืนบานและ

ประเพณีของชาติไดรับการอนุรักษใหคงอยู

ตลอดไป 

1)ภูมิปญญาทองถ่ิน ประเพณีพ้ืนบานและ

ประเพณีของชาติไดรับการอนุรักษใหคงอยู

ตลอดไปรอยละ 95 

 

 

95 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

15 

2)รอยละของประชาชนท่ีใหความรวมมือและพึง

พอใจในการจัดงานประเพณ ี

2)ประชาชนเขารวมกิจกรรมวัฒนธรรม 

ประเพณีของทองถ่ิน รอยละ 80 

 

80 

 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

3)นักเรียน ขาราชการและประชาชนมีสวน 

รวมในกิจกรรมวันสำคญั 

3)ประชาชนเขารวมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ 

รอยละ 80 

80 20 20 20 20 20 

 4)ประชาชนมีสวนรวมกิจกรรมทางศาสนา 

และวันสำคัญตางๆรวมท้ังขาราชการและนักเรียน 

4)ประชาชนเขารวมจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง

ศาสนา และวันสำคญัตางๆ รอยละ 80 

80 20 20 20 20 20 

 



 4.3 จุดมุงเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

5.พัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสู

การบริหารจัดการท่ีดี 

1)ระยะเวลาท่ีใหบริการประชาชนท่ีลดลง 1)รอยละเวลาท่ีใหบริการประชาชนลดลง  

75 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 2)ประชาชนท่ีพึงพอใจในการบริการของ

องคการบริหารสวนตำบล 

2)ประชาชนพึงพอใจในการบริการของ

องคการบริหารสวนตำบล 

 

80 

 

20 

 

20 

 

20 

 

10 

 

10 

 3)บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบลไดรับ

การฝกอบรมอยางนอยปละ 1  ครั้ง 

3)บุคลากรในองคการบริหารสวนตำบล

ไดรับการฝกอบรมมีเพียงพอ  รอยละ 50 

 

50 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 4)เครื่องมือเครื่อง  อุปกรณในการปฏิบัติงาน

มีเพียงพอ 

4)สัดสวนเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณท่ีใช

ปฏิบัติงานมีเพียงพอตอการใหบริการ

ประชาชน  รอยละ  95 

 

 

95 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 

 

15 

 5)รอยละของประชากรท่ีมีสวนรวมในการ

พัฒนา อบต. 

5)ประชากรท่ีมีสวนรวมในการพัฒนา 

อบต.รอยละ 75 ของประชากรท้ังหมด 

 

75 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 6)รอยละของประชากรท่ีมีความรูความเขาใจ

เก่ียวกับกิจการของ อบต. 

6)ประชากรท่ีมีความรู ความเขาใจ

เก่ียวกับกิจการของ อบต. รอยละ 75 ของ

ประชากรท้ังหมด 

 

 

75 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

15 

         

 

 



4.3 จดุมุงเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

5.พัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสู

การบริหารจัดการท่ีดี (ตอ) 

7)รอยละของประชากรท่ีไดรับความพึงพอใจ

ในการบริหารของ อบต. 

7)ประชากรท่ีไดรับความพึงพอใจในการ

บริการของ อบต. รอยละ 95  ของ

ประชากรท้ังหมด 

95 20 20 20 20 15 

 8)สัดสวนเครือ่งมือเครื่องใช  อุปกรณท่ีใชใน

การปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  

ทันสมัยเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

8)สัดสวนเครื่องมือเครื่องใช  อุปกรณท่ีใช

ในการปองกัน  และบรรเทาสาธารณภัย  

ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

 

เพ่ิมข้ึน 

1 เทา 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 
 9) จำนวนผูเสียภาษี 9)การจัดเก็บรายได รอยละ 80 ของ

จำนวนผูเสียภาษีท้ังหมด 

80 - 20 20 20 20 

 

 

 

 

10) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  10) มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชประกอบในการทำงานทำใหเกิด

ความรวดเร็ว เพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

70 10 15 15 15 15 

 

 
        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 



4.3 จดุมุงเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

6. สงเสริมพัฒนาทางดานการ

ทองเท่ียว 

1) ขาวการประชาสมัพันธการทองเท่ียว 1)นักทองเท่ียวทราบขาวการ

ประชาสัมพันธเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ของทุกป 

30 2 4 6 8 10 

 2) สภาพภูมิทัศนของแหลงทองเท่ียว 2)ปรับสภาพภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวให

สวยงามนาทองเท่ียวเปนประจำ 

      

 3) บคุลากรท่ีสามารถติดตอสื่อสารกับ

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศได 

3)มีบุคลากรทางดานการทองเท่ียวท่ีมี

ความรูทางดานภาษา 

      

         

7. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความ

รวมมือระหวางประชาชน  หนวย

ภาครัฐ  เอกชนในการพัฒนาทองถิ่น 

1)จำนวนครั้งของการจัดประชุมประชาคม 1)การจดัประชุมประชาคม 10 

ครั้ง/ป 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 2)จำนวนครั้งในการเผยแพรขอมูลขาวสาร

การเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

2)การเผยแพรขอมูลขาวสารการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

10 

ครั้ง/ป 

2 2 2 2 2 

 3)รอยละของประชาชนท่ีมีสวนรวมในการ

จัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตำบล 

3)ประชาชนมีสวนรวมในการจัดซ้ือจัดจาง

ของหนวยงาน รอยละ 80 ของโครงการ 

80 15 15 15 15 20 

         

                                                                                                                                                                                                                                                       

 



4.3 จดุมุงเพ่ือการพัฒนา 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

(Goals) 

ตัวช้ีวัด  

(KPls) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline data) 

เปาหมาย (Targets) 

ป 57-61 
ป 57 

ป 58 ป 59 ป 60 ป 61 

8. สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรย่ังยืน  1) จัดตั้งศูนยเรียนรูทางดาน

เทคโนโลยีการเกษตร 

1)เกษตรกรมีความรูทางดาน

เทคโนโลยีการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

70 - 10 20 20 20 

 2) การปลูกพืชหมุนเวียน 2) เกษตรกรมีความรูการปลูกพืช

หมุนเวียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 65 

65 - 10 15 20 20 

 3) การใชเกษตรอินทรีย  หรือปุยชีวภาพ 3) เกษตรกรใชเกษตรอินทรีย  หรือปุย

ชีวภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 70 

70 - 10 20 20 20 

 4) แหลงน้ำทำการเกษตร 4) เกษตรกรมีแหลงน้ำทำการเกษตรได

ท้ังป เพ่ิมข้ึนรอยละ 50 

50 - 10 10 10 20 

 5) ตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 5) สงเสริมใหมีตลาดกลางเพ่ือจำหนาย

ผลผลิตทางการเกษตร 

11 หมูบาน - 11 11 11 11 

 

 
        

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 5   ยุทธศาสตร์    
และแนวทางการพฒันาท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนท่ี 5  ยุทธศาสตร   และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 

การแกไขปญหาความยากจน 

1. การเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาอาชีพ 

2. การยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนและผูดอยโอกาส 

3. สงเสริมพัฒนาอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดแกผูยากจน 

4. ขยายโอกาสแกผูยากจนดานท่ีอยูอาศัยและท่ีดินทำ

กิน 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร, สวนโยธา 

สำนักปลัด, สวนการคลัง 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนโยธา 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.สงเสริมการเรียนรู และการดำเนินชีวิตตามทฤษฎี

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริมการบริการดานสาธารณสุข 

3. การจัดการศึกษา  หรือสนับสนุนสงเสริมการศึกษา 

4. การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 

5. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

6. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ 

7.สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

สำนักปลัด, สวนการคลัง 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนโยธา 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 



สวนท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1. อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2. สรางจิตสำนึกและตระหนักในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3. การบริหารจัดการขยะมลูฝอยและสิ่งแวดลอม 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 4  

สงเสริมอนุรักษฟนฟู  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถิ่น 

1. สงเสรมิอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

ประเพณ ี

2. สรางจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณคาและความสำคญั

ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน 

3. สงเสรมิและเผยแพรภมูิปญญาทองถ่ิน 

4. สงเสรมิศาสนา  พัฒนาคณุธรรมและจริยธรรม 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 

 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

สำนักปลดั, สวนการคลัง, สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5  

การพัฒนาองคกรและบุคลากรภาครัฐสูการบริหารจดัการท่ี

ดี 

1. พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรของทองถ่ิน 

2. พัฒนาระบบบริหารงานคลัง 

3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5. สงเสรมิการมสีวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

และประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาชุมชน 

6. สงเสรมิการเรียนรูการบริหารจดัการท่ีด ี

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

 

สวนการคลัง 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

 



สวนท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนา  และแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียว 

1. ประชาสัมพันธการทองเท่ียว 

2. พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางเปนระบบ 

3. สงเสริมบุคลากรดานการทองเท่ียว 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 7 

การสงเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและกระบวนการ

ประชาสังคม 

1. สงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวม

ทางการเมือง 

2. พัฒนาระบบการใหบริการ  และเผยแพรขอมูล

ขาวสารการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย 

3. สงเสริมและพัฒนากระบวนการประชาสังคม

ภาคประชาชน 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

 

 

ทุกสวนภายในหนวยงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 8 

สงเสริมการพัฒนาดานเกษตรย่ังยืน 

1. สงเสริมระบบการเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง 

2. จัดตั้งหรือสงเสริมตลาดกลางเพ่ือการเกษตร 

3. จัดตั้งหรือสงเสริมศูนยการเรียนรู 

Technology ดานการเกษตร 

4. สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียน 

5. สงเสริมสนับสนุนการใชเกษตรอินทรีย       ปุย

ชีวภาพ 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร 

สำนักปลัด, สวนการคลงั, สวนสงเสริมการเกษตร 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร 

 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร 

สำนักปลัด, สวนการคลัง, สวนสงเสริมการเกษตร 

 



 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

บทที่ 6  การนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
ไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี 6 

การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฎิบัติ  

 และการติดตามประเมินผล 
 

 

 

องคประกอบ  ประกอบดวยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยนำเสนอได  

ดังนี้ 

 1. องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซ่ึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กำหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือชวยปฏิบัติงาน

ตามท่ีเห็นสมควร  ซ่ึงควรแสดงไวในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือเปนแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

 2. การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยการกำหนดรูปแบบท่ีจะใชในการติดตามและประเมินผล เพ่ือ

ตรวจสอบวาไดดำเนินการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติตามเปาหมายภายใตระยะเวลาท่ี

กำหนดไวหรือไม  และบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนดไวหรือไม 

 3. การกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน  กำหนดหวงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยคำนึงถึงความเหมาะสม  ท้ังนี้

ควรกำหนดหวงเวลาในการติดตามระหวางการจัดทำแผนยุทธศาสตรกาพัฒนา  และประเมินผลการจัดทำ

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเม่ือดำเนินการแลวเสร็จ  ในแตละปควรจะมีการติดตามการนำแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาไปสูการปฏิบัติอยางนอยปละ  1 ครั้ง  แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและ

ประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนำเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ  

1 ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 

  

 

 การติดตามจะทำใหทราบวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรถึงระยะใดบางแลว  มีการ

ดำเนินการในชวงใด  ตรงกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไวหรือไม 

 

 

 

การนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม

          

 

การติดตาม (Monitoring) 



 

 

 

 การประเมินผลแผนยุทธศาสตรจำเปนตองมีเกณฑมาตราฐาน (Standardcriteria) และตัวชี้วัด 

(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินใหเกิดความชัดเจน  เปนระบบ  มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ  

โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสำคัญใน  2 ระดับ  คือ  เกณฑการประเมินหนวยงาน  และเกณฑการประเมิน

โครงการ 

 

 

 

 1. การกำหนดองคกรรับผิดชอบ 

 การติดตามและประเมินผลแผน พั ฒ นาขององค ก ารบ ริห ารส วนตำบล  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28 ซ่ึง

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประกอบดวย 

  - สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจำนวน  3 คน 

  - ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจำนวน  2 คน 

  - ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจำนวน  2 คน 

  - หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจำนวน  2 คน 

  - ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารคัดเลือกจำนวน  2 คน 

 โดยใหคณะกรรมการเลือกกรมการหนึ่งคนทำหนาท่ีประธานคณะกรรมการ  และกรรมการอีกหนึ่งคน

ทำหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

 คณะกรรมการมีหนาท่ีดังนี้ 

 (1) กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3) รายงานผล  และเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตาม  และประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบ  โดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน  เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

 

 

 

 

การประเมิน (Evaluation) 

วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปปฏิบัต ิ



 

 2. การกำหนดข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลการนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปปฏิบัติ  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลทาคลอ  โดยใชแบบรายงาน 3 แบบ 

ตามรูปแบบท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินกำหนดเปนแนวทางไว คือ 

 1. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน แบบท่ี 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. แบบติดตามแผนพัฒนา ใชแบบรายงาน แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใชแบบรายงาน 3 แบบ คือ  

 3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 3.3แบบประเมินความพอใจตอผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 

 (รายละเอียดแบบประเมินและแบบติดตามใน ภาคผนวก) 

 

 3. การกำหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อบต. 1.ใชแบบรายงานท่ี 2 แบบ

ติดตามผลการดำเนินงาน

ของ อบต. รายไตรมาส (3 

เดือน)  

2. สงรายงานใหคณะกรรม 

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ทุก ๆ 

 3 เดือน 

อบต. 1 ใชแบบรายงานท่ี 1 การ

ก ำ กั บ ก า ร จั ด แ ผ น

ยุทธศาสตร ของ อบต. 

2. สงรายงานใหคณะกรรม 

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

เม่ือ 

อบต.

ประกาศใช

แผน 

    1. ใชแบบรายงานท่ี 3/1 

 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร

ดำเนินงานตามยุทธศาสตร 

2. ใชแบบรายงานท่ี 3/2 

 แบบประเมินความพอใจ

ตอผลการดำเนินงานของ 

อบต. ในภาพรวม 

3. ใชแบบรายงานท่ี 3/3 

 แบบประเมินความพอใจ

ทุก ๆ 1 ป 

(ภายใน

ธันวาคม) 



ตอผลการดำเนินงานของ 

 อบต. ในแตละยุทธศาสตร 

4.สงรายงานใหคณะกรรม- 

การติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะหรายงานตาม 

แบบ 

3. รายงานผลใหผูบริหาร

ทราบ 

15 วัน

นับตั้งแตรับ

รายงาน 

คณะกรรมการ

ติดตามฯ 

 

1. ตรวจสอบรายงาน 

2. วิเคราะหรายงานตาม 

แบบ 

3. เสนอผูบริหารทราบ 

15 วัน

นับตั้งแต

รับรายงาน 

   ผูบริหารฯ 1.เสนอสภาฯ เพ่ือทราบ 

2.ประกาศใหประชาชน

ทราบ 

1.ภายใน

ธันวาคม 

2.ประกาศ

ไมนอยกวา 

30 วัน 
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