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คํานํา
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งทาบอ ได จั ด ทํ า ขึ้ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งเป2น
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วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน และนโยบายการพัฒนา
ทองถิ่น
เทศบาลเมืองทาบอ ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558–2562) เพื่อใชเป2น
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ยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2558–2562) จะเป2นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลเมืองทาบอ และมีสวนชวยให
การดําเนินการตามภารกิจ
สนองตอบป?ญหาและความตองการของประชาชนในเขตเทศบาลไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เป2นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงเป2นกระบวนการกําหนด
ทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการ
บรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเป2นระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น และป?ญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่นดวย
การวางแผนยุทธศาสตรการพั ฒนามีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเป2นอยางยิ่ ง
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเป2นแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
เป2นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงค
ไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเป2นการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ตอง
กําหนดถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น
การจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาที่ ดี จ ะต องตั้ ง อยู บนพื้ น ฐานของการวบรวมและการ
วิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเป2นระบบ ทั้งนี้ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นสามารถนําไปสูการแกไขป?ญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
อยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ทั้งมิติดาน
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม องคกร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ใกลเคียงขยายไปสูพื้นที่ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับโลกดวย
สาเหตุที่ตองมองอยางรอบดานก็เพราะวา ในโลกของความเป2นจริงนั้นปรากฏการณที่เกิดขึ้นทั้ง
ในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับ
โลกลวนสงผลกระทบตอเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมทางตรงก็ทางออม จึงกลาวไดวา ปรากฏการณ
ทั้งสี่ดานที่เกิดกับเขตพื้นที่สี่ระดับนี้ ลวนถือเป2นสภาพแวดลอมที่ควรตองคํานึงถึงในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น
ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพื้นที่การปกครอง
ของตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพื้นที่อื่นดวย ทั้งนี้เพื่อใหการวางแผนยุทธศาสตร
การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจาก
เขตพื้นที่เหลานั้นอยางรูเทาทันจนทําใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มที่หรือหาหนทางในการ
ปEองกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได (Proactive)
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มิติการพัฒนา
ด9านเศรษฐกิจ
มิติในเชิงพื้นที่
ระดับอําเภอ
ระดับจังหวัด
ระดับประเทศ
ระดับทวีป

ด9านสังคม

ด9านสิ่งแวดล9อม

ด9านการบริหาร
จัดการ(องคกร)และ
การเปลี่ยนแปลง

อยางเป2นระบบ หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองดําเนินอยางเป2นขั้นตอน ซึ่งประกอบดวย 8 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรวบรวมขอมูลและป?ญหาสําคัญ
(2) การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในป?จจุบัน และ
กําหนดประเด็นในการพัฒนา
(3) การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
(4) การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(5) การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น
(6) การกําหนดยุทธศาสตรและบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่น
(7) การกําหนดเปEาหมายการพัฒนาทองถิ่น
(8) การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความถึง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาอําเภอ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเป2นแผนพัฒนาระยะ
ยาว และการที่ทองถิ่นจะพัฒนาไปในทิศทางใดจําเป2นจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนหรือภาพในอนาคตและ
แปลงมาสูการปฏิบัติ
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ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับตางๆกับแผนพัฒนาท9องถิ่น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(กําหนดวิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ)

นโยบายรัฐบาล
(นโยบายเรงดวน และนโยบายทั่วไป)
นโยบายกระทรวง กรม
(นโยบายรายสาขาตามภารกิจหนวยงาน)

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
(ยุทธศาสตรบูรณาการทุกภาคสวนในจังหวัด)

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอแบบบูรณาการ
(บูรณาการในมิติเชิงพื้นที่)

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาท9องถิ่น
(วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาทองถิ่น)

แผนพัฒนาสามปDขององคกรปกครองสวนท9องถิ่น
(แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ นําไปสูการทํางบประมาณ)

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. เพื่อเป2นกรอบในการพัฒนาและเป2นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปS
2. เพื่อเป2นแนวทางในการแกไขป?ญหาความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
3. เพื่อใหการพัฒนาบรรลุวัตถุประสงคและเปEาหมายอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน
สูงสุดตอประชาชน
ขั้นตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. คณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น จั ดประชุมประชาคมทองถิ่ น สวนราชการ รั ฐวิ ส าหกิ จ ที่
เกี่ ย วของ เพื่ อแจ งแนวทางในการพั ฒ นาทองถิ่ น รับ ทราบป? ญ หา ความต องการ ประเด็ น การพั ฒ นาที่
เกี่ยวของ ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร
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การพั ฒ นาโดยให นํ า ขอมู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาจากหนวยงานตางๆ และขอมู ล ในแผนชุ มชนมาพิ จ ารณา
ประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและนํ าขอมูลมา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
3. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
4. ผู บริ ห ารท องถิ่ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ร างแผนยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาและประกาศใช แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
ขั้นตอนการวางแผนยุทธศาสตร
การเตรียมการเพื่อการวางแผน

ป?ญหา

ก

จุดมุงหมาย ภารกิจ วัตถุประสงค เปEาหมาย
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา

การบูรณาการแผน

การนําแผนไปสูการปฏิบตั ิ
การติดตามผลการดําเนินการและประเมินผล

ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2. ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบและเฝEาระวังสถานการณรอบองคกร

การกําหนดวิสัยทัศน

การติดตามกระบวนการวางแผน

การมีสวนรวมของผู9เกี่ยวข9องทุกฝ.าย

ก
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3. ผูบริหารทองถิ่นสามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางพั ฒ นาเป2 น การประสานความรวมมื อ ระหวางองคกรตางๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และ
เอกชน และชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5. สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได
ยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาของเทศบาลเมื อ งทาบอ
เป2 น การกํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นา
ระยะ 5 ปS (พ.ศ. 2558–2562) ภายใตการมีสวนรวมของประชาคม เพื่อเป2นทิศทางในการพัฒนา ที่ทําให
การดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป2นอยูที่ดีขึ้น แตสิ่งเหลานี้จะบรรลุตามเปEาหมายไดตองอาศัย
ความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝUาย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมีระบบ
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและข9อมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองทาบอ
สภาพทั่วไป
เทศบาลเมืองทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย เดิมมีฐานะเป2นสุขาภิบาลจัดตั้งขึ้นโดย
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 มีพื้นที่ 2.80 ตารางกิโลเมตร ตอมาไดมี
การขยายเขตสุขาภิบาลออกไปเป2น 11.30 ตารางกิโลเมตร โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่
10 มกราคม 2516 และในปS พ.ศ. 2533 กระทรวงมหาดไทยประกาศใหสุขาภิบาลทาบอ เป2นสุขาภิบาลที่
มีฐานะการคลังเพียงพอที่จะบริหารงานไดจึงใหมีการเลือกตั้งประธานกรรมการสุขาภิบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ครั้นเมื่อปS พ.ศ. 2542 ไดมีการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป2นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป2นเทศบาล ปSพุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 สุขาภิบาล
ทาบอไดรับการยกฐานะเป2นเทศบาลตําบลทาบอ และตอมากระทรวงมหาดไทยไดมีประกาศยกฐานะเทศบาล
ตําบลทาบอ เป2นเทศบาลเมืองทาบอ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2547
ข9อมูลทั่วไป
1. ด9านกายภาพ
สํานักงานเทศบาลเมืองทาบอ ตั้งอยูอาคารเลขที่ 999 หมูที่ 8 ถนนทาเสด็จ ตําบลทาบอ
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย อยูหางจากจังหวัดหนองคายไปทางทิศตะวันตก ตามถนนทางหลวงแผนดิน
42 กิโลเมตร และถนนพนังชลประทาน 26 กิโลเมตร ทั้งนี้ตามแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
และมีพื้นที่ทั้งหมด 12.62 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจรดลําหวยโมงตําบลกองนาง ทิศใตจรดบานนาชางน้ํา
องคการบริ ห ารสวนตํ า บลทาบอ ทิ ศตะวั น ออกจรดเขตเทศบาลตํ า บลโพนสา ทิ ศ ตะวั น ตกจรดบ านทุ ม
องคการบริหารสวนตําบลน้ําโมง มีเขตการปกครอง 19 ชุมชน คือ ชุมชนปUางิ้ว 1 , ชุมชนปUางิ้ว 2 , ชุมชน
วัดสวางพัฒนา , ชุมชนธรรมคุณรวมใจพัฒนาผาสุก , ชุมชนโคกนอยพัฒนาผาสุก , ชุมชนอัมพวัน , ชุมชนหก
แยกรวมใจพัฒนา , ชุมชนสนามกีฬาปUาตาล , ชุมชนบอแกว , ชุมชนตลาดสด , ชุมชนทาเสด็จ , ชุมชนวัดแกว
พิจิตร , ชุมชนสระแกวรวมใจพัฒนา , ชุมชนประตูเมืองมิตรภาพ , ชุมชนนาดาว , ชุมชนศรีบุญเรือง , ชุมชนศรี
มงคล , ชุมชนโรงเรียนเกาน้ําโมง และชุมชนศรีชมพูน้ําโมง
2. ด9านโครงสร9างพื้นฐาน
2.1 การไฟฟEา
- ในเขตเทศบาลเมืองทาบอ มีไฟฟEาใชครบทุกชุมชน คิดเป2นรอยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
ในเขตเทศบาล
2.2 การประปา
- หนวยงานเจาของกิจการประปา ไดแก กองการประปา เทศบาลเมืองทาบอ ใชแมน้ําโขงเป2น
แหลงน้ําดิบในการผลิตน้ําประปา มีครัวเรือนที่ใชน้ําประปา จํานวน 4,512 ครัวเรือน น้ําประปาที่ผลิตได
จํานวน 6,000 ลูกบาศกเมตร/วัน
2.3 การคมนาคม การจราจร
1) ถนน มีจํานวน 789 สาย มีสะพาน จํานวน 2 แหง
2) แมน้ํา/ลําคลองที่ใชเป2นทางสัญจรทางน้ํา : ลําหวยโมง , แมน้ําโขง
3) การจัดการขนสงมวลชน :ในป?จจุบัน การคมนาคมขนสงมีรถโดยสารประจําทาง รถ
ปรับอากาศ เป2นพาหนะ แตยังไมมีการจัดการขนสงมวลชน
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2.4 การสื่อสาร
ชุมสายโทรศัพทในเขตพื้นที่ จํานวน 1 แหง จํานวนเลขหมายที่มีผูเชา จํานวน 1,569
เลขหมาย แยกเป2น -ราชการ 16 เลขหมาย
-บานพัก 1,537 เลขหมาย
-ธุ ร กิ จ 7 เลขหมาย
-อื่นๆ 9 เลขหมาย
- จํ า นวนเลขหมายโทรศั พ ทสาธารณะ 60 เลขหมาย
- จํานวนเลขหมายโทรศัพทในเขตพื้นที่ 2,131 เลขหมาย
(ขอมูลจากศูนยบริการลูกคาทีโอที สาขาทาบอ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557)
ที่ทําการไปรษณียโทรเลขที่ใหบริการดานไปรษณียในพื้นที่ จํานวน 1 แหง
สถานีวิทยุกระจายเสียง/สถานีวิทยุโทรทัศนในพื้นที่ : สถานีวิทยุชุมชน จํานวน 4 แหง สถานี
เสียงตามสายเทศบาลเมืองทาบอ จํานวน 1 แหง
สื่อมวลชนในพื้นที่ : ประชาสัมพันธของเทศบาลเมืองทาบอ และเอ็นซีเคเบิ้ลทีวี ผูสื่อขาว
อิสระ
หนวยงานที่มีขายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ ไดแก สภ.ทาบอ, ศูนย อปพร.ทาบอ, งานปEองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองทาบอ
3. ด9านเศรษฐกิจ
3.1 โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายไดประชากร : ประชาชนในเขตเทศบาลฯสวนใหญจะประกอบอาชีพ
ประเภทคาขาย รองลงมา คือ การทําเกษตร ซึ่งสภาพการมีรายไดของประชาชนในเขตจะอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากเขตเทศบาลเมืองทาบอมีการคาขายและการปลูกพืชไรพืชสวนกันมากประกอบกับมีสภาพดินที่อุดม
สมบูรณเหมาะแกการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม
3.2 การเกษตรกรรม : ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในทองถิ่น สวนมากจะทําการ ปลูก
ยาสูบ ปลูกพริก ปลูกมะเขือเทศ ปลูกขาวนาปS และขาวนาปรัง
3.3 การพาณิชยกรรมและการบริการ : มีสถานีบริการน้ํามัน ศูนยการคา/หางสรรพสินคา ตลาดสด
รานคาทั่วไป สถานธนานุบาล โรงฆาสัตว กิจการประปา โรงแรม ธนาคาร สถานที่จําหนายอาหาร ตาม
พ.ร.บ.สาธารณสุข สถานที่สะสมอาหาร รานอาหาร สถานบริการเกี่ยวกับ Internet สถานประกอบการ
ตกแตงผมชาย ตกแตงผมหญิง มินิมารท บังกะโล บริษัท หางหุนสวนจํากัด สําหรับอาหารที่มีชื่อเสียงใน
เขตเทศบาล คือ หมูยอ เสนกaวยจั๊บเวียดนาม เสนกaวยเตี๋ยว หมูแผน แหนมใบมะยม
3.4 การอุตสาหกรรม :ในเขตเทศบาลฯจะมีลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เชน ทําเครื่อง
เฟอรนิเจอร ไดแก รานวันกวีเฟอรนิเจอร รานเหรียญชัยเฟอรนิเจอร รานเจริญเฟอรนิเจอร และรานทาบอ
เฟอรนิเจอร สวนการทําเสนหมี่ สําหรับแรงงานจะใชแรงงานในทองถิ่น หรือเป2นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
3.5 การทองเที่ยว : สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญในเขตเทศบาล ไดแก วัดศรีชมภูองคตื้อ สวนสมเด็จยา
เขื่อนหวยโมง และยังมีทัศนียภาพริมฝ?dงแมน้ําโขง ไมดัดริมทางสายอําเภอทาบอ-หนองสองหอง ซึ่งนักทองเที่ยว
จะเดินทางมาเที่ยวมากในชวงเทศกาลสงกรานต รายไดจากการทองเที่ยวในฤดูนี้จะมีมากเป2นพิเศษ
4 ด9านสังคม
4.1 ประชากร : จํานวนประชากรในเขตเทศบาลมีทั้งสิ้น จํานวน 18,366 คน แบงเป2นชาย
9,006 คน และหญิง 9,360 คน ความหนาแนนเฉลี่ย 1,455 คน/ ตร.กม. จํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น
6,580 ครัวเรือน แยกเป2น ซึ่งแยกตามชุมชนไดดังนี้
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ข9อมูลประชากรของเทศบาลเมืองทาบอ
จํานวนประชากร

ที่

หมู
ที่

1

1

ปUางิ้ว 1

2

1

3

ชุมชน

ตําบล

ร9อยละของ
ประชากรทั้ง
เทศบาล

จํานวน
ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ทาบอ

337

351

688

3.75

211

ปUางิ้ว 2

ทาบอ

457

461

918

5.00

382

2

วัดสวางพัฒนา

ทาบอ

605

691

1,296

7.06

518

4

3

ธรรมคุณรวมใจพัฒนาผาสุก

ทาบอ

816

855

1,671

9.10

654

5

4

โคกนอยพัฒนาผาสุก

ทาบอ

483

497

980

5.33

249

6

4

อัมพวัน

ทาบอ

330

355

686

3.72

150

7

5

หกแยกรวมใจพัฒนา

ทาบอ

679

712

1,391

7.57

564

8

6

บอแกว

ทาบอ

331

349

680

3.70

170

9

6

ตลาดสด

ทาบอ

401

360

761

4.14

271

10

6

สนามกีฬาปUาตาล

ทาบอ

439

449

888

4.84

245

11

8

บานทาเสด็จ

ทาบอ

577

582

1,159

6.31

404

12

9

วัดแกวพิจิตร

ทาบอ

525

538

1,063

5.79

369

13

11

สระแกวรวมใจพัฒนา

ทาบอ

865

887

1,752

9.54

541

14

12

ประตูเมืองมิตรภาพ

ทาบอ

464

588

952

5.18

383

15

13

นาดาว

ทาบอ

321

345

666

3.63

249

16

1

ศรีบุญเรือง

น้ําโมง

277

311

588

3.20

124

17

1

ศรีมงคล

น้ําโมง

360

371

731

3.98

172

18

2

โรงเรียนเกาบานน้ําโมง

น้ําโมง

254

289

543

2.96

121

19

8

ศรีชมภูบานน้ําโมง

น้ําโมง

275

275

555

2.99

147

210

194

404

2.19

656

9,006

9,360

18,366

100

6,580

20

บานที่ไมกําหนดชุมชน
รวม

9
ข9อมูลการเปรียบเทียบประชากรย9อนหลัง

ปD

ชาย

หญิง

รวม

2553
2554
2555
2556

9,135
9,045
9,054
9,012

9,486
9,458
9,439
9,373

18,621
18,503
18,473
18,385

จํานวน
ครัวเรือน
6,248
6,340
6,423
6,492

หมายเหตุ
ขอมูล
ขอมูล
ขอมูล
ขอมูล

ณ
ณ
ณ
ณ

วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

31
31
31
31

ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม

2553
2554
2555
2556

(ขอมูลโดยสํานักทะเบียนทองถิ่นเทศบาลเมืองทาบอ ณ วันที่ ๑ มกราคม 2557)

4.2 ศาสนา
1) ผูนับถือศาสนาพุ ทธ รอยละประมาณ 95 ของจํ านวนประชากรทั้งหมดในเขต
เทศบาล โดยมีวัด จํานวน 10 แหง
2) ผูนับถือศาสนาคริสต รอยละ 5 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล โดย
มีโบสถคริสต จํานวน 1 แหง
4.3 วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
- ชื่ อ ประเพณี สรงน้ํ า หลวงพอพระเจ าองคตื้ อ ประมาณเดื อ นมี น าคมของทุ ก ปS
กิจกรรมสังเขป คือ นมัสการหลวงพอพระเจาองคตื้อ
- ชื่อประเพณี วันสงกรานต ประมาณเดือนเมษายน ของทุกปS กิจกรรมสังเขป คือ สรง
น้ําหลวงพอพระเจาองคตื้อ ประกวดขบวนแหนางสงกรานต กิจกรรมวันผูสูงอายุ โดยเทศบาลเมืองทาบอ
- ชื่อประเพณี แหเทียนเขาพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคมของทุกปS กิจกรรมสังเขป
คือ จัดประกวดขบวนแหเทียนและประกวดการแกะสลักตนเทียน โดยเทศบาลเมืองทาบอ
- ชื่อประเพณี แขงเรือยาว ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปSกิจกรรมสังเขป คือ จัดการ
แขงขันเรือยาว และมอบรางวัลใหผูเขาแขงขัน โดยเทศบาลเมืองทาบอ
- ชื่อประเพณี ทําบุญตักบาตรออกพรรษาประมาณเดือนตุลาคมของทุกปS กิจกรรมสังเขป
คือ ทําบุญตักบาตรที่วัดศรีชมภูองคตื้อ
- ชื่อประเพณี ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปSใหม ประมาณเดือนมกราคมของทุกปS กิจกรรม
สังเขป คือ จัดทําบุญตักบาตรตอนเชาของวันขึ้นปSใหมที่ สนง.เทศบาลเมืองทาบอ
- ชื่อประเพณี วันลอยกระทง ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปS กิจกรรมสังเขป คือ
จัดงานวันลอยกระทง ณ บริเวณริมโขงสวนทาเสด็จสํานักงานเทศบาลเมืองทาบอ
4.4 การศึกษา
ศูนยพัฒนากอนวัยเรียน มีจํานวน 2 ศูนย 5 หองเรียน เด็กเล็กมีจํานวน 240 คน ครูมี
จํานวน 9 คน และครูพี่เลี้ยงมีจํานวน 15 คน
โรงเรียนเทศบาลเมืองทาบอ (ท.1)
ระดับกอนประถมศึกษา มีจํานวน 18 หองเรียน นักเรียนมีจํานวน 562 คน ครูมีจํานวน
18 คน
ระดับประถมศึกษา มีจํานวน 24 หองเรียน นักเรียนมีจํานวน 787 คน ครูมีจํานวน 32 คน
(ขอมูลจากจากกองการศึกษาเทศบาลเมืองทาบอ เมื่อวันที่ 2/04/2557)
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4.5 สาธารณสุข
1) โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ สังกัดรัฐบาล จํานวน 1 แหง เตียงคนไข จํานวน 150 เตียง
2) ศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน
1 แหง
3) คลินิก จํานวน
8 แหง
4) บุคลากรทางการแพทยที่ปฏิบัติหนาที่ในโรงพยาบาล
- แพทย 20 คน - พยาบาล 201 คน - พนักงานอนามัย 2 คน
- นักวิชาการสาธารณสุขฯ 5 คน - อสม. 238 คน
- สถิติคนไขที่เขารับบริการ 47,029 ราย
- โรคที่คนไขเขารับการรักษามากที่สุด คือ โรคเบาหวา
- โรคที่คนไขเขารับการรักษาอันดับ 2 คือ โรคความดันโลหิตสูง
- โรคที่คนไขเขารับการรักษาอันดับ 3 คือ โรคความผิดปกติของเนื้อเยื่อ
(ขอมูลจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทาบอ ณ วันที่ 8/5/2557)
5. ด9านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
5.1 ภูมิอากาศ
อุณหภูมิ
เดือน/ปS
(องศาเซลเซียส)
ปริมาณน้ําฝนรวม
จํานวนวันที่ฝนตก
สูงสุด
ต่ําสุด
มกราคม 2556
32.0
14.0
21.3
2 วัน
กุมภาพันธ 2556
38.0
18.0
0.0
0 วัน
มีนาคม 2556
40.0
18.0
24.1
2 วัน
เมษายน 2556
41.0
22.5
21.0
5 วัน
พฤษภาคม 2556
39.0
22.0
269.0
17 วัน
มิถุนายน 2556
36.0
22.0
153.3
14 วัน
กรกฎาคม 2556
39.0
23.0
295.1
22 วัน
สิงหาคม 2556
36.0
22.5
323.6
20 วัน
กันยายน 2556
34.0
22.0
191.0
20 วัน
ตุลาคม 2556
33.0
19.5
61.6
5 วัน
พฤศจิกายน 2556
34.0
17.0
57.4
2 วัน
ธันวาคม 2556
31.0
11.0
0.0
0 วัน
(ขอมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยา ของ สวนอุทกวิทยา (หนองคาย) ณ 7/03/2557)
5.2 แหลงน้ํา
แหลงน้ํ า ที่ สํ า คั ญ ของเทศบาลเมื องทาบอ คื อ แมน้ํ าโขง และยั งเป2 น แหลงน้ํ า ที่
เทศบาลนํามาผลิตน้ําประปาใหประชาชนใชบริการอีกดวย นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําอื่นๆ อีก ไดแก
1) หนอง บึง จํานวน 3 แหง ไดแก
1.1 หนองกุดน้ําใส มีพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 36,000 ลบ.ม.

11
1.2 หนองเดิด มีพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 15,000 ลบ.ม.
1.3 หนองในสวนสมเด็จยา มีพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 60,000 ลบ.ม.
2) คลอง ลําธาร หวย จํานวน 2 แหง ไดแก
2.1 หวยขี้หมา มีพื้นที่กักเก็บน้ําประมาณ 8,000 ลบ.ม.
2.2 หวยโมง
5.3 น้ําเสีย ปริมาณน้ําเสีย 200 ลบ.ม./วัน ระบบบําบัดน้ําเสียที่ใช 1 แหง
5.4 ดิน ลั กษณะของดิน ในเขตเทศบาลเมืองทาบอสวนใหญเป2 นดิ นรวนปนทราย การใช
ประโยชนที่ดินสวนใหญใชเพื่อการเกษตร ประมาณ 12,132 ไร พื้นที่ที่เหลือเป2นพื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ
พื้นที่สวนสาธารณะ/นันทนาการ พื้นที่พาณิชกรรม พื้นที่พักอาศัย พื้นที่ตั้งสถาบันทางศาสนา และพื้นที่อื่นๆ
5.5 ขยะ
1) ปริมาณขยะที่ดําเนินการกําจัด 24 ตัน/วัน
2) รถยนตที่ใช ในการจั ดการมูล ฝอยแยกเป2น ชนิด ตางๆ จํานวน 10 คั น ดังนี้
- รถแทรกเตอร จํานวน 1 คัน
- รถขุดไฮดรอลิก จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะเฉพาะกิจ จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกขยะชนิดขาง-เททาย จํานวน 5 คัน
- รถบรรทุกขยะชนิดอัดทาย จํานวน 1 คัน
- รถบรรทุกดิน (รถดั้มพ) จํานวน 1 คัน
3) ที่ ดิ น สํ า หรั บ กํ า จั ด ขยะที่ กํา ลั งใช จํ า นวน 45 ไร ตั้ งอยูที่ บ านกุ ด บง หมู ที่ 6
ตําบลบานเดื่อ อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย หางจากเขตเทศบาลฯเป2นระยะทาง 13 กม. กําจัดขยะดวย
ระบบ ฝ?งกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เริ่มดําเนินการมาตั้งแตปS พ.ศ. 2545 บอฝ?งกลบขยะแหงที่ 1 มีขนาด
ความกวาง 75 เมตร ยาว 80 เมตร ลึก 3 เมตร บอฝ?งกลบขยะแหงที่ 2 มีขนาดกวาง 120 เมตร ยาว
130 เมตร ลึก 3 เมตร
6. ด9านการเมือง-การบริหาร
6.1 การบริห ารงานของเทศบาลเมื องทาบอ ประกอบด วยฝU า ยสภาเทศบาล ซึ่งมี ส มาชิ กสภา
เทศบาล จํานวน 18 คน โดยมีประธานสภาเทศบาล 1 คน รองประธานสภาเทศบาล 1 คน สมาชิกสภา
เทศบาลอีก จํานวน 16 คน และฝUายคณะผูบริหารหรือนายกเทศมนตรี ซึ่งมีนายกเทศมนตรี จํานวน 1
คน รองนายกเทศมนตรี จํ า นวน 3 คน เลขานุ ก ารนายกเทศมนตรี จํ า นวน 1 คน ที่ ป รึ ก ษา
นายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน แบงสวนราชการบริหารออกเป2น 9 หนวยงาน คือ สํานักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง กองชาง กองการศึกษา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กองสวัสดิการ
สังคม กองการประปา และสถานธนานุบาล
6.2 การคลั งท องถิ่ น - การบริ ห ารรายรั บ -รายจาย ในปS ง บประมาณที่ ผ านมา เปรี ย บเที ย บ
ยอนหลัง พ.ศ. 2552 - 2556
รายการ พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
รายรับ 86,408,659.56 88,897,325.99 89,633,751.35 93,095,438.86 114,915,522.04
รายจาย 80,413,246.85 84,360,256.06 87,781,229.58 88,033,491.55 108,228,601.84
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6.3 การดําเนินกิจการพาณิชยของเทศบาล เทศบาลมีกิจการพาณิชย ไดแก กิจการประปาซึ่งไดรับ
การสัมปทานจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 สามารถบริการประชาชน
ในเขตเทศบาลไดเกือบครบทุกหลังคาเรือน และมีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทาบอ ไวบริการประชาชน ให
ความชวยเหลือประชาชน สําหรับผูมีความเดือดรอน ขาดเงินทุนหมุนเวียน เริ่มเปiดดําเนินการมาตั้งแต วันที่ 2
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 เป2นตนมา สามารถบริการประชาชนในพื้นที่อําเภอทาบอและอําเภอใกลเคียง
6.4 บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองและการบริหาร เทศบาลเมืองทาบอ
ไดสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองและการบริหารงานเทศบาล เชน การจัดประชุมประชาคมทองถิ่น
เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลฯ การอบรมรณรงคปEองกันยาเสพติดใหกับผูนําและประชาชนในพื้นที่ อบรม
ผูจัดรายการและผูดูแลหอกระจายขาว ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เปiดโอกาสใหประชาชนไดรวมแสดงความ
คิดเห็นผานทางรายการ พรอมทั้งประชาสัมพันธใหประชาชนใชสิทธิ์เลือกตั้ง ตลอดจนรายงานความเคลื่อนไหว
ภารกิจของเทศบาลฯ การจัดทําวารสารและแผนพับ เผยแพรกิจการเทศบาลฯ การจัดงานประเพณี และงาน
กีฬา นันทนาการ โดยสงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหประชาชน ชุมชน เขารวมกิจกรรม เปiดเวที
ประชาคมใหประชาชนแสดงขอคิดเห็นในการสรางประตูเมืองเทศบาล การสรางศาลหลักเมือง และกิจกรรม
ดานอื่นๆ การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปS การรับฟ?งขอคิดเห็นของประชาชนที่สง
เรื่องในตูรับความคิดเห็น จัดตั้งคณะกรรมการชุมชน ฯลฯ
6.5 การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและสวัสดิการของประชาชน:
เทศบาลเมื องทาบอ ได ดํ า เนิ น การจัด การรั กษาความสงบเรี ย บร อย และความปลอดภั ย แก
ประชาชนไวอยางตอเนื่อง เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น ทางเทศบาลก็มีความพรอมในการอํานวยการ เพราะเทศบาลมี
อุปกรณในการดับเพลิง เชน มีรถยนตดับ เพลิง จํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ํา จํานวน 5 คัน รถกูภั ย
จํานวน 1 คัน เครื่องสูบน้ํา จํานวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมการในสวนของเจาหนาที่ที่ใหการ
ชวยเหลือ จํานวน 30 คน เชน จัดซอมแผนดับเพลิงของเจาหนาที่ทุกๆสัปดาห และออกตรวจสอบหัวประปา
ดับเพลิงทุกๆจุด ในทุกๆสัปดาหเพิ่มอีกดวย
ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองทาบอในระยะที่ผานมา
ในระยะที่ผานมาเทศบาลเมืองทาบอไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่จะกระทําได
เชน การใหมีและบํารุงทางน้ําหรือทางบก การรักษาความสะอาด การจัดการศึกษา การสาธารณูปการ การ
เทศพาณิชย และอื่นๆตามกฎหมายกําหนด โดยมีการพัฒนาใหครอบคลุมตามยุทธศาสตรทางดานโครงสราง
พื้ น ฐาน ด านเศรษฐกิ จ ด านสั ง คม ด านการเมื อ งและการบริ ห าร และด านทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม ซึ่งก็ประสบความสําเร็จไดระดับหนึ่ง แตยังมีโครงการที่เทศบาลเมืองทาบอไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางครบถวนตามที่กําหนดไว เป2นเพราะวามีขอจํากัดทางดานงบประมาณที่จะนํามาใหการสนับสนุนในการ
ดําเนินการพัฒนาเทศบาลซึ่งมีอยูมากใหครบถวนสมบูรณ ดังนั้นการพัฒนาจึงมีผลงานเฉพาะที่เทศบาลไดรับ
งบประมาณจัดสรรดําเนินการเทาที่จะทําได การแกไขป?ญหาของเทศบาลและการดําเนินการตามแผนพัฒนา
เทศบาลจึงมีลักษณะคอยเป2น คอยไป ตอบสนองตอความตองการของประชาชนที่ยั งคงมี อยูอยางตอเนื่อง
ดังนั้น เพื่อใหการทํางานของเทศบาลบรรลุเปEาหมายมากขึ้นกวาที่เป2นอยู เทศบาลเมืองทาบอจึงจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดกําหนดทิศทางการพัฒนาตามกรอบและแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดหนองคาย และมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบวา ความกาวหนาของ
โครงการดําเนินไปอยางไร มีป?ญหาอุปสรรคอะไร รวมทั้งการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับผลที่คาดวา
จะไดรับจากโครงการ โดยดูวาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปEาหมายโครงการที่วางไวหรือไม ทั้งนี้ ก็เพื่อใหการ
พัฒนาเทศบาลเมืองทาบอมีความตอเนื่องสอดคลองกับความตองการของประชาชนและทันตอสถานการณ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในป?จจุบัน
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรของเทศบาลเมืองทาบอ พ.ศ.2558-2562
ยุทธศาสตรที่สําคัญของชาติ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 -2559) ซึ่งมีวิสัยทัศนวา
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เป2นธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสร9างความเปLนธรรมในสังคม
(1) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
(2) การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับป?จเจก
และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
(3) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคม และมีสวน
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
(4) การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน
ของสังคมและเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่ มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรู9ตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
(3) การสงเสริมการลดป?จจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเป2นองครวม
(4) การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
3. ยุทธศาสตรความเข9มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป2นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
(3) การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
(4) การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
(5) การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
(6) การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เขมแข็งภาคเกษตร
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสร9างเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
(1) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
(3) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเป2นธรรม
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
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5. ยุทธศาสตรการสร9างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาคตางๆ
(2) การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
(3) การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
(4) การเขารวมเป2นภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรค
เป2นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
(5) การสรางความเป2นหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การ
เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
(6) การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปEองภัยจากการกอ
การรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
(7) การเสริ มสร างความรวมมื อที่ ดี ร ะหวางประเทศในการสนั บ สนุ น การเจริ ญ เติ บโตทาง
เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปiดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศที่ไมแสวงหากําไร
(8) การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
(9) การสงเสริมใหประเทศไทยเป2นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป2น
ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
(10) การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ
ชุมชนทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อมอยางยั่งยืน
(1) การอนุรักษ ฟmnนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขั บเคลื่ อนประเทศเพื่ อเตรี ยมพรอมไปสูการเป2 น
เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม
(3) การยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรองรั บ และปรั บ ตั ว ตอการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศเพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
(4) การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
(5) การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เ กี่ยวของกับกรอบความตกลงและ
พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
(7) การควบคุมและลดมลพิษ
(8) การพัฒนาระบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพโปรงใส
และเป2นธรรมอยางบูรณาการ
แผนการบริหารราชการแผนดิน
1. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปDแรก มีนโยบายที่สําคัญคือ
1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟmnนฟูประชาธิปไตย
1.2 กําหนดใหการแกไขและปEองกันป?ญหายาเสพติดเป2น “วาระแหงชาติ”
1.3 ปEองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
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1.5 เรงนํ า สั น ติ สุ ข และความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พยสิ น ของประชาชนกลั บ มาสู พื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต
1.6 เรงฟmnนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
1.7 แกไขป?ญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟEอและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความ
เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน
1.12 เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและการผลิต
สินคาในทองถิ่น
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง
2. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ
2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย
2.2 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปEองกันประเทศ
2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ
2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ
2.5 เรงดํ า เนิ นการแกไขป?ญ หายาเสพติ ด องคกรอาชญากรรมการคามนุษย ผู หลบหนี เขาเมื อง
แรงงานตางดาว ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน
3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.1.1 ดําเนินการใหมีการกระจายรายไดที่เป2นธรรมใหแกคนสวนใหญของประเทศ และให
เศรษฐกิจสามารถเจริญเติบโตในอัตราสูงอยางมีเสถียรภาพ
3.1.2
สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุนที่สามารถตอบสนองตอความตองการที่
หลากหลายไดอยางทั่วถึงและเป2นธรรม
3.1.3 พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศใหรับผิดชอบตอคนสวนใหญและผูดอยโอกาส
3.1.4 ปรับโครงสรางภาษีอากรทั้งระบบเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศสรางความเป2นธรรมในสังคม
3.1.5 สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงองคประกอบและโครงสรางงบประมาณ
ใหเหมาะสม
3.1.6 ปรับปรุงโครงสรางของรัฐวิสาหกิจ โดยมุงเนนประสิทธิภาพการใหบริการ การบริหาร
ทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด
3.1.7 บริหารสินทรัพยของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3.2 นโยบายสร9างรายได9
3.2.1 สงเสริมการทองเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ
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3.2.2 ขยายบทบาทใหธุรกิจการเกษตรและอาหาร ซึ่งเป2นแหลงรายไดและการจางงานใน
ประเทศมาเป2นเวลานานใหกาวขามไปสูการเป2นศูนยกลางการผลิตและการคาอาหารคุณภาพสูง
3.2.3 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานปiโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถ
สรางรายไดจากความตองการภายในประเทศรวมทั้งสรางการจางงานใหแกประเทศ โดยถือเป2นอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรใหม
3.2.4 ยกระดับความสามารถในการแขงขันและขยายชองทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม
ธุรกิจบริการในประเทศ
3.2.5 สงเสริ มให ผูประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพื่ อนบ าน ซึ่ งมี ความพรอม
ทางดานแรงงานและวัตถุดิบเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจใหแกประเทศและภูมิภาค
3.2.6 ดึงดูดการลงทุนเขาสูประเทศในสาขาที่เป2นการผลิตสินคาและบริการที่มีพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีมีมูลคาสูง เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม
3.2.7 เสริมสรางกระบวนการสรางอาชีพ สรางงานที่มีคุณภาพและมีรายไดสูงใหแกประชาชน
อยางทั่วถึง
3.2.8 สงเสริมการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการเงิน
3.3 นโยบายปรับโครงสร9างเศรษฐกิจ
3.3.1 ภาคการเกษตร
1) สงเสริมสนับสนุนใหสภาเกษตรกรแหงชาติเป2นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสาร
กับรัฐบาล และรวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยตนเองตามเจตนารมณของกฎหมาย
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง
3) เพิ่มศักยภาพขบวนการผลิตดานปศุสัตวใหไดมาตรฐาน ปลอดภัย เป2นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
4) พัฒนาการประมง ทั้งการเพาะเลี้ยงและในแหลงน้ําธรรมชาติ
5) เสริมสรางฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรใหเขมแข็ง
6) จัดทําระบบครัวเรือนเกษตรกรที่มีขอมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถวน
7) เรงรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร
8) พัฒนาอุตสาหกรรมมูลคาเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันตลาดโลก
9) สงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม
3.3.2 ภาคอุตสาหกรรม
1) ยกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศดวยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
2) ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเขาสูอุตสาหกรรมสรางสรรคที่ใชป?ญญา ใชเทคโนโลยี
และใชภูมิป?ญญาทองถิ่นทดแทนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเป2นหลัก
3) พัฒนาและสงเสริ มอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปบนฐานความรู ความคิ ด
สรางสรรค ภูมิป?ญญาทองถิ่นและนวัตกรรม
4) สรางคามเขมแข็งใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
5) กําหนดมาตรฐานและคุณภาพขั้นพื้นฐานของสินคาอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปiดเสรี
การคามากขึ้น
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6) พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแหงใหม โดยพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมใหมในทุกภูมิภาค
ที่เหมาะสม
7) เรงงพัฒนาอุตสาหกรรมใหเป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคมและ
อยูรวมกับชุมชนได
8) สงเสริมและจัดใหมีมาตรการทางภาษีและมาตรการอื่นที่เกี่ยวของในการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่กอใหเกิดการประหยัดพลังงาน
9) สนับสนุนใหผูประกอบการอุตสาหกรรมทุกสาขาการผลิตเขาประกอบการในนิคม
อุตสาหกรรม
10) เรงรัดสํารวจและแสวงแหลงแรสําคัญเพื่อนํามาใชประโยชนทางเศรษฐกิจ และ
พัฒนาอุตสาหกรรม
3.3.3 ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา
1) การพัฒนาการทองเที่ยว
1.1) สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่สนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการ
ปรับปรุงมาตรฐานในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกปลอดภัยและสุขอนามัย
1.2) พั ฒ นา บู ร ณะ และฟmn น ฟู แ หลงทองเที่ ย วทางธรรมชาติ ประวั ติ ศ าสตร
วัฒนธรรมเดิมที่มีอยูแลว
1.3) ยกระดับและมาตรฐานบริการดานการทองเที่ยวเพื่อใหการประกอบการและ
ดําเนินธุรกิจเป2นไปตามมาตรฐานสากล
1.4) สงเสริมสนับสนุนตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพทั้งจากตางประเทศและในประเทศ
1.5) สงเสริมกิจกรรมและรูปแบบการทองเที่ยว เพื่อสรางคุณภาพและมูลคาเพิ่ม
ทางการทองเที่ยว
1.6) ผลักดันความรวมมือของหนวยงานตางๆ เพื่อใหบริการนักทองเที่ยวอยางมี
คุณภาพ
1.7) พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธสงเสริมบทบาทขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและภาคเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
2) การพัฒนาภาคบริการ
2.1) เรงรัดพัฒนาผูประกอบการดานบริการ
2.2) พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพื่อขยายฐานการผลิตและการตลาดสูระดับ
ภูมิภาค
3) การพัฒนากีฬา
3.1) สงเสริมใหประเทศไทยเป2นศูนยกลางของภูมิภาคและของโลก
3.2) จัดหาและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการกีฬาใหเพียงพอ โดยเฉพาะสิ่ง
อํานวยความสะดวก
3.3) จัดใหมีทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแกเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถและ
มีแนวโนมวาจะเป2นผูมีความสามารถสูงดานกีฬาในระดับนานาชาติ
3.4) พัฒนากีฬาเพื่อความเป2นเลิศ
3.3.4 การตลาดการค9าและการลงทุน
1) สงเสริมนโยบายการแขงขันอยางเสรีและเป2นธรรม เพื่อปEองกันการผูกขาดตัดตอน
2) สรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ
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3) สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ
4) ปรับปรุงมาตรการการสงเสริมการลงทุน
(5) สงเสริมการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาตลาดเดิมและสรางตลาดใหม
6) พัฒนาสินคาและบริการที่สรางโอกาสใหมในการหารายได การผลิตสินคาและบริการ
7) ขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการคาการลงทุนและการตลาด
8) เรงรัดจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ที่มีศักยภาพ
3.4 นโยบายโครงสร9างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนสงมวลชน และการบริหารจัดการ
ระบบขนสงสินค9าและบริการ
3.4.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง ระบบประปา และระบบไฟฟEาใหกระจาย
ไปสูภูมิภาค
3.4.2 ขยายการใหบริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
3.4.3 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนสงทางราง
3.4.5 เรงรัดโครงการรถไฟฟEา 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3.4.6 พัฒนาการขนสงทางน้ําและกิจการพาณิชยนาวีขนสงเดินเรือชายฝ?dงทะเล
3.4.7 พัฒนาทาอากาศยานสากล ทาอากาศยานภูมิภาคและอุตสาหกรรมการบินของไทย
3.5 นโยบายพลังงาน
3.5.1 สงเสริมและผลักดันใหอุตสาหกรรมพลังงานสามารถสรางรายไดใหประเทศ
3.5.2 เสริมสรางความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหลงพลังงานและระบบไฟฟEา
3.5.3 กํากับราคาพลังงานใหมีราคาเหมาะสม เป2นธรรมและมุงสูการสะทอนตนทุนที่แทจริง
3.5.4 สงเสริมการผลิต การใช ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก
3.5.5 สงเสริมและผลักดันการอนุรักษพลังงานอยางเต็มรูปแบบ
3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2 สงเสริมการเขาถึงการใชบริการเครือขายอินเทอรเน็ตสาธารณะ
3.6.3 สงเสริมการใชคลื่นความถี่อันเป2นทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.6.4 สงเสริมการใชสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
3.6.5 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ฮารดแวร และอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1 นโยบายการศึกษา
4.1.1 เรงพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรูของสังคมไทย
4.1.2 สรางโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3 ปฏิรูปครู ยกฐานะครูใหเป2นวิชาชีพขั้นสูงอยางแทจริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมี
คุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ
4.1.4 จัดการศึกษาชั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
4.1.5 เรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาใหทัดเทียมกับนานาชาติ
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4.1.6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางทุนป?ญญาของชาติ
4.1.7 เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับการเปiดเสรีประชาคมอาเซียน
4.2 นโยบายแรงงาน
4.2.1 สงเสริมใหผูตองการมีงานทําในระบบสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตําแหนงงานวางของสถาน
ประกอบการไดโดยสะดวก
4.2.2 ใหการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย
4.2.3 สงเสริมระบบแรงงานสัมพันธ
4.2.4 เพิ่มสิทธิประโยชนประกันสังคมใหมากขึ้น
4.2.5 เรงยกระดับแรงงานไรฝSมือใหเป2นแรงงานกึ่งฝSมือและแรงงานกึ่งฝSมือใหเป2นแรงงานมีฝSมือ
4.2.6 เตรียมการรองรับการเปiดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคมอาเซียนในปS พ.ศ.2558
4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1 ลงทุนดานบริการสุขภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการใหบริการสุขภาพทั้งระบบอยางมีบูรณาการ
เชื่อมโยงในทุกระดับ
4.3.2 ผลิตบุคลากรทางดานสาธารณสุขใหเพียงพอ
4.3.3 จัดใหมีมาตรการสรางสุขภาพโดยมีเปEาหมายเพื่อลดอัตราปUวย ตาย และผลกระทบจากโรคไม
ติดตอเรื้อรัง
4.3.4 พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนใหเป2นนักจัดการสุขภาพชุมชน
4.3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแตในชวงตั้งครรภ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ วัยบรรลุนิติภาวะ
วัยชราและผูพิการ
4.3.6 สงเสริมใหประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสรางเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
4.3.7 ขับเคลื่อนใหประเทศไทยเป2นเลิศในผลิตภัณฑและการบริการดานสุขภาพและการรักษาพยาบาล
ในภูมิภาคเอเชีย
4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1 เรงดําเนินการใหศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนําในการรวมเทิดทูนสถาบันหลัก
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรวมสรางประเทศไทยใหเป2นประเทศที่อยูสบาย
4.4.2 อุปถัมภ คุมครอง และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ
4.4.3 อนุรักษ ทํานุบํารุง และบูรณปฏิสังขรณแหลงศาสนา ศิลปะ วั ฒนธรรม โบราณสถาน
โบราณวัตถุ
4.4.4 สรางสรรคอารยธรรมที่ดีงามสูวิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.4.5 นําทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสรางคุณคาทางสังคมและเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ
4.4.6 พัฒนาแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและการนันทนาการเพื่อสงเสริมใหวัยรุนไทยเกิดการเรียนรูที่
ถูกตอง
4.4.7 ขยายบทบาทและสรางเครือขายความรวมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนา
ทุกภาคสวน
4.5 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1 สงเสริมการพัฒนาใหครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุน
4.5.2 สรางหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแหงความเป2นมนุษยดวยการขจัดการเลือกการปฏิบัติ
และการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ
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4.5.3 สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเติบโตเป2นพลเมืองที่มีคุณภาพ
4.5.4 สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศอยางเสมอภาค
4.5.5 เสริมสรางใหผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4.5.6 ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรใหเหลือนอยที่สุด
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
5.1 อนุรักษและฟmnนฟูทรัพยากรปUาไมและสัตวปUา
5.2 อนุรักษและฟmnนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝ?dง
5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ
5.4 สรางความเป2นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตสํานึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.6 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ
5.7 สรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับและปรับตัวตอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1 เรงพัฒนาใหประเทศไทยเป2นสังคมที่อยูบนพื้นฐานขององคความรู
6.2 เรงสรางนักวิทยาศาสตร นักวิจัย แลครูวิทยาศาสตรใหเพียงพอตอความตองการของประเทศ
6.3 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการลงทุนและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
6.4 จัดระบบบริหารงานวิจัยใหเกิดประสิทธิภาพสูง
7. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
7.1 เรงสงเสริ มและพั ฒนาความสัมพันธกับ ประเทศเพื่อนบานโดยสงเสริมความรวมมือทั้งภาครั ฐ
เอกชน ประชาชนและสื่อมวลชน
7.2 สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน
7.3 เสริมสรางบทบาทที่สรางสรรคและสงเสริมผลประโยชนของชาติในองคการระหวางประเทศ
7.4 กระชับความรวมมือและความเป2นหุนสวนทางยุทธศาสตรกับประเทศ และองคการระหวาง
ประเทศที่มีบทบาทสําคัญของโลก
7.5 สนับสนุนการเขาถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและ
ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนา
7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับป?ญหาเรื่องพรหมแดนและการ
เปลี่ยนแปลงในโลก
7.7 สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน คุมครองผลประโยชนของคนไทย ดูแลคนไทย และแรงงานไทย
7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาค
7.9 ประสานการดําเนินงานของสวนราชการในตางประเทศตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทย
7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรอิสลามระหวางประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ9านเมืองที่ดี
8.1 ประสิทธิภาพการบริหาราชการแผนดิน
8.1.1 พัฒนาระบบราชการตอเนื่อง
8.1.2 เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอยางตอเนื่อง
8.1.3 พัฒนาระบบและสงเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
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8.1.4 พั ฒ นาสมรรถนะของขาราชการและเจ าหน าที่ของรั ฐ อยางตอเนื่ อง เพื่ อให มี ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการและสงมอบบริการสาธารณะ
8.1.5 เสริมสรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐ
8.1.6 สนับสนุนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีระบบมีประสิทธิภาพ
โปรงใส และสามารถใหบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนไดตามความคาดหวัง
8.1.7 พัฒนาระบบราชการใหเป2นระบบที่โปรงใสขึ้นโดยการวางระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์
8.1.8 สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารราชการแผนดิน
8.1.9 สงเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบ
กิจการที่โปรงใส
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1 ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
8.2.2 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือประชาชนที่ไมไดรับความเป2นธรรมดวยมาตรการเชิงรุก
8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การปEองกันและปราบปรามอาชญากรรม
8.2.4 การปEองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีสวนรวม
8.3 สงเสริมให9ประชาชนมีโอกาสได9รับรู9ข9อมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อมวลชน และสื่อสาร
ธารณะทุกประเภทได9อยางกว9างขวางรวดเร็ว ถูกต9อง เปLนธรรม
8.3.1 สงเสริมและพัฒนาชองทางในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชน
8.3.2 สงเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางเทคโนโลยี เครือขาย
8.3.3 สงเสริมใหสื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอขอมูลขาวสาร
อยางมีความรับผิดชอบ
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเทศบาลเมืองทาบอ
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาเป2นการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือ
ขอจํากัด อันเป2นสภาวะแวดลอมภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห
จุดออน จุดแข็งของทองถิ่น อันเป2นสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป2นการประเมินสถานภาพของ
ทองถิ่นในป?จจุบัน โดยเป2นการตอบคําถามวา “ ป?จจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน ” สําหรับใช
เป2นประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้โดยใชเทคนิค SWOT analysis เป2นเครื่องมือ
การพิจารณาถึงป?จจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W) และป?จจัยภายนอก
ไดแกโอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T)
ปQจจัยภายใน ประกอบดวยป?จจัยดานตางๆ ที่ตองนํามาพิจารณาดานการบริหาร ไดแก การ
แบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ การกํากับดูแล เป2นตน ระเบียบ กฎหมาย
บุคลากร ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เป2นตน งบประมาณ รวมทั้งความชวยเหลือตางๆ
ระบบฐานขอมูลการประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของทรัพยากร เครื่องมือ
และอุปกรณในการทํางาน
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เป2นการพิจารณาป?จจัยภายในหนวยงานมีสวนดี ความ
เขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ
การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เป2นการพิจารณาป?จจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย
ความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง

22
ปQจจัยภายนอก ประกอบดวยดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน
ดานเศรษฐกิจไดแก เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เชนผลผลิตรายได รายจาย การออม การลงทุน การใชที่ดิน
แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง ดานสังคม นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย เทคโนโลยี
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เป2นการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพ
เป2นเชนไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอ ที่เกิดขึ้นจะสงผลตอ
ทองถิ่นอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป2นประโยชน หรือเป2นโอกาส อันดีตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะหปQญหาอุปสรรคหรือข9อจํากัด (Threat = T) เป2นการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เป2นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเป2นขอจํากัดตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณาทั้ง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตองปรับกระบวนความคิดโดยมุงเนนผลที่เกิดผลลัพธ (Outcome)
เป2นตัวตั้ง แลวนํามาคิดหางานที่จะทํา (Input) รวมทั้งวิธีการที่จะทํางานใหสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
กระบวนการ (Process) ซึ่งจะนําไปสูการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร การบริหารเพื่อดําเนินการไดอยาง
เหมาะสม ทั้งนี้แผนงาน/โครงการจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และแผนงาน/
โครงการตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น
วิสัยทัศน (Vision)
วิสัยทัศนเทศบาลเมืองทาบอ “เมืองนาอยูอยางยั่งยืน คืนสูวัฒนธรรมพื้นบาน ดานการศึกษาทองถิ่น
เป2นเลิศ เปiดการคาและการทองเที่ยวชายแดน ”
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การปEองกันและแกไขป?ญหายาเสพติด
4. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป?ญญาทองถิ่น
5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
6. สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา
8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
9. ประสานการเปiดจุดผอนปรนชายแดน
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทาบอ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนท9องถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศน
“เปLนองคกรรวมสงเสริมและพัฒนาหนองคายให9เปLนเมืองนาอยู”
ยุทธศาสตร ประกอบด9วย 4 ด9าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตรที่ 1 ด9านโครงสร9างพื้นฐาน
กลยุทธ 1.1 พัฒนาและปรับปรุงเสนทางการคมนาคมใหมีความสะดวกในการเดินทาง
1.2 พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
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2. ยุทธศาสตรที่ 2 ด9านการสร9างความเข9มแข็งของประชาชน ชุมชน และสังคม
กลยุทธ
2.1 สงเสริมศักยภาพทางการศึกษาใหแกเด็ก เยาวชน และประชาชน
2.2 สงเสริมและอนุรักษดานการศาสนาและวัฒนธรรม
2.3 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
2.4 สงเสริมและจัดสวัสดิการชวยเหลือประชาชน ไดแก คนพิการ ผูสูงอายุ และ
ผูดอยโอกาส
2.5 ปEองกันและบรรเทาสาธารณภัยแกประชาชน
2.6 สงเสริมความรูในดานตางๆใหแกประชาชน
2.7 ปEองกันและแกไขป?ญหายาเสพติด
3. ยุทธศาสตรที่ 3 การลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
กลยุทธ 3.1 สงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
3.2 สรางมูลคาเพิ่มการแปรรูปสินคาการเกษตร
3.3 สงเสริมการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยว
3.4 อนุรักษและบํารุงรักษาแหลงทองเที่ยว
3.5 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
กลยุทธ
4.1 อนุรักษและฟmnนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
4.2 สงเสริมการประชาสัมพันธการอนุรักษสิ่งแวดลอม
นโยบายการพัฒนาของผู9บริ หารเทศบาลเมืองทาบอ (ที่ แถลงตอสภาเทศบาลเมืองทาบอเมื่ อวัน ที่ 3
กรกฎาคม 2551)
1. ด9านโครงสร9างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุง ซอมแซมผิวจราจร ในเขตเทศบาลทุกสาย ใหประชาชนสามารถสัญจรไปมาได
สะดวกปลอดภัย
1.2 กอสร างถนน คสล. ตามตรอก ซอยในชุ ม ชน ให ประชาชนเดิ น ทางไปมาหาสู สะดวก
รวดเร็ว ปลอดภัย ครบทุกสาย
1.3 ปรับปรุง ซอมแซม กอสรางรองระบายน้ํา ตามถนนสายตางๆ ใหมีสภาพดี ระบายน้ําได
สะดวกรวดเร็ว ชุมชนปราศจากน้ําทวมขัง
1.4 ปรับปรุงพัฒนาขยายเขตระบบไฟฟEา ระบบประปา ใหสามารถบริการประชาชน ไดอยางมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน
1.5 วางแผน ติดตอ ประสานงาน ขอรับการอุดหนุนงบประมาณจากสวนกลางเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงภูมิทัศน สรางเขื่อนปEองกันตลิ่งริมฝ?dงแมน้ําโขง ลําห วยโมง เพื่อพั ฒนาสู การเป2นเมืองการคา
ทองเที่ยวชายแดน
2. ด9านการพัฒนาสังคม
2.1 สงเสริม สนับสนุน โครงการกิจกรรมสายใยรักครอบครัว กลุมสตรี กลุมเยาวชน กลุม
ผูสูงอายุ ใหมีบทบาทในการพัฒนาตนเองและเทศบาล แบบบูรณาการ เพื่อนําไปสูชุมชนเขมแข็ง
2.2 สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนใน
เขต เป2นแหลงเรียนรูตนแบบในเขตจังหวัดหนองคาย
2.3 สงเสริม สนับสนุน การจัดโครงการกิจกรรมอนุรักษศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ใหคงอยูสืบไป และสามารถเป2นแหลงเรียนรู แหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตอไป
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2.4 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ แกเด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ทองถิ่น ใหรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน หางไกลยาเสพติด
2.5 สงเสริม สนับสนุน ใหความรูแกประชาชนดานสงเสริมอาชีพเพิ่มรายไดใหครอบครัว
2.6 สงเสริม สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรม เพื่ อใหประชาชนมี สุ ขภาพ พลานามั ย แข็ งแรง
สมบูรณ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
2.7 ดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอยอยางเป2นระบบ
2.8 สงเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน สรางความตระหนัก รัก
ทองถิ่น รักชุมชน รักษาความสะอาด รักเมืองทาบอ
2.9 สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้งงานบริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร เป2นเอกเทศ
2.10 สงเคราะหเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการ ผูปUวยเอดส สงเคราะหครอบครัวผูประสบภัย
และสงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอย ดอยโอกาสหรืออยูในภาวะเดือดรอน ทุกขยากลําบากอยางถูกตอง
เหมาะสมและเป2นธรรม
3. ด9านเศรษฐกิจ
3.1 สงเสริ ม สนับ สนุน การฝ} กอบรมให ความรู ดานอาชีพแกชุมชน สามารถเพิ่มรายไดให กั บ
ครอบครัวมากขึ้น
3.2 สงเสริม สนั บสนุน ภูมิป? ญญาทองถิ่ น มีส วนรวมในการพั ฒนารอบด าน จนสามารถนําภู มิ
ป?ญญาทองทองถิ่น สรางอาชีพเพิ่มรายไดแกประชาชนอยางยั่งยืน
3.3 พัฒนาแหลงการคา ตลาดสด ใหเป2นสถานที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ไดมาตรฐาน
3.4 สงเสริม สนับสนุน การขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคตางประเทศ ในกลุมอนุภาค ลุมแมน้ําโขง
โดยการประสานงานเปiดจุดผอนปรนกับประเทศ สปป.ลาว
4. ด9านการเมืองและการบริหาร
4.1 ดําเนินการบริหารกิจการงานเทศบาล ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล
4.2 พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารงานของสวนราชการในเทศบาล ให เป2 น การบริ ห ารงานที่ มุ ง
ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) เป2นประโยชนตอประชาชนและสังคมทองถิ่นสูงสุด
4.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ใหมีความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.4 พัฒนาปรับปรุงและลดขั้นตอนการบริหารงานใหเกิดความสะดวกรวดเร็วถูกตองแกประชาชน
4.5 สงเสริมประชาชนใหมีความรูความเขาใจระเบียบกฎหมายขอบังคับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเป2นประมุข
4.6 สงเสริมสนับสนุนประชาชน องคกรเอกชน ใหมีสวนรวมในการแกไขป?ญหา และพัฒนาทองถิ่น
4.7 ปรับปรุงโครงสรางรายไดและจัดเก็บภาษีของทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ
4.8 เสริ ม สร างและปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช ให เพี ย งพอตอการบริ ก ารประชาชนอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.9 สงเสริมพัฒนาระบบปEองกันภัยสนับสนุนการจัดตั้งพลังมวลชนเพื่อเป2นกําลังทองถิ่นในยามไม
ปกติ
5. ด9านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล9อม
5.1 พัฒนาบานเมืองใหปราศจากมลภาวะขยะและน้ําเสีย โดยการดําเนินการประสานกับสวนกลาง
เพื่อดําเนินโครงการระบบบําบัดน้ําเสีย การบริหารจัดการ การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลดวยวิธีการแยก
ขยะ (Re-cycle) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและความสมดุลของสภาพแวดลอม
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5.2 ปรับปรุงและสรางสวนสาธารณะ สวนสมเด็จยา สวนทาเสด็จ หนองเดิด กุดน้ําใส ใหเป2น
สวนสาธารณะที่มีความสวยงามเป2นระบบ ระเบียบ ปลอดภัย เหมาะสมเป2นที่พักผอนหยอนใจ ตลอดทั้งเป2น
แหลงทองเที่ยว ออกกําลังกายของประชาชนชาวทาบอ และนักทองเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวตางประเทศ
5.3 ปลูกไมยืนตนใหรมเงา ไมดอก ไมประดับ ปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
เป2นปอดของเมือง
5.4 ปรับปรุงและสรางหองน้ําหองสวมสาธารณะใหเพียงพอ
5.5 สงเสริมการทองเที่ยว โดยปรับปรุงปEายบอกทางคมนาคม แผนที่ และการประชาสัมพันธ
แหลงทองเที่ยว และสถานที่สําคัญๆใหเหมาะสมกับการเป2นแหลงทองเที่ยว
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บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลเมืองทาบอ
พันธกิจ (Mission)
1. ปรับปรุงและพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานและ
เพียงพอตอความตองการของประชาชน
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
3. การปEองกันและแกไขป?ญหายาเสพติด
4. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิป?ญญาทองถิ่น
5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวน
6. สงเสริมการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา
8. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองได
9. ประสานการเปiดจุดผอนปรนชายแดน
เปEาประสงค/แนวทางในการพัฒนา
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2. มีระบบสาธารณูปโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอ
3. ประชาชนมีอาชีพและรายไดที่เพียงพอ
4. ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
5. อนุรักษประเพณีวัฒนธรรม และภูมิป?ญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
7. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
8.ประชาชนไดรับสวัสดิการที่ดีอยางเพียงพอ
9.ประชาชนปลอดภัยจากป?ญหายาเสพติดและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10.สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
11.พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
12.สงเสริมและพัฒนาการคาและการทองเที่ยวชายแดน

แบบ ยท.03
แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1) การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
2) มีระบบสาธารณูปโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอ
3) ประชาชนมีอาชีพและรายไดอยางเพียงพอ

1) ถนนที่มีมาตรฐานในเขตเทศบาล มีจํานวนรอยละ 90
1) ครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภคอยางทั่วถึงและเพียงพอ มีจํานวนรอยละ 80
1) ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวารายจาย รอยละ 80
2) ประชากรที่วางงานมีจํานวนรอยละ 5 ของประชากรทั้งหมด
4) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชน
1) ประชาชนที่ไดรับการสงเสริมการศึกษา รอยละ 100
5) อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป?ญญาทองถิ่นใหคงอยูสืบไป
1) ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นที่รวมกันอนุรักษใหคงอยูสืบไป รอยละ80
6) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
1) ครัวเรือนที่รูจักการจัดการดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ มีรอยละ 80
7) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง
1) ประชาชนที่มีสุขภาพดี รอยละ 80
8) ประชาชนไดรับสวัสดิการที่ดีและเพียงพอ
1) ผูสูงอายุผูพิการผูดอยโอกาสและประชาชนทั่วไปที่ไดรับสวัสดิการที่ดีและเพียงพอ
รอยละ 80
9) ประชาชนปลอดภัยจากป?ญหายาเสพติด และมีความปลอดภัยในชีวิตและ 1) ประชาชนที่ปลอดภัยจากป?ญหายาเสพติด รอยละ 95
ทรัพยสิน
2) ประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 95
10) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1) ครัวเรือนที่มีสวนรวมกับกิจกรรมของเทศบาล รอยละ 90
11) พัฒนาองคกรใหมีการบริหารจัดการที่ดี
1) บุคลากรไดรับการพัฒนา การฝ}กอบรมทักษะความรูตางๆ รอยละ 80
2) อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานทันสมัยขึ้น รอยละ 80
3) ความพึงพอใจของผูรับบริการอยูที่ รอยละ 70
12)สงเสริมและพัฒนาการคาและการทองเที่ยวชายแดน
1) ครัวเรือนมีรายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 80
หนวยงานรับผิดชอบหลัก
สํานักปลัดเทศบาล/กองวิชาการและแผนงาน/กองคลัง/กองชาง/กองการศึกษา/กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล9อม/กองสวัสดิการสังคม/กองการประปา

แบบ ยท.04
ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

1. ยุทธศาสตร 1.1 กอสราง ปรับปรุง
การพัฒนาด9าน บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอ
โครงสร9าง
ระบายน้าํ
พื้นฐาน
1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภคและ
การเกษตร
1.3 จัดใหมีและบํารุงรักษา
ระบบจําหนายไฟฟEาและไฟฟEา
สาธารณะ
1.4 จัดใหมีสถานที่ประชุมและ
จัดกิจกรรมของประชาชน

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเทศบาลเมืองทาบอ
ตัวชี้วัด
คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

ปD
ปD ปD ปD ปD
58 59 60 61 62
ถนน สะพาน ทอระบายน้ํา 52 50 70 90 84 1. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คลองระบายน้ํา ไดรับการ
2. กอสรางถนนแอสฟ?ลสติกส
กอสรางและปรับปรุงใหมี
3. กอสรางรางระบายน้ํา
ความคงทนสามารถใชการได
4. กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนน
ดีมีมาตรฐานครบทุกชุมชน
5. ขุดลอกคลองระบายน้ํา/วางทอระบายน้ํา
ฯลฯ
มีแหลงน้ําและระบบผลิต
1. ขยายเขตประปาใหทั่วถึง
น้ําประปาที่สะอาดอยางทั่วถึง
2. ปรับปรุงและพัฒนาบอน้ําสาธารณะ
ทุกชุมชน
3. ขุดลอกแหลงน้ําที่ตื้นเขิน
4. ทําแนวปEองกันตลิ่ง
ฯลฯ
ตามถนน ริมทาง หรือที่
1. ติดตั้งไฟฟEาสาธารณะริมทางถนนสายตางๆ
สาธารณะมีไฟฟEาสองสวาง
และบริเวณชุมชน
อยางทั่วถึงทําใหประชาชนมี
2. ปรับปรุงซอมแซมโคมไฟฟEาสาธารณะริมทาง
ฯลฯ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
1. กอสราง/ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค
ทรัพยสิน
2. จัดสรางอาคารสถานที่ทํางานและการ
มีอาคารสถานที่สําหรับบริการ
ประชุม
ประชาชนอยางเพียงพอและมี
ฯลฯ
มาตรฐาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองชาง

กองการประปา
กองชาง

กองชาง

กองชาง
สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด

2. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด9าน
เศรษฐกิจ

2.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ใหแกประชาชน

ประชาชนมีความรูในการ
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อสราง
รายไดใหกับครัวเรือนเพิ่มขึ้น
ลดป?ญหาการวางงาน จํานวน
ผูวางงานมีเพียงจํานวนนอย
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนาด9าน
สังคม

2.2 สงเสริมการพัฒนาตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนรูจักการดําเนินชีวิต
ตามเศรษฐกิจพอเพียงไม
ฟุEงเฟEอ
มีศูนยการเรียนรู ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กและอุปกรณ สื่อการ
เรียนการสอนอยางเพียงพอ
และไดมาตรฐานการศึกษา

3.1 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของประชาชนทุกระดับ

คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

ปD ปD ปD ปD ปD
58 59 60 61 62
100 100 100 100 102 1. ฝ}กอบรมอาชีพและจัดศึกษาดูงาน
2. จัดหาอาชีพเสริมใหแกผูมีรายไดนอย
3. กอสรางศูนยจําหนายสินคาและ
ผลิตภัณฑชุมชน
4. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแกกลุมอาชีพ
5. สนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน
6. สงเสริมสนับสนุนการจัดทําปุ‚ยชีวภาพ
7. สงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุมอาชีพ
เพื่อสรางรายได
8. สงเสริมสนับสนุนอาชีพแกผูสูงอายุ
ฯลฯ
1. สงเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
ฯลฯ
48 50 30 35 35 1. จัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน
2. กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
3. สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม
(นม)โรงเรียนใหกับนักเรียนครบทุกคน
4. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน
5. จัดหาและสนับสนุนอุปกรณสื่อการเรียน
การสอน
ฯลฯ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กองสวัสดิการ
สังคม
กอง
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดลอม

กองสวัสดิการ
สังคม
กองการศึกษา

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด

คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. จัดสรางและปรับปรุงการบริการเสียงตามสาย/ไรสาย
2. พัฒนาปรับปรุงการใหบริการอินเตอรเน็ต
3. โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
ฯลฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน

1. จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและประเพณีทองถิ่น
2. สงเสริมการปฏิบัติธรรมในวันสําคัญทางศาสนา
3. สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม
ฯลฯ
1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและคนพิการ
2.สนับสนุนเบี้ยยังชีพผูปUวยเอดส
3.สนับสนุนการแขงขันกีฬาทุกระดับ
4.จัดซื้อวัสดุ อุปกรณกีฬา
5.จัดสราง/ปรับปรุงลานกีฬาและสนามกีฬา
ฯลฯ
1. อบรมใหความรูแกประชาชนใหมีระเบียบวินัย
2. สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํารวจ เจาหนาที่ฝUายปกครองหรืออื่นๆที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ฯลฯ

กองการศึกษา

ปD ปD ปD ปD ปD
58 59 60 61 62
3.2 เพิ่มชองทางในการรับรู ประชาชนไดรับรูขอมูล
ขอมูลขาวสารใหแก
ขาวสารของทางราชการอยาง
ประชาชน
ทั่วถึงและทันสมัยพรอมทั้ง
เป2นไปตามระเบียบ พรบ.
ขอมูลขาวสารฯ พ.ศ.2540
3.3 สงเสริมศาสนา
ประชาชน และเยาวชนใน
วัฒนธรรมและประเพณีภูมิ พื้นที่ไดรับทราบถึงที่มา
ป?ญญาทองถิ่น
พรอมทั้งสืบทอดประเพณีอันดี
งามของทองถิ่นใหคงอยู
3.4 สงเสริมการจัด
ผูสูงอายุ ผูปUวยเอดส
สวัสดิการและนันทนาการ ผูดอยโอกาส และผูพิการ
ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง
พรอมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.5 การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน

ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

กองสวัสดิการ
กองการศึกษา

สํานักปลัดฯ

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด

คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ปD ปD ปD ปD ปD
58 59 60 61 62
3.6 สงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
พลานามัยสมบูรณ ลดป?ญหา
การเจ็บปUวย

3.7 รณรงคปEองกันป?ญหายา ประชาชน เยาวชน หางไกล
เสพติด โรคระบาด
จากเสพติด มีความรูในดาน
โรคติดตอและโรคเอดส
การปกกันตนเองจาก
โรคติดตอ

4. ยุทธศาสตรการ 4.1 สงเสริมการมีสวนรวม
พัฒนาด9าน
ของประชาชน
การเมืองและการ
บริหาร

ประชาชนในทุกชุมชนมีสวน
รวมในการพัฒนาเทศบาล

1. สงเสริมและสนับสนุนการออกกําลังกาย
2. จัดตั้งชมรมการออกกําลังกาย
3. ดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
4. กอสรางสวนสุขภาพและสถานที่ออกกําลังกาย
5. รณรงคโครงการอาหารปลอดภัย
ฯลฯ
1. จัดกิจกรรมรณรงคปEองกันป?ญหายาเสพติด
2. จัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ
4. อบรมใหความรูแกเยาวชน
5. รณรงคปEองกันโรคติดตอ
6. รณรงคปEองกันโรคเอดส
ฯลฯ
38 30 40 40 42 1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเวทีประชาคม
และการมีสวนรวมทุกระดับ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

สํานักปลัดฯ
กองการศึกษา
กองวิชาการและ
แผนงาน
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม
กองวิชาการและ
แผนงาน

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด

คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)
ปD
58

4.2 สงเสริมระบบปEองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ปD
59

ปD
60

ปD
61

โครงการ/กิจกรรม
ปD
62

ประชาชนไดรับการชวยเหลือ
อยางทันทวงทีเมื่อเกิดเหตุ และ
รูวิธีปEองกันเหตุเบื้องตน

4.3 พัฒนาระบบการ
มีเครื่องมือ อุปกรณ การทํางาน
บริหารจัดการของเทศบาล ทีม่ ีประสิทธิภาพและเพียงพอ
แกการบริการ

5. ยุทธศาสตร
การพัฒนาดาน
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอม

5.1 เฝEาระวังฟmnนฟู สราง
จิตสํานึก ความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.2 บําบัดและฟmnนฟู
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่อุดมสมบูรณ
ประชาชนในพื้นที่รักและหวง
แหนทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงเสื่อมโทรมไดรับการ
พัฒนาและปรับปรุงไมใหมี
มลพิษดานตางๆ

5

5

5

5

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

5

1. จัดหาอุปกรณปEองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักปลัดฯ
2. ชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติสาธารณภัย
3. ฝ}กอบรมใหความรูเกี่ยวกับการปEองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
4. โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม อปพร.
ฯลฯ
1. โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
กองคลัง
2. สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สํานักปลัดฯ
3. เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชใน ทุกสวนราชการ
การปฏิบัติงาน
กอง
4. ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ฯลฯ
1. รณรงคประชาสัมพันธเพื่อสรางจิตสํานึกให
กองวิชาการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนงาน
2. ปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตเทศบาล
กองวิชาการและ
ฯลฯ
แผนงาน
กองชาง
1. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่กําจัดขยะ
กองสาธารณสุข
2. รณรงคการคัดแยกขยะและการทิ้งขยะลงถัง
และสิ่งแวดลอม
ฯลฯ

ยุทธศาสตร
การพัฒนา

เปEาประสงคตามพันธกิจ

ตัวชี้วัด

คาเปEาหมาย
(จํานวนโครงการ)

โครงการ/กิจกรรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

1. จัดทําปEายแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
2. พัฒนาสถานที่ทองเที่ยวภายในเขตเทศบาล
3. พัฒนาสถานที่ภายในเขตเทศบาลใหเป2น
สถานที่ที่เหมาะสมสําหรับการทองเที่ยวและ
พักผอน
ฯลฯ

กองวิชาการและ
แผนงาน
กองชาง

ปD ปD ปD ปD ปD
58 59 60 61 62
5.3 ปรับปรุงพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยว

มีปEายบอกสถานที่ทองเที่ยวแก
นักทองเที่ยว สถานที่พักผอนมี
ความเหมาะสมในการทองเที่ยว
และพักผอน

