เทศบาลตาบลท่าชนะ
อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บทที่ ๑
บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้เทศบาลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดทาแผน คือ
แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปี แผนดาเนินการ ส่วนของแผนยุทธศาสตร์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นต้องจัดทา
เนื่องจากเป็นแผนแม่ในการกาหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ
เทศบาลตาบลท่าชนะ จึงได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ ปี (๒๕๕ ๕ - ๒๕๕๗) เพื่อใช้
เป็นแนวทางการดาเนินการและได้ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือประชาคมทุกชุมชนในเขต
เทศบาล
เทศบาลตาบลท่าชนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาฉบับนี้คงเป็นแนวทางที่ดีที่จะสร้าง
ความก้าวหน้าให้กับเทศบาลและสนองตอบต่อประชาชนได้เป็นอย่างดี
เทศบาลตาบลท่าชนะ

บทที่ ๒
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตาบลท่าชนะตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มทางทิศตะวันออกของอาเภอท่าชนะโดยมี
ลาคลองหลายสายไหลผ่านด้วยกันคือ คลองท่ากระจาย คลองนาเหรียงและคลองตาเลิศ
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับตาบลท่าชนะ ตาบลคลองพา อาเภอท่าชนะ โดยมีคลองท่ากระจาย
เป็นแนวเขต
ทิศใต้ ติดต่อกับตาบลประสงค์และตาบลวัง อาเภอท่าชนะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตาบลท่าชนะ อาเภอท่าชนะ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตาบลสมอทอง อาเภอท่าชนะ
เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลท่าชนะมีพื้นที่ ๖ .๙๓ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของตาบลท่าชนะ
หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๓ บางส่วน ตาบลสมอทอง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๒ บางส่วน เทศบาลตาบลท่า
ชนะอยู่ห่างจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๑ กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ๕๗๔ กิโลเมตร ขณะนี้ได้
แบ่งเขตการปกครองเป็น ๔ ชุมชน คือ ชุมชนตลาด ชุมชนหนองหวาย ชุมชนสมอทอง ชุมชนนาเล
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
เทศบาลตาบลท่าชนะมีพื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มีความสูงจากระดับน้าทะเลปานกลาง
๕.๖ เมตร มีความลาดเอียงเล็กน้อยไปทางเหนือ โดยมีคลองไหลผ่านหลายสาย เช่น คลองท่ากระจาย
คลองตาเลิศ และคลองนาเหรียง
๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปของเทศบาลตาบลท่าชนะ คือ มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเมือง
ร้อน เนื่องจากได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากอ่าวไทย และทะเลจีนใต้ และมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต้จากมหาสมุทรอินเดียทาให้มี ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปถึงเดือนพฤษภาคมและฤดู
ฝนตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม
๑.๔ สภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยภาพรวม
ประชาชนในเขตเทศบาลส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีบางส่วนในชุมชนตลาด
ประกอบอาชีพค้าขาย ลักษณะชุมชนในท้องถิ่นยังต้องพึ่งกลไกตลาดโลก ทาให้ราคาพืชผลทางการเกษตร
ขึ้น ๆ ลง ๆ ไม่แน่นอน
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาล
๒.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.๑.๑ การคมนาคมขนส่ง
- ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟสายใต้ผ่านสถานีรถไฟท่าชนะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
- ทางรถยนต์ มีทางหลวงจังหวัดสาย ๔๑๑๒ และ ๔๑๑๔ ผ่านเขตเทศบาลไปจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และเชื่อมถนนสายเอเชีย

- ทางเครื่องบิน มีท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ห่างจากเทศบาลตาบลท่าชนะ ประมาณ
๖๐ กิโลเมตรซึ่งจะต้องไปที่อาเภอพุนพิน
๒.๑.๒ การไฟฟูา
ระบบไฟฟูาในเขตเทศบาลใช้จากแหล่งจ่ายไฟฟูาจากการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอาเภอไชยา
๒.๑.๓ การประปา
ระบบประปาในเขตเทศบาลได้โอนระบบการผลิตให้การประปาส่วนภูมิภาคอาเภอไชยาปริมาณ
การผลิตแต่ละวันประมาณ ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร มีผู้ใช้น้าประมาณ ๕๓๖
ครัวเรือน แหล่งน้าดิบที่ใช้
ในการผลิตจากคลองท่ากระจาย
๒.๑.๔ การสื่อสารและโทรคมนาคม
- การไปรษณีย์โทรเลข มีการไปรษณีย์ของอาเภอท่าชนะซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
- โทรศัพท์ มีสานักงานให้บริการโทรศัพท์อยู่ที่อาเภอไชยา เขตเทศบาลมีระบบกระจายเสียง
ระบบไร้สายมีภาครับจานวน ๔ จุด
๒.๑.๕ การจราจร
มีทางหลวงจังหวัดเชื่อมต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรและรถไฟสายใต้ สามารถ
ให้บริการได้ตลอดเกือบ ๒๔ ชั่วโมง
๒.๑.๖ การใช้ที่ดิน
ในชุมชนตลาดเป็นบ้านเรือนที่ใช้อยู่อาศัยและการค้าขายเป็นหลัก การลงทุนสร้างหมู่บ้านเพื่อ
ขายและให้เช่ามีน้อยมาก ส่วนรอบนอกจะเป็นสวนพืชและผลไม้และพื้นที่นาเป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้
เทศบาลกาลังกาหนดผังเมืองรวมของเทศบาลเพื่อกาหนดการใช้ประโยชน์ของที่ดินให้เป็นระเบียบต่อไป
๒.๒ ด้านเศรษฐกิจ
๒.๒.๑ โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจของอาเภอท่าชนะจะเป็นระบบการผลิตจากสาขาการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ ทางภาคอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมเล็กๆในครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่
๒.๒.๒ การเกษตรกรรม
ประชากรในเขตเทศบาลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทาสวนผลไม้ สวนยางพารา
สวนปาล์ม สวนมะพร้าว และทานา พื้นที่ร้อยละ ๗๐ เป็นพื้นที่การเกษตร
๒.๒.๓ การอุตสาหกรรม
ในเขตเทศบาลไม่มีการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนเสีย
ส่วนมาก เช่น อู่ซ่อมรถ โรงงานผลิตอิฐ และสถานีบริการน้ามันขนาดเล็กซึ่งใช้แรงงานในครัวเรือน
๒.๒.๔ การพานิชยกรรม/การบริการ
การพานิชยกรรมและการบริการมีการประกอบธุรกิจการค้ามากพอสมควรเพราะเป็นศูนย์กลาง
การค้าขายของตัวอาเภอ เช่น ธุรกิจค้าของชา ค้าวัสดุก่อสร้าง วัสดุการเกษตร และเครื่องจักรกล ขนาดเล็ก
และธุรกิจการเงินมีจานวน ๔ ธนาคาร คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธกส.) , ธนาคารออมสิน ธนาคาร
กรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ นอกจากนี้ยังมีตลาดสดเทศบาล ๑ แห่ง ตลาดเอกชน ๑ แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ ๑ แห่ง สถานีบริการน้ามัน ๒ แห่ง ทิศทางการค้าการลงทุนยังไม่ขยายตัว
๒.๒.๕ การท่องเที่ยว
เทศบาลมีการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเขตคือ ถ้าเทพประสงค์ นอกจากนั้นแล้วยัง
มีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและออกกาลังกายคือสวนสุขภาพของเทศบาลและสระน้าสาธารณะที่จะพัฒนาให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวในอนาคต แต่บริเวณใกล้เคียงซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลนั้นมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอาเภอ
เช่น หาดสาเร็จ เขาประสงค์ วัดถ้าใหญ่ เขาเพลา
๒.๒.๖ การปศุสัตว์
ประชาชนในเขตเทศบาลมีการปศุสัตว์ เช่น เลี้ยงโค หมู ไก่ เป็ด ซึ่งเป็นมูลค่าผลผลิตที่ต่า
เพราะเลี้ยงตามสภาพธรรมชาติไม่มีระบบการจัดการฟาร์ม
๒.๓ ด้านสังคม
๒.๓.๑ จานวนประชากร
ประชากร
ในเขตเทศบาล ตาบลท่าชนะ ตามสถิติทะเบียนราษฎรขอ งเทศบาลตาบลท่าชนะ
ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ มีจานวนประชากรทั้ งสิ้น ๓,๐๑๒ คน แยกเป็น ชาย ๑,๔๘๙ คน หญิ ง ๑,๕๒๓ คน
จานวนบ้าน ๑,๓๖๔ ครัวเรือน ความเคลื่อนไหวย้ายถิ่นฐานมีน้อยความหนาแน่นของประชากรจานวน
๔๓๔.๖๓ คน/ตารางกิโลเมตร
สถิติจานวนประชากรของ
สานักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตาบลท่าชนะ
ข้อมูล
จานวนประชากร
- ชาย
- หญิง
จานวนคนตาย
จานวนคนย้ายเข้า
จานวนคนย้ายออก
จานวนบ้าน

๒๕๕๐
๒,๙๙๑
๑,๔๘๓
๑,๕๐๘
๑๓
๕๘
๖๕
๑,๒๓๐

๒๕๕๑
๓,๐๐๖
๑,๕๐๑
๑,๕๐๕
๑๕
๒๖๔
๑๒๓
๑,๒๙๕

๒๕๕๒
๓,๐๐๗
๑,๕๐๔
๑,๕๐๓
๒๒
๒๙๖
๒๕๐
๑,๓๔๔

๒๕๕๓
๓,๐๑๒
๑,๔๘๙
๑,๕๒๓
๑๕
๑๗๕
๑๒๒
๑,๓๖๔

ที่มา / งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตาบลท่าชนะ
๒.๓.๒ การศึกษา
ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนตลาดหนองหวาย มีนักเรียน ๓๕๐ คน แต่ยังไม่สังกัดเทศบาล และมี
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลท่าชนะมีนักเรียนก่อนวัยเรียน (อนุบาล) ซึ่งเทศบาลรับผิดชอบดูแลมีนักเรียน
จานวน ๓๕ คน ชาย ๑๙ คน หญิง ๑๖ คน ซึ่งมีครูดูแลจานวน ๓ คน
๒.๓.๓ การศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีนับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ ๒๐ ครัวเรือน มีวัด
อยู่ในเขตเทศบาล ๑ วัด คือ วัดวิชิตดิตถาราม (วัดคอกช้าง)

การคลังท้องถิ่น
โครงสร้างทางการคลังของเทศบาลตาบลท่าชนะ มีแหล่งที่มาของรายรับและรายจ่ายหลายประเภท
ดังนี้
๑. ด้านรายรับ มีรายได้จากภาษีอากรประเภทต่าง ๆ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
นอกจากนี้เทศบาลยังมีรายได้จากเทศพาณิชย์และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตารางสถิติรายได้ของเทศบาลตาบลท่าชนะ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓)
ปี พ.ศ.

รายได้เทศบาล

เงินอุดหนุนรัฐบาล

เงินอื่น ๆ

๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๑๕,๓๕๓,๘๓๐.๖๖
๑๑,๐๔๙,๓๙๘.๐๘
๑๐,๑๘๖,๗๕๔.๑๙
๑๓,๐๗๑,๖๖๙.๘๒
๑๕,๐๒๘,๑๓๖.๕๙
๑๓,๓๒๒,๖๗๔.๘๗
๑๒,๒๖๓,๗๑๐.๐๐
๑๓,๕๔๖,๔๖๔.๔๕
๑๖,๐๑๑,๗๕๓.๕๑

๑,๕๕๗,๘๐๐.๐๐
๘,๑๗๕,๔๘๕.๓๑
๘,๗๑๐,๘๘๒.๐๐
๙,๘๒๓,๘๖๖.๐๐
๑๑,๐๑๙,๕๓๓.๐๐
๑๓,๒๑๐,๗๑๐.๐๐
๑๕,๔๘๕,๓๕๖.๘๐
๑๓,๒๑๑,๑๕๐.๗๗
๗,๗๓๕,๙๙๒.๕๑

-

รวมรายรับตามงบทั่วไป
๑๖,๙๑๑,๖๓๐.๖๖
๑๙,๒๒๔,๘๘๓.๓๙
๑๘,๘๙๗,๖๓๖.๑๙
๒๒,๘๙๕,๕๓๕.๘๒
๒๖,๐๔๗,๖๖๙.๕๙
๒๖,๕๓๓,๓๘๔.๘๗
๒๗,๗๔๙,๐๖๖.๘๐
๒๖,๗๕๗,๖๑๕.๒๒
๒๓,๗๔๗,๗๔๕.๕๑

๒. ด้านรายจ่าย เทศบาลแบ่งรายจ่ายออกเป็น รายจ่ายประจา และรายจ่ายเพื่อการลงทุน
ตารางสถิติรายจ่ายของเทศบาลตาบลท่าชนะ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๓)
ปี พ.ศ.

รายจ่ายประจา

๒๕๔๕
๒๕๔๖
๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓

๖,๑๙๖,๖๑๐.๑๔
๖,๐๖๓,๗๗๔.๖๔
๑๕,๙๓๒,๓๒๘.๖๗
๑๔,๗๐๒,๔๙๔.๓๑
๑๕,๖๙๓,๒๔๘.๗๒
๒๐,๘๖๔,๑๓๘.๔๗
๒๒,๓๓๕,๗๑๕.๘๙
๒๒,๘๗๑,๙๒๔.๙๑
๒๑,๖๖๑,๑๕๒.๘๓

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

รวมรายจ่ายตามงบทั่วไป

๕,๖๒๘,๑๕๐.๐๐
๘,๓๓๓,๒๘๓.๐๐
๖๐,๐๐๐.๐๐
๕,๕๓๖,๓๔๖.๐๐
๖,๔๕๙,๖๘๕.๙๙
๓,๗๗๒,๖๓๐.๐๐
๕,๐๘๘,๕๓๑.๐๐
๒,๘๐๔,๖๔๙.๐๐
๙๘๗,๔๒๗.๒๑

๑๑,๘๒๔,๗๖๐.๑๔
๑๔,๓๙๗,๐๕๗.๖๔
๑๕,๙๙๒,๓๒๘.๖๗
๒๐,๒๓๘,๘๔๐.๓๑
๒๒,๑๕๒,๙๓๔.๗๑
๒๔,๖๓๖,๗๖๘.๔๗
๒๗,๔๒๔,๒๔๖.๘๙
๒๕,๖๗๖,๕๗๓.๙๑
๒๒,๖๔๘,๕๘๐.๐๔

แผนภูมโิ ครงสร้ างของเทศบาล
นายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายก

เลขานายกเทศมนตรี
รองนายกฯ

สภาเทศบาล

รองนายกฯ
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สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองสาธารณสุขฯ

งานนิติการ

งานพัสดุและทรัพย์สิน

งานแบบแผนและก่อสร้าง

ฝ่ ายบริ หารงานสาธารณสุข

งานวิเคราะห์ฯ

งานการเงินและบัญชี

งานสาธารณูปโภค

งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่ งแวดล้อม

งานการเจ้าหน้าที่

งานผลประโยชน์

งานไฟฟ้ าสาธารณและ
สถานที่

งานสัตว์แพทย์

งานวิศวกรรม

งานส่งเสริ มสุขภาพ

งานบริ หารการศึกษา
งานธุรการ
งานป้ องกันฯ
งานทะเบียนราษฎร
งานพัฒนาชุมชน

งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

งานสวนสาธารณะฯ

เทศบาลตาบลท่าชนะ แบ่งหน่วยงานภายในส่วนราชการตามที่ ก .ท. กาหนดเป็น ๔ กอง
และงานต่าง ๆ ดังนี้
๑. สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการเจ้าหน้าที่
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานนิติการ งานทะเบียนราษฎร งานธุรการ งานบริหารการศึกษา
งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานพัฒนาชุมชน
๒. กองคลัง มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในงานการเงินและบัญชี
งานผลประโยชน์ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานพัสดุและทรัพย์สิน
๓.
กองช่าง มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค
งานไฟฟูาสาธารณะและสถานที่ งานวิศวกรรม งานสวนสาธารณะ
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน
สุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม งานสัตว์แพทย์ งานส่งเสริมสุขภาพ
อัตรากาลังของเทศบาลปัจจุบัน
ประเภท
๑. พนักงานเทศบาล
๒. ลูกจ้างประจา
๓. พนักงานจ้างตามภารกิจและ
พนักงานจ้างทั่วไป

จานวนคน
๒๒ คน
๑ คน
๓๖ คน

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๕๓)
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐

โครงการ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ ๒ ชั้น
ถนนเลียบทางรถไฟ - ฝั่งตะวันตกถึงถนนราษฎร์เกษม
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
โครงการวันปิยะมหาราช
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการสารวจ จปฐ.
โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยง
โครงการบัณฑิตน้อย
โครงการปูองกันและควบคุมไข้เลือดออก
โครงการควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการสุขาภิบาลร้านอาหารและแผงลอย
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานผู้สูงอายุ
โครงการครูฝึกสอนการออกกาลังกาย
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่
โครงการวันปีใหม่
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดงานวันสงกรานต์
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการประเพณีชักพระ
โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา
ค่าอาหารกลางวัน - ศพด.
อุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวัน ร.ร.ตลาดหนองหวาย
อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
อุดหนุนกีฬาโรงเรียน
อุดหนุนประเพณีท้องถิ่น (กินเจ)
อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลหญิง
การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
โครงการวันเทศบาล
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงสงกรานต์
โครงการดูแลความปลอดภัยช่วงปีใหม่

งบประมาณ
(เบิกจ่าย)
๘๐๐,๐๐๐
๓,๐๐๐
๙๙,๘๗๘
๘๒,๑๓๖
๑๒,๐๗๙
๖,๐๐๐
๙,๗๕๘
๗๓,๘๘๐
๒๐,๐๐๐
๕๐๐
๑๒,๙๒๐
๒๖,๔๕๐
๔๘,๐๐๐
๑๖,๙๑๕
๒๘,๘๕๐
๒๙,๙๘๐
๑๘,๑๘๕
๖๙,๐๐๐
๑๕,๒๕๐
๕,๐๐๐
๑๔๓,๒๔๑
๑,๓๕๘,๕๐๐
๓๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๔๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๑๖,๓๓๓
๑๔,๐๐๐
๑๔,๐๐๐

ที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙

โครงการ
โครงการจัดทาเอกสาร วารสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
โครงการจัดทาแผนพัฒนา
โครงการปกปูองสถาบันของชาติ
อุดหนุนการปฏิบัติงานศูนย์จัดซื้อ-จัดจ้างอาเภอ
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ ชุด (สานักปลัดฯ)
เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จานวน ๑ ชุด (สาธารณสุขฯ)
โครงการปรับปรุงที่ทาการชุมชนตลาดและชุมชนหนองหวาย
โครงการติดตั้งกันสาดชุมชนนาเล
โครงการติดตั้งกันสาดชุมชนสมอทอง
รวม

งบประมาณ
(เบิกจ่าย)
๒๔,๐๐๐
๘,๑๐๕
๒,๕๐๐
๑๐,๐๐๐
๒๙,๙๙๒.๑๐
๓๗,๖๓๕.๑๑
๕๓,๐๐๐
๓๐,๐๐๐
๓๖,๘๐๐
๓,๒๗๖,๘๘๗.๒๑

บทที่ ๓
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ หลักการและแนวคิดในการวางแผนของเทศบาลตาบลท่าชนะ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล , แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ , แผนพัฒนาจังหวัด , แผนพัฒนาอาเภอ ดังนี้
- สนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้าน , ทากิจกรรมเสริมรายได้
และจัดอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาลอยู่
ตลอด
- สนับสนุนที่ทาการชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างเสริมแลกเปลี่ยนอาชีพกันและกัน
- สนับสนุนโครงการที่เน้นตามแนวพระราชดาริเพื่อให้ประชาชนอยู่แบบพอเพียง
- สนับสนุน รณรงค์ สร้างจิตสานึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนต่อต้านยาเสพติดโดยไม่ยุ่ง ไม่เสพ
และคอยสอดส่องดูแลในชุมชนด้วยกันเอง
- เทศบาลเน้นการพัฒนาให้ครบทุกด้านเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนได้อยู่ดีกินดีและมีความสุข
- เป็นการแก้ไขด้านคอรัปชั่นโดยการให้ประชาชนมาเป็นกรรมการร่วมทุกครั้งในการจัดซื้อ จัดจ้าง
และรายงานการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบในการประชุมประจาเดือนทุกเดือน
- การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและการจัดการโดยใช้หลักนิติธรรม คุณธรรม ความรับผิดชอบ
และความโปร่งใสพร้อมตรวจสอบได้ และเป็นการทางานโดยให้คุ้มค่า
๒. ยุทธศาสตร์เทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
มุ่งเป็นการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพที่ยั่งยืน
- โดยเทศบาลได้รณรงค์ ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้ประชาชนได้มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนต่อไป
- เทศบาลมุ่งเน้นให้ประชาชนทามาหากินโดยส่งเสริม ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
เกษตรอาเภอ ประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีวิธีการจัดทาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน
- เทศบาลเป็นการพัฒนาบุคลากรได้ส่งเสริมให้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นหรือจัดส่งให้พนักงานเข้าอบรมใน
สาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาปฏิบัติงานต่อไป
- เทศบาลเป็นปรับปรุงด้านการคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานทุกชุมชนเพื่อความ
สะดวกในการสัญจรไปมา
๓. ยุทธศาสตร์ของเทศบาลที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑
นโยบายการปฏิรูปการเมือง การปกครองและการบริหาร
- เน้นการปฏิรูปการเมืองโดยให้ความสาคัญกับประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่นทุกระดับ
- เน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างมาตรการปูองกันการปราบปราม
ทุจริต เช่น เข้าร่วมเป็นกรรมการในเรื่องต่าง ๆ
- ส่งเสริมเสรีภาพให้กับประชาชนโดยจัดระบบสื่อต่าง ๆ เพื่อบริการสาธารณะให้
ประชาชนอย่างแท้จริง

๓.๒
นโยบายเศรษฐกิจ
- เน้นเศรษฐกิจฐานรากเป็นพื้นฐาน โดยเน้นสนับสนุนการทาแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เน้นผลิตภัณฑ์ในชุมชนในท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมคุณภาพฝีมือ แรงงาน
- มีการวางโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและเน้นโครงสร้างทางปัญญาในสังคมเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ประชาชนในชุมชนมี
ความคิดริเริ่มในการทาธุรกิจในครัวเรือน โดยให้เป็นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจตลอดจนเน้นให้ประชาชนใช้จ่ายประหยัด เน้นสินค้าในชุมชนเพื่อลดภาระหนี้สิน
๓.๓
นโยบายสังคม
มุง่ เน้นสร้างสังคมเข้มแข็งให้อยู่เย็นเป็นสุขบนพืน้ ฐานคุณธรรม มีลกั ษณะดังนี้
- ส่งเสริมความสามัคคี ความสมานฉันท์ในชุมชน
- เน้นให้สังคมในชุมชนเป็นสังคมเข้มแข็ง มีคุณธรรม
- เน้นการให้ความรู้ในหลาย ๆ ช่องทางเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้มีการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองในการรับรู้สภาพแวดล้อมภายนอกได้
- พัฒนาสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง ลดปัจจัยเสี่ยงจากพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อ
สังคม
- ส่งเสริมกีฬาโดยเน้นให้ประชาชนรู้จักรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงอยู่ตลอด
มีสมรรถภาพที่ดี มุ่งน้าใจนักกีฬา เน้นค่านิยมที่เกิดสมานฉันท์
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
๑. นโยบายด้านพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสาธารณสุข
๑.๑ ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน ประชาชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนและดาเนินการ
ด้านการศึกษาให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาแห่งชาติ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่เด็ก
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา ผู้สูงอายุ รณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรมโดย
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
๑.๒ ส่งเสริมการจัดตั้งชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่าย
เชื่อมโยงระหว่างชุมชน องค์กรเอกชน ประชาชนและท้องถิ่น
๑.๓ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การจัดสวัสดิการแก่เด็ก ผู้สูงอายุ
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและเป็นธรรม
๑.๔ กาหนดมาตรการและแนวทางการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑.๕ กาหนดให้เทศบาลเป็นเมืองแห่งความรู้ทั้งด้านศิลปวิทยาการและวัฒนธรรมประเพณี
สนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนใช้วิถีชีวิตโดยใช้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก
๒.๒ จัดตั้งกองทุนชุมชนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางด้านการเงินและการประกอบอาชีพ
๒.๓ ส่งเสริมสินค้าที่ผลิตจากชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
๒.๔ ส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนาแรงงานของเยาวชน ประชาชนให้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น

๒.๕ จัดให้มีตลาดเพื่อรองรับผลผลิตอย่างเพียงพอ ถูกสุขลักษณะและสะดวกในการซื้อขาย
๒.๖ ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ภูเขา แม่น้า ลาคลองและทิวทัศน์อื่น ๆ เพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๒.๗ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างเพียงพอและทั่วถึงเพื่อเป็นการอานวย
ความสะดวกและส่งเสริมการลงทุน
๓. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม ความสวยงาม สะอาดและปลอดภัย
๓.๑ ดาเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้าที่ได้มาตรฐานให้เพียงพอและทั่วถึง
เพื่ออานวยความสะดวกในการคมนาคมและขนส่ง
๓.๒ จัดให้มีไฟฟูาสาธารณะ แสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอย สวนสาธารณะ ลานกีฬา ฯลฯ
อย่างทั่วถึง
๓.๓ ดาเนินการจัดสร้างระบบระบายน้า แนวเขื่อน ตามลาคลองและถนนต่าง ๆ ในชุมชน
เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังและระบายน้าออกจากชุมชน
๓.๔ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภค ไฟฟูา
ประปา การสื่อสารและโทรคมนาคมอย่างเพียงพอและทั่วถึงในเขตเทศบาล
๓.๕ จัดระบบการจราจรในเขตเมืองให้มีความสะดวก ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและ
มีที่จอดรถเพียงพอเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
๓.๖ จัดทาผังเมืองเฉพาะเพื่อให้การขยายตัวของเมืองมีแนวทางที่ชัดเจนเป็นไปอย่างมีระบบ
๔. นโยบายด้านการเมือง การบริหารและการบริการ
๔.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง โดยการร่วมคิด ร่วมทา
ร่วมตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดาเนินงานเพื่อให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมือง
มีประสิทธิภาพ จัดการบริการในเชิงรุกและจัดการบริการเป็นพิเศษในด้านต่าง ๆ เพื่ออานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน
๔.๒ สร้างระบบการบริหารงานโดยเน้นหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สุจริต โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้และตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
๔.๓ ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมกาหนด แผนงาน โครงการ
ในการพัฒนาเทศบาล
๔.๔ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ ที่
ประชาชนสนใจและสามารถตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ด้วยความรวดเร็ว
๔.๕ จัดการพัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อสามารถปฏิบัติงานสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๖ ส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยใช้ระบบ
คุณธรรมและจัดสวัสดิการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
๔.๗ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม บทบาทหน้าที่ของประชาชนที่มี
ต่อการบริหารบ้านเมืองและอานาจในการตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
๔.๘ จัดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่เพื่อจัดบริการด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนและได้รับฟังปัญหา
ความต้องการจากประชาชนได้อย่างทั่วถึง

๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา สามารถสรุปได้ดังนี้
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ประเด็นการพัฒนา
ปัญหา/ความต้องการ
พื้นที่เป้าหมาย
แนวทางการพัฒนา
๑. ด้านโครงสร้าง - ก่อสร้าง , ปรับปรุงถนนให้ได้ - ถนนลูกรังทุกสายใน - เร่งรัดจัดสรรงบประมาณ,
พื้นฐาน
มาตรฐานและเพียงพอ
เขตเทศบาล
ก่อสร้าง , ปรับปรุงถนนให้ได้
มาตรฐาน
- ปรับปรุงทางเท้า , ท่อระบาย - ทุกสายในเขต
- ดาเนินการสารวจทางเท้า
น้าบริเวณถนนทุกสาย
เทศบาล
ท่อระบายที่ชารุดเพื่อจัดสรร
งบประมาณดาเนินการจ้าง
เหมา ปรับปรุงทางเท้า ลอกท่อ
ระบายน้า
- ปรับปรุงระบบไฟฟูา
- ถนนในชุมชนทั้ง ๔ - ดาเนินการสารวจจุดที่มีแสง
(แสงสว่าง) สาธารณะ
ชุมชน
สว่างไม่ทั่วถึงเพื่อดาเนินการ
ปรับปรุง
- บุกเบิกถนนสายใหม่
- ๔ ชุมชน
- สารวจพื้นที่ดาเนินการและ
ประสานกับราษฎรที่ใช้บริการ
- ขยายเขตระบบประปา
- ๔ ชุมชน
- ดาเนินการสารวจครัวเรือน
ถนนที่ยังไม่ได้รับบริการ
น้าประปาให้สะดวก
๒. ด้านเศรษฐกิจ

- จัดตั้งกลุ่มแม่บ้านในการ
พัฒนาอาชีพ

- ๔ ชุมชน

- ฝึกอาชีพต่าง ๆ

- ทุก ๔ ชุมชน

- สนับสนุนงบประมาณในการ
ส่งเสริมอาชีพชุมชนแนว
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

- ๔ ชุมชน และพื้นที่
ใกล้เคียง

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในชุมชนได้เป็น
ชุมชนเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
ฯลฯ

ประเด็นการพัฒนา
ปัญหา/ความต้องการ
๓. ด้านคุณภาพชีวิต - การบริการด้านสาธารณสุข

- ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ทุกประเภท

พื้นที่เป้าหมาย
- ทุกชุมชน

แนวทางการพัฒนา
- จัดกิจกรรมแอโรบิค ออก
กาลังกาย
- จัดประชาสัมพันธ์ ดูกีฬา
มหกรรมทางโปรเจ็คเตอร์ ,
วิทยุท้องถิ่นเทศบาลตาบล
ท่าชนะ ฯลฯ

- ทุกชุมชน

- อบรม ออกหน่วยเคลื่อนที่
ส่งเสริม รณรงค์ให้ประชาชน
ได้รู้จักการปูองกันตัวเอง
- จัดให้มีการบริการด้าน
สาธารณสุขมูลฐานให้ครบทุก
ครัวเรือน
-สนับสนุนงบฯให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ปูองกัน
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนห่างไกลกับยาเสพติด
ทุกประเภท

ประเด็นการพัฒนา

ปัญหา/ความต้องการ

พื้นที่เป้าหมาย

- การจัดการศึกษาระดับอนุบาล - เขตเทศบาล
(เด็กก่อนปฐมวัย)
ใกล้เคียง

แนวทางการพัฒนา
- ปรับปรุงระบบการศึกษาให้
สมบูรณ์ได้มาตรฐาน

- สนับสนุนจัดกิจกรรมด้านกีฬา - ๔ ชุมชน , หน่วยงาน - สนับสนุนการออกกาลังกายใน
ใกล้เคียง , สถานศึกษา รูปแบบต่าง ๆ เช่นแข่งขันกีฬา
,เต้นแอโรบิค ฯลฯ
- จัดสวัสดิการเด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ
ผู้ด้อยโอกาส

- ๔ ชุมชนในเขต
เทศบาล

- จัดสรรงบประมาณ , ให้เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ
- ออกเยี่ยมเยือน
- ฝึกอาชีพ , ออกหน่วยเคลื่อนที่

- สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติต้อง
สมบูรณ์

- เขตเทศบาล

- รณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสานึก
อนุรักษ์ทรัพยากรให้อยู่อย่าง
ยั่งยืน
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ,
สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์

- ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี

- ๔ ชุมชน

- ส่งเสริม , สนับสนุนการจัด
กิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น

- ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม

- ๔ ชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง

- สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพย์สิน
- ส่งเสริมพัฒนา ปรับปรุงจัดให้
มีสวนสาธารณะหรือสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ

ประเด็นการพัฒนา
ปัญหา/ความต้องการ
๔. ด้านทรัพยากร - จัดหาถังขยะเพิ่ม
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
- จัดหาที่ดินทิ้งขยะ

พื้นที่เป้าหมาย
- ทุกชุมชน

- ก่อสร้าง ปรับปรุง สถานที่
ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ

- เทศบาล พื้นที่
ใกล้เคียง

- พัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

- เทศบาล

๕. ด้านการบริหาร - เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
จัดการบ้านเมืองที่ดี

- เทศบาล

- เขตเทศบาล

- บุคลากรมีประสิทธิภาพ

- เทศบาล

- การสนองตอบต่อความ
เดือดร้อนของประชาชน

- เขตเทศบาล

- จัดเก็บภาษีได้ตามเปูา

- เขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนา
- สารวจปริมาณขยะและจัดซื้อถัง
ขยะเพิ่ม
- จัดหา ตั้งงบประมาณ หาที่ดินใช้
สาหรับที่ทิ้งขยะและจัดการ
เกี่ยวกับระบบขยะครบวงจร
- จัดหา จัดตั้งงบประมาณเพื่อ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้
ครบถ้วน
- ดาเนินการ ปรับปรุง จัดหา
งบประมาณเพื่อจัดปรับปรุงปลูก
ต้นไม้ พันธุ์ไม้ให้เพื่อปลูกให้
สวยงาม
- จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ
เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยอยู่
ตลอด
- ส่งเสริม จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
สนับสนุนบุคลากรให้มีการศึกษาที่
สูงขึ้น
- จัดอบรม ทัศนศึกษาดูงานของ
เจ้าหน้าที่ กรรมการชุมชน
- จัดประชุมประจาเดือนเพื่อให้
ประชาชนได้รับทราบผลงานที่
ผู้บริหารดาเนินการไปแต่ละเดือน
- จัดเวทีประชาคมเพื่อให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่วม
คิด ร่วมทาในโครงการ นั้น ๆ
- จัดออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อเก็บ
ภาษีตามชุมชน
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ ทั่วถึง
- ออกกลยุทธ์แจกของชาร่วยกรณี
มาจ่ายภาษีตรงเวลาที่กาหนด
- จัดทาแผนที่ภาษีให้ครบถ้วน

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ด้วยเทคนิค ( SWOT) จากผลการศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน ( Weaknesses) จุดแข็ง ( Strengths) อุปสรรค
(Threat) และโอกาส (Opportunities) ของเทศบาลพอสรุปได้ดังนี้
 จุดแข็ง (Strength : S)
- เทศบาลมีคณะผู้บริหาร นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และใน
แต่ละกองต่าง ๆ ก็ได้แบ่งงานไว้อย่างชัดเจน
- ด้านวิธีการดาเนินงานเทศบาลตาบลท่าชนะ ได้ดาเนินการตามระเบียบกฎหมายที่กาหนดไว้ถูกต้องและ
เคร่งครัด
- เทศบาลตาบลท่าชนะมีการจัดทาแผนพัฒนา แผนยุทธศาสตร์ โดยอิงเวทีการจัดทาประชาคมของทุก
ชุมชนมามีส่วนร่วม
- เทศบาลมีบุคลากรในแต่ละกองที่มีความรู้ ความสามารถในงานนั้น ๆ ตรงตามสายงานที่กรอบได้วางไว้
- พนักงานทุกคนปฏิบัติงานภายใต้นโยบายและสนองตอบต่อประชาชนในเขตอย่างดีเสมอ
- เทศบาลตาบลท่าชนะเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่อาชีพหลักด้าน
เกษตรกรรม ซึ่งมีการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา, ปาล์ม, สวนผลไม้ ซึ่งในแต่ละปีถ้าพืชผลผลิต
ต่าง ๆ มีราคาสูงทาให้ประชาชนได้จับจ่ายใช้สอยด้านเศรษฐกิจดี
- เทศบาลตาบลท่าชนะ เป็นส่วนหนึ่งของอาเภอท่าชนะซึ่งเป็นอาเภอด่านแรกในการผ่านเข้าประตู
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวก็มีเช่น ถ้าเทพประสงค์ อยู่ในเขตเทศบาล
- เทศบาลตาบลท่าชนะเป็นพื้นที่ที่มีภูมิทัศน์ อุดมไปด้วยทิวเขาปุาไม้เขียวขจี ทาให้สภาพอากาศดี
เหมาะแก่การท่องเที่ยวประกอบกับเป็นชุมชนที่ไม่หนาแน่น
- เทศบาลตาบลท่าชนะถนนหนทางคล่องตัวในการสัญจรไปมาของประชาชน เนื่องจากการจราจรไม่หนาแน่น
 จุดอ่อน (Weakness : W)
- เทศบาลตาบลท่าชนะยังมีงานต่าง ๆ ที่ยังขาดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งบางครั้งทาให้งานบางงานอาจทา
ให้เจ้าหน้าที่มีงานมากและทาซ้าซ้อนกัน
- เทศบาลยังไม่สามารถดาเนินการโครงการต่าง ๆ ได้ครบทุกโครงการที่บรรจุไว้ในแผนเนื่องจากงบประมาณของ
เทศบาลยังน้อยไม่เพียงพอ
- ภาวะด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีปัญหาบ้างในเรื่องฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ทาให้ผลผลิตต่าง ๆ ไม่
ได้ผลเท่าที่ควร ประกอบกับราคาผลผลิตบางอย่างยังราคาไม่ดีพอ
- เทศบาลตาบลท่าชนะมีสถานท่องเที่ยว (ที่น่าท่องเที่ยว) ยังขาดในเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์
เนื่องจากงบประมาณของเทศบาลมีจากัด จึงไม่สามารถพัฒนาได้ดีเท่าที่ควร
- เทศบาลยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอเท่าที่ควรเนื่องจากงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์มีน้อย
 โอกาส (Opportunity : O)
๑. ตามนโยบายของรัฐบาลเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจโดยเน้นให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
เทศบาลเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโดยการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนได้มีการค้าขาย โดยการหา
วิธีการที่กระตุ้นให้ประชาชนได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในเขตเทศบาล เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เจริญ
การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา การจัดลานค้าชุมชน ฯลฯ

๒.
แนวโน้มการท่องเที่ยวเทศบาลมีโครงการในการปรับสภาพแวดล้อมในด้านภูมิทัศน์ให้สวยงามและมี
การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง
๓. ตาม พรบ.กระจายอานาจ รัฐบาลได้ให้ท้องถิ่นมีอิสระในการดาเนินงาน โครงการต่าง ๆ ได้อย่าง
กว้างขวาง จึงทาให้เทศบาลตัดสินใจในการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับประชาชนได้ตรงตามเปูาหมาย
-

 ภัยอุปสรรค (Threat : T)
สินค้าการเกษตรมักประสบปัญหาในเรื่องราคาไม่แน่นอน พร้อมทั้งมีคู่แข่งมาก
การท่องเที่ยวยังมีอุปสรรคบ้างเพราะยังขาดงบประมาณและการประชาสัมพันธ์เท่าที่ควร
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่แน่นอนเพราะน้ามันแพง สินค้าต้นทุนราคาสูง
การเมืองไม่แน่นอนทาให้การจัดการในการดาเนินการต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเปูาที่ตั้งไว้
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมทาให้มีปัญหาทางด้านสังคมมากขึ้น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑. ถนนโครงสร้างพื้นฐานต้องสมบูรณ์และเพียงพอและได้มาตรฐาน
๒. ด้านเศรษฐกิจ ต้องให้มีการมีส่วนร่วมและการฝึกอาชีพ ฯลฯ
๓. ด้านสังคม ต้องพร้อมอยู่เสมอในทุกด้าน
๔. ด้านสิ่งแวดล้อม ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งท่องเที่ยว
๕. ด้านบริการจัดการภาครัฐ ต้องมีเครื่องมือ เครื่องใช้ ครบครัน
๖. เทศบาลต้องมีการพัฒนาแบบยั่งยืน
๗. ต้องมีหลักธรรมาภิบาล
๘. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
๙. การบริการของประชาชนต้องได้รับความสะดวก รวดเร็วและประทับใจ
๑๐. บ้านเมืองสะอาด สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
๑๑. ประชาชนในเขตเทศบาลต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๒. ประชาชนต้องเป็นบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรง
๑๓. สภาพแวดล้อมต้องสมบูรณ์และได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของคนท่าชนะและ
นักท่องเที่ยว
๑๔. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
๑๕. ระบบด้านโครงสร้างพื้นฐานต้องได้มาตรฐานและสมบูรณ์
๑๖. เด็ก – เยาวชน - คนชรา ฯลฯ ต้องได้รับการดูแลทั่วถึง
๑๗. ประชาชนต้องได้รับข่าวสารและการมีส่วนร่วมในทุกด้าน
๑๘. ประชาชนในเขตต้องได้รับการพัฒนาเพื่อสู่สิ่งที่ดีในทุก ๆ ด้านเทศบาลต้องสนับสนุน พัฒนาให้ครบ
ทุกรูปแบบเพื่อประชาชนในเขตได้มีความพร้อมในทุก

บทที่ ๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๔.๑ วิสัยทัศน์
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมน่าอยู่ ชุมชนแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒ พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
- จัดให้มีระบบการคมนาคมสะดวก ได้มาตรฐานทุกชุมชน
- ระบบไฟฟูา – ประปาต้องมีใช้ทั้ง ๔ ชุมชน
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมอาชีพ การกระจายรายได้แก่ประชาชน
- เด็ก – เยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นคนมีคุณภาพ
- ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- ส่งเสริม, สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในการออกกาลังกาย
- รณรงค์ - ต่อต้านในด้านยาเสพติด
- ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี – เด็ก – เยาวชน ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี
- สนับสนุน - ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี
- ส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๔.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
- ระบบการคมนาคมได้มาตรฐานและเพียงพอ
- ระบบประปา - ไฟฟูาในทุกชุมชนต้องมีใช้และพอเพียง
- ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพียงพอ
- ประชาชนต้องมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ประชาชนต้องมีการยกระดับการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เทศบาล
รับผิดชอบ
- ประชาชนต้องมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกครัวเรือน
- สตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและคนพิการต้องมีการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการ
- ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- การบริการประชาชนต้องได้รับความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น
- บ้านเมืองต้องมีความสะอาด
- สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ต้องสมบูรณ์

จุดมุ่งหมายเพือ่ การพัฒนาท้ องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(goals)
๑. การคมนาคม สะดวก
ได้มาตรฐาน

ตัวชี้วดั (kps)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Bedcline Dale)

๑. จานวนชุมชนในเขตที่มีการ ๑. ชุมชนที่มีการคมนาคมสะดวก
ใช้การคมนาคม
และได้มาตรฐาน

เป้ าหมาย (Targets)
ปี ๕๕ ๕๙
๔ ชุมชน

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๔

๔

๔

๔

๔

๒. ระบบไฟฟ้ าสาธารณะ - ประปา ๒. ร้อยละประชาชน/ชุมชนที่
มีไฟฟ้ า - ประปาใช้

๒. ชุมชน ๔ ชุมชน และประปา
๔ ชุมชนที่ยงั ไม่มีใช้ได้มีประปาใช้

๔ ชุมชน

๔

๔

๔

๔

๔

๓. ประชาชนมีอาชีพที่มนั่ คงและ
เพียงพอ

๓. ร้อยละของประชาชนใน
ชุมชนที่มีอาชีพมัน่ คง

๓. ๗๐ % ของประชาชนในชุมชนมี
อาชีพมัน่ คง

๘๐ %

๖๐

๗๐

๗๕

๗๘

๘๐

๔. ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สิน

๔. จานวนชุมชนที่มีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

๔. ร้อยละ ๘๐ % ของประชาชนใน ๔ ชุมชน
ชุมชนทั้ง ๔ ชุมชนมีความปลอดภัย

๔

๔

๔

๔

๔

๑๕๐ –
๑๖๐ คน

๓๕ –
๔๐

๓๕ –
๔๐

๓๕ –
๔๐

๓๕ ๔๐

๓๕ –
๔๐

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๕. มีการยกระดับการศึกษาให้ดีข้ ึน ๕. จานวนเด็กอนุบาลในเขตที่ ๕. ประมาณ ๓๕ – ๔๐ ของเด็ก
รับผิดชอบได้รับการยกระดับ อนุบาลก่อนปฐมวัยที่เทศบาลรับ
การศึกษา
ผิดชอบ
- ด้านสุ ขภาพและคุณภาพชีวติ ต้อง
ดีข้ ึน

- ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน
ในเขตเทศบาลต้องมีคุณภาพ
ชีวติ ดีข้ ึน

- ประชาชนกลุ่มเป้ าหมายต้อง
ได้รับและมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(goals)

ตัวชี้วดั (kps)

ข้อมูลพื้นฐาน
(Bedcline Dale)

- พัฒนา ส่ งเสริ มจัดสวัสดิการ
สตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุและ
คนพิการ ด้อยโอกาส

- จานวนกลุ่มเป้ าหมายใน ๔ - จานวนกลุ่มสตรี /เด็ก/เยาวชน/
ชุมชนได้มีการพัฒนา ส่ งเสริ ม ผูส้ ู งอายุและคนพิการทั้ง ๔ ชุมชน
จัดสวัสดิการให้ดีข้ ึน
ได้รับการพัฒนาตามขีดจากัดที่
แบ่งกลุ่ม

- ประชาชนต้องมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น

- จานวนของประชาชนต้องมี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น

เป้ าหมาย (Targets)
ปี ๕๕ ๕๙
๔

๕๕

๕๖

๕๗

๕๘

๕๙

๔

๔

๔

๔

๔

- ร้อยละของประชาชนในเขต
ประมาณ ๙๐ % ต้องรณรงค์ให้มี
ส่ วนร่ วมในการแสดงความคิดเห็น
ตามระบบประชาธิปไตย

๙๐ %

๙๐ %

๙๐ %

๙๐ %

๙๐ %

๙๐ %

- ประชาชนต้องได้รับความสะดวก - จานวนชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน
รวดเร็ ว
ต้องได้รับบริ การเต็มที่

- ๔ ชุมชนผูม้ าใช้บริ การต้องได้รับ
การบริ การอย่างสะดวก รวดเร็ ว

๔

๔

๔

๔

๔

๔

- บ้านเมืองมีความสะอาดและเมือง - จานวนชุมชนทั้ง ๔ ชุมชน
ที่มีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
ในเขตต้องมีความสะอาดและ
ได้รับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน

- ๔ ชุมชนต้องเป็ นเมืองสะอาด
และมีการพัฒนาแบบยัง่ ยืน

๔

๔

๔

๔

๔

๔

- สิ่ งแวดล้อม ธรรมชาติตอ้ ง
สมบูรณ์

- ๔ ชุมชนของประชาชนทั้ง ๔
ชุมชนต้องรณรงค์ อนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์

๔

๔

๔

๔

๔

๔

- ประชาชนในชุมชนทั้ง ๔
ชุมชนต้องรณรงค์ในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการที่ให้ความร่วมมือของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมของประชาชน
- โครงการจัดทาเอกสาร
– วารสาร ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารอยู่ตลอดเวลาใน
เรื่องต่าง ๆ
- โครงการสนับสนุน อุดหนุนกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ,
สังคม การเมือง ฯลฯ
๒. แนวทางพัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
- โครงการก่อสร้าง
– จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์เครื่องมือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
- โครงการสนับสนุนงบประมาณ อุดหนุนในการเรียนรู้เพิ่มเติมของบุคลากร
- โครงการส่งพนักงาน บุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

บทที่ ๕
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
๑. การคมนาคมขนส่ง
- จัดให้มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
- ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงรักษาเส้นทาง
คมนาคมให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
- ปรับปรุง ก่อสร้าง ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบท่อ
ระบายน้า ชลประทาน ฯลฯ ให้ใช้การได้สะดวก
๒. การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ทั่วถึง
๓. การผังเมืองและการควบคุมอาคาร
- สนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

๒. ด้านเศรษฐกิจ

๑. การส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และดาเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
- ส่งเสริม สนับสนุนสินค้า ๑ ชุมชน ๑ ผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร
๒. การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงรุก
- ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการแลกเปลี่ยนขายสินค้า
ในชุมชนและภายนอกโดยมาตลาด

หน่วยงานรับผิดชอบ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
เทศบาลตาบลท่าชนะ
เทศบาลตาบลท่าชนะ , การไฟฟูาส่วนภูมิภาค , การ
ประปาส่วนภูมิภาค
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๓. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา
- สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยการรวมตัว
ของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ
- ส่งเสริมการฝึกอบรม งบสนับสนุนให้หน่วยงาน
ภายนอกจัดอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ
- พัฒนาคุณภาพการเกษตรให้ได้มาตรฐานและให้สอด
คล้องกับโครงการตามพระราชดาริ

หน่วยงานรับผิดชอบ
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน
เทศบาลตาบลท่าชนะ , หน่วยงานราชการ , เอกชน

๑. การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในการ เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานราชการ
พัฒนาการศึกษาของเด็ก
ที่เกี่ยวข้อง
- โครงการปรับปรุง ก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง
๒. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานราชการ
ประเพณีและกิจกรรมต่าง ๆ ของท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้อง
๓. การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- พัฒนาการส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการต่าง ๆ เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานราชการ
ของชุมชน
ที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา นันทนาการ
”-------------------------------”
การออกกาลังกาย
- สนับสนุนการจัดการกีฬาประเภทต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น”-------------------------------”
- สนับสนุน พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
”-------------------------------”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
๔. การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น
- โครงการกิจกรรมในการจัดงานวันเยาวชน
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โครงการส่งเสริมด้านเด็ก เยาวชนให้มีค่านิยม ครอบครัวที่ เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
อบอุ่น รักสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
- โครงการส่งเสริมสร้างวัฒนธรรมทางสังคมทั้งชีวิต จิตใจ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
และสิ่งแวดล้อม
๕. การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
- โครงการปูองกนรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนเทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โครงการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาระบบบริการสาธารณ- เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สุขและส่งเสริมสุขภาพให้ทั่วถึงและเพียงพอ
- โครงการที่จัดอบรม รณรงค์ ระบบสุขภาพอนามัย
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมเบี้ยยังชีพ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖. การจัดระเบียบชุมชนและสังคม
- โครงการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพย์สิน เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โครงการสนับสนุน กวดขัน ปราบปราม ปูองกันและ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บาบัดรักษาแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกประเภท
- โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โครงการสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งรู้รักสามัคคี
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนา ส่งเสริมในชุมชน ตลาด ถนนหนทางให้มี เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
การจัดระเบียบและความสะอาด
- โครงการก่อสร้างศูนย์การจัดกิจกรรมร่วมของชุมชน
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๔. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
๑. การส่งเสริม บาบัด ฟื้นฟู
- บาบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
- โครงการปรับปรุง สวนหย่อม สวนสาธารณะ
- โครงการปลูกพันธ์ไม้ ไม้ประดับ
- โครงการขุดลอกคลองต่าง ๆ ฯลฯ
๒. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน
- โครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนรักในสิ่งแวดล้อม
- โครงการปรับปรุง ติดตั้ง วัสดุต่าง ๆ เพื่อให้สถานที่สวยงาม
๓. ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
- โครงการจัดอบรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
- โครงการอนุรักษ์สัตว์ปุาเขาประสงค์

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารการจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

หน่วยงานรับผิดชอบ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการที่ให้ความร่วมมือของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ในการมี
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมของประชาชน
- โครงการจัดทาเอกสาร วารสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้
รับ าบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลต
ทราบข่าวสารอยู่ตลอดในเรื่องต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๖. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
หน่วยงานรับผิดชอบ
- โครงการสนับสนุน อุดหนุนกิจกรรมหน่วยงานต่าง ๆ ในการมี
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
๒. พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย
- โครงการก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือต่าง ๆ ในการเทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
- โครงการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนในการเรียนรู้เพิ่มเติมของ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
- โครงการส่งพนักงาน บุคลากรท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมเพื่อ
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มศักยภาพ และเรียนต่อในระดับสูงขึ้น เช่น ปริญญาตรี,ปริญญา
โท ฯลฯ
๑. การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
- โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว
- โครงการปรับปรุง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
๒. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านท่องเที่ยว
- โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดทาปูาย บอกสถานที่
ท่องเที่ยว , ปูายประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว
๓. การพัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย
- โครงการตั้งปูอมยาม - จุดตรวจ บริเวณสถานที่ท่องเที่ยว
- โครงการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ ไฟแสงสว่างถนนไป
สถานที่ท่องเที่ยว

เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตาบลท่าชนะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บทที่ ๖
การนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ทราบแนวทาง กลไกการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๔
องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล
- เทศบาลตาบลท่าชนะ ได้ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนขององค์กรท้องถิ่น ปี พ.ศ ๒๕๔๘ โดยมี
องค์กรรับผิดชอบ ดังนี้
๑. สมาชิกสภาเทศบาล ๓ คน
๒. ผู้แทน ป.ช.ค.
๒ คน
๓. ผู้แทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ๒ คน
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ คน
โดยให้กรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง ทาหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
๑. กาหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม ประเมินผล
๒. ดาเนินการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา
- การติดตามและประเมินผลของเทศบาลตาบลท่าชนะ ดาเนินการโดยวิธี ดังนี้
๑. ติดตามประเมินผล โดยคณะกรรมการติดตามประเมินผล
๒. ติดตามประเมินผล โดยแบบสอบถาม และแจ้งผลการดาเนินงานในวาระการประชุมทุกเดือน
๓. รายงานผลปฏิบัติผู้บริหารท้องถิ่นทราบเพื่อผู้บริหารได้รายงานต่อสภา
๔. รายงานผลประเมินให้ประชาชนทราบปีละ ๑ ครั้ง

