ส่วนที่ 1
บทนำ
ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี
แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์และพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนและวิสัยทัศน์ในที่สุด
แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอันมีลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้น สาหรับ
ปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดย
มีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะของแผนกว้างๆ คือ เป็นแผนที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาเป็ นแผนที่แสดงแนวทางการพัฒ นาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒ นาที่ชัดเจนและมีลักษณะ
เฉพาะเจาะจงที่ดาเนินการ เป็นแผนที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเป็นห้วงระยะเวลาสามปี เป็นแผนที่แสดง
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจาปี
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
1. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในงานประมาณรายจ่าย ประจาปี
และทาการปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
2. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาของปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร โดยจะต้องสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
3. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ และการจัดทางบประมาณ รายจ่าย
ประจาปี
ขั้นตอนกำรจัดทำแผนพัฒนำสำมปี
การจัดทาแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดาเนินงานต่างๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน
และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนามาตัดสินใจกาหนดแนวทางการดาเนินงานและการใช้
ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

ส่วนที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่สำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่
1. สภำพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอาเภอ)
-ตาบลท่าลี่ มีจานวนหมู่บ้ านทั้งสิ้น 13 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอาเภอกุมภวาปี พื้นที่เขต
ตาบลท่าลี่ ห่างจากอาเภอกุมภวาปี 20 กิโลเมตร โดยใช้ ทางหลวงหมายเลข 2023 อาเภอกุมภวาปี –
อาเภอศรีธาตุ และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี 60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลต่างๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ทิศใต้
ติดต่อกับ
จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ตาบลสีออ อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ตาบลกุดจิก อาเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ และอาเภอกระนวน
ตาบลบ้านโปร่ง อาเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และ ตาบลกุดจิก
ตาบลบุ่งแก้ว และตาบลทมนางาม อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

1.2 ขนำดพื้นที่
-องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร หรือ 31,875 ไร่
เป็นเนื้อที่ทาการเกษตรประมาณ 25,287 ไร่ เนื้อที่สาธารณะโยชน์ประมาณ 2,642 เนื้อที่อยู่อาศัย
ประมาณ 3,946 ไร่
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ
-สภาพพื้นที่ทั่วไปของตาบลท่าลี่ เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นลูกคลื่น
1.4. สภำพภูมิอำกำศ
-แบ่งออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว อากาศร้อนอบอ้าวในฤดูร้อน และจะ
หนาวเย็นค่อนข้างมากในฤดูหนาว เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดจะอยู่ในระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน
และเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดจะอยู่ในระหว่างเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุกปี
1.5 จำนวนหมู่บ้ำน
- ที่อยู่ในพื้นที่ของ อบต.ท่าลี่ มีจานวน 13 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านนาเพ็ญ
บ้านกุดยาง
บ้านเหล่าหมากจันทน์
บ้านท่าลี่
บ้านท่าแร่
บ้านนาทัน

ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน
นายศรีวิชัย มุงคุลแสน
นายประสาน บัวพันนา
นายมนตรี ปัญญาที
นายเชฎฐา พลนามอินทร์
นายทองใสย์ อาษาสนา
นางสาวพรนัทชา พรมนาม
2

เบอร์โทรศัพท์
083-3515626
089-2861829
088-3327515
082-1037268
089-5734868
081-9755945

หมำยเหตุ
กานัน

7
8
9
10
11
12
13

บ้านคาล่อง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านราษฎรสมบูรณ์
บ้านศรีสุข
บ้านโนนงาม
บ้านแสงสว่าง
บ้านนาเพ็ญ

นายมงคลชัย โคสพล
นายวินัย มุงคุลแสน
นายสุรพจน์ บุตรพรม
นายจารัส หมื่นพรม
นายประดิษฐ์ คาศรีทวีวัฒน์
นายสมพร โม่งประนิตย์
นายสกล โทวันนัง

087-3247102
090-8494967
087-2041828
081-9657997
081-7681718
088-7333847
087-2274137

1.6 ประชำกร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ มีประชากรทั้งสิ้น 9,738 คน ชาย 4,884 คน หญิง 4,854
คน โดยแยกประชากรตาบลท่าลี่ เป็นรายหมู่บ้าน
ดังตาราง ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้ำน

จำนวนครัวเรือน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

บ้านนาเพ็ญ
บ้านกุดยาง
บ้านเหล่าหมากจันทน์
บ้านท่าลี่
บ้านท่าแร่
บ้านนาทัน
บ้านคาล่อง
บ้านโนนสวรรค์
บ้านราษฎรสมบูรณ์
บ้านศรีสุข
บ้านโนนงาม
บ้านแสงสว่าง
บ้านนาเพ็ญ
รวม

139
209
266
378
205
118
142
139
173
223
96
179
138
2,405

หมำยเหตุ

จำนวนประชำกร
(ชำย)

(หญิง)

277
409
587
719
406
261
267
246
372
447
142
411
341
4,884

287
394
555
748
392
250
259
264
366
501
141
397
300
4,854

ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร อาเภอกุมภวาปี ณ 14 พฤษภาคม 2558
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รวม
564
802
1,142
1,467
798
511
526
510
738
948
283
808
641
9,738

2. สภำพทำงเศรษฐกิจ
2.1 อำชีพ
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรม ทานา
ทาสวน ปลูกอ้อย มันสาปะหลัง เป็นต้น
การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เลี้ยงปริมาณไม่มากนัก สาหรับใช้งาน บริโภคเอง และจาหน่ายในบางส่วน
เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่ เป็นต้น
2.2 หน่วยธุรกิจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
-ปั๊มน้ามันแบบหัวจ่าย 2
แห่ง
-โรงสี
19
แห่ง
-ร้านค้า
68
แห่ง
-โรงทาขนมจีน
4
แห่ง
-โรงชั่ง
1
แห่ง
-โรงน้าแข็ง
1
แห่ง
-ร้านจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง 3 แห่ง
-ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ 8 แห่ง
-บ้านเช่า
2
แห่ง
-ร้านเสริมสวย
4
แห่ง
-ร้านรับซื้อข้าว
1
แห่ง
-ร้านไดนาโม
1
แห่ง
3. สภำพทำงสังคม
3.1 กำรศึกษำ
- โรงเรียนมัธยมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนประถมศึกษา
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
- ห้องสมุดประชาชน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-ปั๊มหลอด
6
-ร้านรับซื้อยางพารา
-ร้านเกมส์
1
-ร้านกระจก
-ร้านขายอุปกรณ์ไฟฟ้า 2
-ร้านขายยา
1
-ร้านอินเตอร์เน็ต
6
-ร้านขายเนื้อหมู/ฟาร์มหมู 2
-ร้านขายเนื้อวัว
1
-ร้านเช่าชุด
-ร้านรับซื้อของเก่า
2
-โรงอิฐ
6
1
1
5
13
3

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง
แห่ง

3.2 กำรศำสนำและศิลปวัฒนธรรม
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีสถาบันและองค์กรศาสนา ดังนี้
-วัด/สานักสงฆ์
15
แห่ง
-โบสคริสต์
2
แห่ง
ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนับถือประเพณีตามฮีต 12 หรือประเพณี 12 เดือน
3.3 กำรสำธำรณสุข (ในตำบลท่ำลี่)
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
- สถานพยาบาล (เอกชน)

2
4
4

แห่ง
แห่ง

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้าร้อยละ

100

3.4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตารวจชุมชน (ตชต.)
- อปพร.
- ผู้ประสานพลังแผ่นดิน

1
106
260

แห่ง
คน
คน

4. กำรบริกำรพื้นฐำน
4.1 กำรคมนำคม เส้นทางการคมนาคมตาบลท่าลี่ติดต่อกับ 2 อาเภอ คือ อาเภอโนนสะอาด และอาเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี เป็นถนนลาดยางทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2350 และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2023
ตามล าดั บ การ ติด ต่ อ กั บ อ าเภอกุม ภวาปี มี ถ นนลาดยางสายกุ มภวาปี – ท่ า ลี่ ระยะทาง 20 กิ โ ลเมตร
ซึ่งเป็นเส้นทางสามารถติดต่อกับอาเภอได้สะดวก และอยู่ห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 60 กิโลเมตร
4.2 กำรโทรคมนำคม
- ที่ทาการไปรษณีย์ (ย่อย)
1
แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ
8
ตู้ (ในเขตพื้นที่ของ อบต.ท่าลี่)
4.3 กำรไฟฟ้ำ
ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ ปัจจุบันได้รับการบริการทุกหมู่บ้านทุกครัวเรือนและมีการ
ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน จานวน ทั้งสิ้น 131 จุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเวลา
กลางคืน และจะดาเนินการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นจุดอันตราย
4.4 แหล่งน้ำธรรมชำติ
- ลาห้วย , ลาน้า
4
แห่ง
- หนอง คลอง บึง
18
แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้ำงขึ้น
- ฝาย
7
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
26
แห่ง
- บ่อโยก
24
แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน
13
แห่ง
5. ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
2
รุ่น
428 คน
6. แหล่งท่องเที่ยว
- วัดศรีธาตุ (หลวงปู่ตื้อ) บ้านนาเพ็ญ หมู่ที่ 1 และ 13
- บริเวณป่าทม และป่าข่า (ป่าสงวนแห่งชาติ ภูเขาสวนกวาง)
- วัดป่าถ้าผาสวรรค์ บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9
- อุทยานสะพานหิน บ้านราษฎร์สมบูรณ์ หมู่ที่ 9

5

7. ศักยภำพในตำบล
ก ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล อัตรากาลังพนักงานส่วนตาบล
จำนวนพนักงำนแยกตำมระดับ
ฝ่ำย /
กอง
ระดับ ระดับ
ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 7
8
1
2
3
4
5
6
1. สานัก
ปลัด
2. กอง
คลัง
3. กอง
ช่าง
4. ส่วน
การศึกษา
ฯ
5.ส่วน
สวัสดิกำร
สังคม
รวม

(พนักงานส่วนตาบล)
ระดับ
กำรศึกษำ
ป. ต่ำ รวม หมำย
ตรี กว่ำ (คน) เหตุ
ขึ้น ป.
ไป ตรี
5
5

-

1

-

-

2

-

1

1

-

-

1

1

-

2

1

-

5

-

5

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

1

-

-

3

-

-

1

-

-

4

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

1

-

1

4

1

2

4

3

1

16

-

16

1. จำนวนบุคลำกรรวมทั้งสิ้น
จำนวน 36 คน แยกเป็น
1.1 สำนักปลัด จานวน
16 คน ประกอบด้วย
1.นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า
ตาแหน่ง
2.นางสมยงค์ คาแสนเทียะ
ตาแหน่ง
3.นางเจฎสุดา วิบูลย์กุล
ตาแหน่ง
4.พันจ่าเอกสุวัตร ไพศาล
ตาแหน่ง
5.นายศิริพงษ์ มหาจักร
ตาแหน่ง
6.นายชาติชาย เอกตาแสง
ตาแหน่ง
7.นายศุภวิชญ์ รัตนทิพย์
ตาแหน่ง
8.นางสาวอรอุมา ดวงโพธิชัย
ตาแหน่ง
9.นางเตือนจิต เชิญชม
ตาแหน่ง
10.นายอินทรี นามแสง
ตาแหน่ง
11.นายพรชัย สืบวงศ์แสง
ตาแหน่ง
12.นางสาวแพร เกษสิมมา
ตาแหน่ง
13.นาคริน อินเรืองศรี
ตาแหน่ง
14.นายเชิดชัย ศรีจูมพล
ตาแหน่ง
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ปลัด อบต.
หัวหน้าสานักปลัด
บุคลากร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ
คนงานทั่วไป
แม่บ้าน (จ้างเหมาบริการ)
พนักงานขับรถบรรทุกน้าฯ
พนักงานประจารถบรรทุกน้าฯ

15.นายอันทชัย เชิญชม
ตาแหน่ง
ภารโรง
16.นายสุรัตน์ สารยศ
ตาแหน่ง
พนักงานขับรถ
1.2 กองคลัง จานวน 7 คน ประกอบด้วย
1.นางเพ็ญจิต รัตนทิพย์
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองคลัง
2.นายกรกฎ ป้องล่องคา
ตาแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
3.นายสกล พรมมาวัน
ตาแหน่ง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
4.นางวิภา เลิศสงคราม
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
5.นางสุจิตรา ชินบุตร
ตาแหน่ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
6.นางรัชนี ปัญญาสิทธิ์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
7.นางสาววิมลรัตน์ ศักดิ์แสง
ตาแหน่ง
คนงำนทั่วไป
1.3 กองช่ำง จานวน 3 คน ประกอบด้วย
1.นายสุริยันต์ ชินบุตร
ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกองช่าง
2.นายภานุวัฒน์ ศิริวัฒนกุล
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยช่างโยธา
3.นายอนันต์ โคตรรมณี
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยช่างสาราจ
1.4 ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม จานวน 8 คน ประกอบด้วย
1.นายสุเมธี ศิริวารินทร์
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
2.นางชลธิชา ตอรัมย์
ตาแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
3.นางสุภาพร โชติมลทิน
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
4.นางสาวกุสุมาลย์ วงศ์สุริยา
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
5.นางสาวลายอง บัวพันนา
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
6.นางสาวศิริลักษณ์ แสนโยทะกะ
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
7.นางจันทร์เพ็ญ หมื่นพรม
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
8.นางสาวนิรมล ไชยชนะ
ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)
1.5 ส่วนสวัสดิการสังคม จานวน 2 คน ประกอบด้วย
1.นายวราวุธ สุขสิทธิ์
ตาแหน่ง
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
2.นางสาวพิมพ์ลดา จาปาแดง
ตาแหน่ง
คนงานทั่วไป
2. ระดับกำรศึกษำ
- ประถมศึกษา
1
คน
- มัธยมศึกษา
8
คน
- ปวช./ปวส./อนุปริญญาตรี
3
คน
- ปริญญาตรี
17
คน
- สูงกว่าปริญญาตรี
7
คน
3. รำยได้ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ก. รำยได้ภำษีอำกร
1. หมวดภาษีอากร
1.1ภาษีบารุงท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
1.4 ภาษีสุรา
1.5 ภาษีสรรพสามิต
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1.6 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
1.7 ค่าธรรมเนียมและนิติกรรมที่ดิน
ข. รำยได้ที่มิใช่ภำษีอำกร
1.หมวดค่าปรับและใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน
1.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข
1.3 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสาหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
1.4 ค่าใบอนุญาตรับทาการเก็บ ขน และกาจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
1.5 ค่าปรับผู้กระทาผิดกฎหมายจราจร
1.6 ค่าปรับการผิดสัญญา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
3 .หมวดรายได้จากค่าสาธารณูปโภค
- ไม่ –
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
4.1 ค่าขายแบบแปลนและเอกสารประกอบราคา
5. รายได้ประจาปีงบประมาณ 2558
33,310,840 บาท แยกเป็น
5.1 รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
904,046 บาท
5.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18,859,610 บาท
5.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8,484,362 บาท
5.4 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
5,062,822 บาท
รวม
33,310,840 บำท
ค.ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่
-ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศาสนาวัฒนธรรม
ประเพณี และการเมือง การปกครอง ดังนี้
- กลุ่มทอผ้าไหม
จานวน
1
กลุ่ม
- กลุ่มสตรีทอผ้าไหมตาบลท่าลี่
จานวน
1
กลุ่ม
- กลุ่มนวดแพทย์แผนไทย
จานวน
1
กลุ่ม

8

8. ด้ำนกำรเมือง กำรบริหำร

โครงสร้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่
สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่ำง

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม

1. ฝ่ำยกิจกำรสภำ
-สภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่และคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
1. สภำองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ประกอบด้วย
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ – สกุล
นายบุญมี ชัยคา
นายสมัย ไพจัตุรัส
นายสวัสดิ์ ศรีเกษ
นางพิมพ์ลดา มุงคุลแสน
นายสังวาลย์ บัวพันนา
นายประยูร ตอรัมย์
นางรักษา อเวรา
นางบรรจง การุณรักษ์
นายสุรชัย อินเรืองศรี
นายมานพ รัดทิพย์
นายอภิเดช ทับทิม

ตาแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
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หมู่ที่
11
2
1
1
2
3
3
4
4
5
5

เบอร์ติดต่อ
087-9534694
087-8678233
083-3453010
082-8543005
084-9565195
090-8612712
080-0065212
084-3901939
087-2207419
087-9708105
083-3630990

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

นางอัมพร เอกตาแสง
นายวัฒนะ สีเคนา
นายวิวัฒน์ วัฒนากุล
นายนิมนต์ โคตสพล
นางวงเวียน พลนามอินทร์
นายอภิวัฒน์ วิเศษพิริยะกุล
นายลาปาง หยุยไทสงค์
นายปัญญา หมื่นพรม
นายสุดา พลนามอินทร์
นายศกร แก้วดวงดี
นายทวี จันทะพงษ์
นายประยวร พรนิคม
นายสุวิทย์ โชติมนทิน
นายพนมยงค์ ทาสะโก
นายทวี สุวรรณทา
นางอารีรัตน์ จูมพลหล้า

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบล

6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
-

081-7793638
086-2198189
093-5469116
086-2235398
091-6863595
089-9376684
093-4521462
084-7998368
088-7309775
081-1395410
081-0596533
087-9452052
083-3349309
091-3601626
087-2199098
089-8438672

หมู่ที่
4
13
12
12

เบอร์ติดต่อ
093-4384080
093-3677913
081-0592592
093-4307669

2. คณะผู้บริหำร ประกอบด้วย
ลาดับที่
1
2
3
4

ชื่อ - สกุล
นายชัยยุทธ นามแสง
นายวรชิต สีเสน
นายอานนท์ นามหิงส์
นายเมธัส คาพันธ์

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
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ส่ วนที่ 3
สรุ ปผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
ผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2557
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(อนุมัต)ิ

สานักปลัด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
1.โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพ
2.อุดหนุน อบต.เสอเพลอ
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานป้องกันภัยฝ่ ายพลเรือนและระงับอัคคีภยั
1.โครงการป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทางถนนในเทศกาล
2.โครงการจัดตังหน่
้ วยกู้ชีพ
3.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี
โครงการฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานการศึกษา
งานระดับก่ อนวัยเรียนและประถมศึกษา
1.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
2.กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
4.โครงการบัณฑิตน้ อย
5.โครงการศึกษาดูงานศูนย์เด็ก
6.โครงการอาหารเสริ ม(นม)
7.โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรี ยน
8.อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในเขตพื ้นที่ อบต.
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1.โครงการเพิ่มวิสยั ทัศน์
2.โครงการสวดมนต์สรภัญญะ
3.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี (ทุง่ ศรีเมือง)
4.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี (โครงการกาชาด)
5.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.1
6.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.2
7.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.3
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โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

350,000.00
20,000.00

-

11,000.00
-

311,850.00
20,000.00

170,000.00
600,000.00
25,000.00

-

18,000.00
15,675.00
-

142,395.00
487,300.00
25,000.00

100,000.00
82,083.00
-

74,451.00
49,155.00
29,800.00
15,650.00
28,100.00
1,738,241.94
532,438.00
3,516,000.00

15,000.00
50,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
1,846,740.00
705,600.00
3,516,000.00

60,000.00
-

40,000.00
50,000.00
15,000.00
10,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

20,000.00
-

-

14,350.00
52,400.00
15,000.00
10,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(อนุมัต)ิ

ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
8.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.4
9.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.5
10.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.6
11.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.7
12.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.8
13.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.9
14.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.10
15.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.11
16.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.12
17.อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีหมูบ่ ้ าน ม.13
ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
2.อุดหนุนโรงเรี ยนท่าลีศ่ รี สขุ วิทยา
3.อุดหนุนบ้ านนาเพ็ญ ม.1 โครงการแข่งขันกีฬา
4.อุดหนุนบ้ านกุดยาง ม.2 โครงการแข่งขันกีฬา
5.อุดหนุนบ้ านเหล่าหมากจันท์ ม.3 โครงการแข่งขันกีฬา
6.อุดหนุนบ้ านท่าลี่ ม.4 โครงการแข่งขันกีฬา
7.อุดหนุนบ้ านท่าแร่ ม.5 โครงการแข่งขันกีฬา
8.อุดหนุนบ้ านนาทัน ม.6 โครงการแข่งขันกีฬา
9.อุดหนุนบ้ านคาล่อง ม.7 โครงการแข่งขันกีฬา
10.อุดหนุนบ้ านโนนสวรรค์ ม.8 โครงการแข่งขันกีฬา
11.อุดหนุนบ้ านราษฏร์ สมบูรณ์ ม.9 โครงการแข่งขันกีฬา
12.อุดหนุนบ้ านศรี สขุ ม.10 โครงการแข่งขันกีฬา
13.อุดหนุนบ้ านโนนงาม ม.11 โครงการแข่งขันกีฬา
14.อุดหนุนบ้ านแสงสว่าง ม.12 โครงการแข่งขันกีฬา
15.อุดหนุนบ้ านนาเพ็ญ ม.13 โครงการแข่งขันกีฬา
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โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

-

-

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

61,500.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

-

-

57,648.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(อนุมัต)ิ

ส่ วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
งานกีฬาและนันทนาการ
1.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
2.อุดหนุนโรงเรี ยนท่าลีศ่ รี สขุ วิทยา
3.อุดหนุนบ้ านนาเพ็ญ ม.1 โครงการแข่งขันกีฬา
4.อุดหนุนบ้ านกุดยาง ม.2 โครงการแข่งขันกีฬา
5.อุดหนุนบ้ านเหล่าหมากจันท์ ม.3 โครงการแข่งขันกีฬา
6.อุดหนุนบ้ านท่าลี่ ม.4 โครงการแข่งขันกีฬา
7.อุดหนุนบ้ านท่าแร่ ม.5 โครงการแข่งขันกีฬา
8.อุดหนุนบ้ านนาทัน ม.6 โครงการแข่งขันกีฬา
9.อุดหนุนบ้ านคาล่อง ม.7 โครงการแข่งขันกีฬา
10.อุดหนุนบ้ านโนนสวรรค์ ม.8 โครงการแข่งขันกีฬา
11.อุดหนุนบ้ านราษฏร์ สมบูรณ์ ม.9 โครงการแข่งขันกีฬา
12.อุดหนุนบ้ านศรี สขุ ม.10 โครงการแข่งขันกีฬา
13.อุดหนุนบ้ านโนนงาม ม.11 โครงการแข่งขันกีฬา
14.อุดหนุนบ้ านแสงสว่าง ม.12 โครงการแข่งขันกีฬา
15.อุดหนุนบ้ านนาเพ็ญ ม.13 โครงการแข่งขันกีฬา
สานักปลัด
แผนงานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
1.โครงการส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวติ แก่ผ้ สู งู อายุ
2.กิจกรรมร้ อยรักรวมใจสืบสานประเพณีไทย (สงกรานต์)
3.โครงการส่งเสริ มกิจกรรมบทบาทสตรี
4.โครงการส่งเสริ มและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนผู้สงู อายุ ฯลฯ
5.โครงการอบรมพัฒนาอาชีพ
แผนงานเสริมสร้ างความเข้ มแข็ง
งานส่ งเสริมและสนับสนุนความเข้ มแข็งชุมชน
1.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี
( เฝ้ าระวังยาเสพติด)
2.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี
(จัดระเบียบสังคม)
3.อุดหนุนที่ทาการปกครองอาเภอกุมภวาปี
(ฝึ กอบรมป้องกันอุบตั เิ หตุ)
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โอนเพิ่ม

โอนลด

61,500.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

-

-

50,000.00
90,000.00
50,000.00
200,000.00
-

10,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

5,000.00

-

-

5,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

1,397.00
-

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

57,648.00
70,000.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00

33,200.00
89,115.00
32,450.00
189,860.00
7,500.00

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(อนุมัต)ิ

สานักปลัด
แผนงานสาธารณสุข
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.1
2.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.2
3.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.3
4.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.4
5.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.5
6.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.6
7.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.7
8.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.8
9.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.9
10.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.10
11.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.11
12.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.12
13.อุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน ม.13
14.อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
กองช่ าง
แผนงานเคหะชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1
2.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ต ม.3
3.โครงการเสริ มผิวแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ม.4
4.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.5
5.โครงการเสริ มผิวแอสฟั ลท์ติกคอนกรี ต ม.6
6.โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต ม.8
7.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.9
8.โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต ม.12
9.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ม.13
10.โครงการก่อสร้ างร่องระบายน ้า ม.10 (เบิกตัดปี )
11.โครงการก่อสร้ างถนนแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต ม.4 - ม.3
12.โครงการก่อสร้ างถนนคอนกรีต ม.2
13.โครงการก่อสร้ างร่องระบายน ้า ม.2
14.โครงการปรับปรุงระบบประปา ม.7
15.โครงการก่อสร้ างอาคารเอนกประสงค์
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โอนเพิ่ม

โอนลด

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
-

-

15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
10,000.00

216,000.00
213,900.00
218,000.00
213,900.00
218,000.00
218,000.00
217,000.00
218,000.00
213,900.00
312,600.00
1,867,400.00
-

50,300.00
149,300.00
215,000.00
100,000.00

-

139,000.00
142,375.00
216,000.00
145,000.00
216,000.00
216,000.00
145,000.00
216,000.00
145,000.00
293,000.00
1,865,000.00
50,300.00
149,300.00
215,000.00
99,500.00

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
(อนุมัต)ิ

กองช่ าง
แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและถนน
16.โครงการปรับปรุงร่องระบายน ้า ม.4 (เบิกตัดปี )
17.โครงการขุดบ่อขยะ ม.4

-
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โอนเพิ่ม

78,300.00
7,200.00

โอนลด

-

งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

78,000.00
7,000.00

ส่วนที่ 4
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี (พ.ศ.2558-2560)
1.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
1.1 การพัฒนาตามเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาริ
1.2 การส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้
1.3 การส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
1.4 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน กองทุนธนาคารหมู่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ
1.5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1.6 การแก้ปัญหาการว่างงาน
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำคน และสังคม
2.1 สร้างจิตสานึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2 การสาธารณสุข
2.3 การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2.4 การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน
2.5 การนันทนาการและการกีฬา
2.6 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.7 สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
2.8 สร้างจิตสานึก และสร้างเสริมงานประเพณีท้องถิ่น
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
3.1 การคมนาคมทั้งทางบกและทางน้า
3.2 การผังเมือง/สิ่งสาธารณะประโยชน์
3.3 การระบายน้า
3.4 การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ/การเกษตร
4.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ำ
4.1 แหล่งน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค
4.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตร
4.3 การบารุงรักษาแหล่งน้า
5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปประชาคม
5.2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
5.3 การพัฒนาบุคลากร
5.4 การจัดหา ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้
5.5 การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมที่ทาการ อบต. และสถานที่อื่น
5.6 การให้บริการแก่ประชาชน
5.7 พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5.8 พัฒนาความมั่นคงและการอานวยความยุติธรรม
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6. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
6.1 การสร้างจิตสานึก
6.2 การเฝ้าระวังและป้องกัน
6.3 การบาบัดฟื้นฟู
7. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในชุมชน
7.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7.2 การบาบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
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พันธกิจในกำรพัฒนำท้องถิ่นและจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
พันธกิจกำรพัฒนำ
1. เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขัน
1.1 ด้านการเกษตร

1.2 การค้าการลงทุน

เป้ำหมำย
1. เพื่อปรับโครงสร้างเกษตรโดยรักษาไว้ซึ่งสมดุล
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
2. เพื่อลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติเพิ่มโอกาสใช้
น้าและป่าไม้พร้อมขยายฐานการผลิตด้าน
การเกษตร
1. เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตการกระจาย สินค้าของ
กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในพื้นที่

พันธกิจเสริมแนวทำง
1. การผลิตที่มีประสิทธิภาพการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากโซ่การผลิต
3. สร้างความเข้มแข็งในเศรษฐกิจระดับราก
หญ้า

1. พัฒนาการค้าการลงทุนให้ประชาชนมี
ตลาดรองรับ
2. ผลักดันให้มีตลาดรองรับสินค้า การค้า
การลงทุน เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
1.3 การท่องเที่ยวและ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเมี่ยงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 1. เพิ่มศักยภาพและมูลค่าแหล่งท่องเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรม
2. จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม 2. พัฒนาบุคลากรด้านการอนุรักษ์
3. ส่งเสริมกลุ่มดนตรีไทยให้มีรายได้ในกลุ่ม
วัฒนธรรมไทย
3. ประสานความร่วมมือด้านดนตรีไทยให้มี
รายได้
4. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมระหว่าง
กลุ่มพื้นที่ใกล้เคียง
1.4 อุตสาหกรรม
1. เพิ่มแหล่งผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร 1. ส่งเสริมให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมขนาด
อุตสาหกรรม ICT
ย่อย
2. การพัฒนาที่ยั่งยืน
2.1
1. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมระบบ
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
นิเวศน์
สื่อสาร
สิ่งแวดล้อม
2. ยกระดับคุณภาพระบบขนส่งโครงสร้างพื้นฐาน
2. พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมี
2.2 ระบบขนส่ง
3. เพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน
2.3 เทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร
2.4 พลังงาน
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พันธกิจกำรพัฒนำ
3. การพัฒนาสังคม
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนและยกระดับ
คุณภาพชีวิต
3.1 OTOP
3.2 ความยากจน
3.3 แรงงาน
3.4 การศึกษา
3.5 สาธารณสุข

4. ด้านความมั่นคง
และการอานวยความ
ยุติธรรม

5. ด้านการบริหาร
พัฒนาบ้านเมืองที่ดี

เป้ำหมำย
1. เพื่อเพิ่มรายและยอดจาหน่วยผลิตภัณฑ์ OTOP
2. ลดจานวนครัวเรือนยกจนที่มีรายได้ต่ากว่า 20,000
บาท/คน/ปี
3. เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและคุ้มครองคนงานที่เดินทาง
ไปทางาน
ต่างประเทศ
4. ให้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ลดสถิติผู้ป่วยจากโรคทางเดินอาหาร ลดสถิติ
ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
อุบัติเหตุ

พันธกิจเสริมแนวทำง
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตการตลาด
2. เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนยากจน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต
4. พัฒนาคุณภาพแรงงานทั้งในและนอก
ประเทศ
5. ปรับปรุงกระบวนการจัดหางาน
อานวยการความยุติธรรมการจัดหางาน
6. สนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษา
อย่างเต็มที่
7. ส่งเสริมการบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ
รณรงค์การลดอุบัติเหตุ ป้องกัน
ไข้เลือดออกป้องกันโรคเอดส์
1. ประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมได้รับความ 1. พัฒนาระบบขั้นตอนการรับเรื่อง
พึงพอใจในการแก้ไขข้อจากัดการเข้าถึงกระบวนการ
ร้องเรียนกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่อง
ยุติธรรม ความไม่รู้กฎหมาย
ร้องเรียน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
2. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ
ให้รวมเร็วเป็นธรรม
กฎหมาย
2. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้กฎหมายการ
3. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การระงับข้อขัดแย้งเชิง
ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิ
ทรัพยากร
3. พัฒนาสมรรถภาพของข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมให้มี
ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1. ของประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและ
1. ส่งเสริมพัฒนาข้าราชการพนักงานของรัฐ
ตอบสนองความต้องการ
ตระหนัก เข้าใจและมีความพร้อมปฏิบัติ
2. ต่อภารกิจของรัฐ
ตามอานาจหน้าที่ด้วยความพร้อมปฏิบัติ
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ตามอานาจหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
ของรัฐ
รวดเร็วและเป็นธรรม
4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ จาเป็น
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
สนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการ
บริหารระบบราชการ
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นโยบำยกำรพัฒนำตำบลท่ำลี่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่
ในการดาเนินการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะดาเนินนโยบายใน
ด้านต่างๆ ควบคู่กัน ไปกับ การแก้ไขปั ญหาเร่ งด่วน เพื่อให้ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การเตรียมการสาหรับสังคม
ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้ สู งอายุ ผู้พิการ ผู้ ป่ว ยเอดส์ รวมถึงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รองรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิภาคและภาวะโลกร้อน การสร้างเศรษฐกิจการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาธรรมมาภิบาล
การพัฒนาพื้นที่ และการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่นในการพัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม
โดยแบ่งการดาเนินการเป็น 2 ระยะเร่งด่วน ที่จะเริ่มดาเนินการ และมีกาหนดเวลาแล้วเสร็ จในปีแรกอย่างชัดเจน
และระยะการบริหารราชการ 3 ปี ของนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
1. นโยบำยเร่งด่วนที่จะดำเนินกำรในปีแรก
1.1 ซ่อมแซมฝายน้าล้นลาปาว เพื่อกักเก็บน้าในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งทามาหากินของชาวตาบลท่าลี่
1.2 ซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก
1.3 ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อลดอุบัติเหตุและป้องกันอาชญากรรม
2. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สร้างและซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกสายทั้งสายหลักและสายรอง ตลอด จนเส้นทางขนส่ง
เครื่องมือเข้าสู่แหล่งประกอบการทางด้านเกษตรกรรม และการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรไปสู่แหล่งรับซื้อ หรือยุ้ง
ฉางของเกษตรกร โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี เช่น ถนนที่
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมโยงกับแผนงานโครงการ ให้เป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรังบดอัดแน่น หรือปรับเกรดให้มีสภาพดีขึ้น สามารถอานวยความสะดวกในการสัญจร
ไปมา การขนส่งสินค้าทางการเกษตรและการพานิชให้มีความสะดวกและรวดเร็วขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเจริญไป
ยังทุกที่
2.2 สร้างและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้าประปาหมู่บ้านทั้งตาบล ให้มีความสะอาดเหมาะสมที่จะใช้
สาหรับอุปโภคและบริโภค สนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปาหมู่บ้าน
2.3 สร้างและบารุงรักษาแหล่งน้า และระบบชลประทาน โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้าเพื่อใช้ในการอุปโภค
บริโภคหรือเพื่อใช้ในด้านการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
2.4 ให้การสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการเครื่องมือ เครื่องจักรกล บุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
โครงสร้างพื้นฐาน ให้กับหมู่บ้านในพื้นที่ตาบลท่าลี่
2.5 ขยายเขตระบบจาหน่ายไฟฟ้า ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง
2.6 ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนน ในเขตพื้นที่ตาบลท่าลี่ให้ ครอบคลุมและทั่วถึง
๓. นโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยจะส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของ
ตาบล โดยมีแนวทางดังนี้
๓.๑ สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม โดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดี มั่นคงส่งเสริมการค้าจัดให้
มีศูนย์กลางจาหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน การลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือน
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๓.๒ ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบ
พึ่งตนเอง
๓.๓ ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนได้นาภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรใน
ท้องถิ่น
๔. นโยบำยด้ำนสังคม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะส่งเสริมและสนับสนุน ให้ตาบลท่าลี่เป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และ
พัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตาบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับ
การบริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู่ และการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชน
๔.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตาบล
๔.๓ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว
๔.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตาบล
๔.๕ ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
๔.๖ ส่งเสริม และเพิ่มคุณค่าของผู้สูงอายุ โดยหากิจกรรมและอาชีพเสริม
๔.๗ ปรับปรุงที่อยู่อาศัยสาหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้
๔.๘ สนับสนุนนโยบายรัฐบาล ในการป้องกันและปราบปรามและบาบัดยาเสพติด
๕. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เข้มแข็งตลอดจนสร้างระบบสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตาบลให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
โดยมีแนวทางดังนี้
๕.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง
๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขตาบล
๕.๓ สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลท่าลี่มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน
โรคระบาด และโรคติดต่อ
๕.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลท่าลี่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและการออก
กาลังกาย
๕.๕ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์
๕.๖ ปรับภูมิทัศน์สถานที่สาคัญ และบารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ
๕.๗ การพัฒนาจัดสร้างที่กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตาบลอย่างเป็นระบบ
๕.๘ รณรงค์สร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตาบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสูงสุด โดยส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน สนับสนุน
กิจกรรม การอนุรักษ์ลาน้าปาว การตรวจคุณภาพน้าสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชุมชน
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๖. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตาบล การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ชุมชน
ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืนโดยมีแนวทางดังนี้
๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่และให้มีประสิทธิภาพ
๖.๓ ส่งเสริมให้มีเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้
๖.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาให้หลากหลายและทั่วถึง
๖.๕ ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาแบบตลอดชีวิตแก่ประชาชนในตาบล
๖.๖ ส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรมให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตาบลท่าลี่ เช่น
งานประเพณีสรงกู่ วัดศรีธาตุบ้านนาเพ็ญฯลฯ
๖.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี
๖.๘ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๖.๙ สนับสนุนให้มีสนามกีฬา และมีการจัดแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้านและตาบลเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้ประโยชน์ทากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
๗. นโยบำยด้ำนกำรกำรท่องเที่ยว
๗.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน
๗.๒ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน เช่น ภาษาท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน
๘. นโยบำยด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นความโปร่งใส และการมีส่วน
ร่วม โดยมีแนวทางดังนี้
๘.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้น
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆ ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนประชาคมองค์กรประชาชน โดยการ “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมรับผลประโยชน์ เพื่อประชาชนชาวตาบลท่าลี่ ”
๘.๒ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทุกแห่งในกรณีที่เหตุ
จาเป็นเร่งด่วน อันจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
๘.๓ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าลี่ ให้ประชาชนยอมรับและให้ความเชื่อถือ
๘.๔ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ หรือวิธีการทางาน โดยนาการบริหารงานแนวใหม่มาใช้ มีการจัดการระบบ
การบริหาร และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
๘.๕ สร้างระบบงานบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานโดยดาเนินการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
๘.๖ เน้นการบริหารราชการแบบเปิดโดยเปิดโอกาส ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
มากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน
๘.๗ สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญ และกาลังใจให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าลี่ ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ ผลการปฏิบัติงานดีเด่นและเป็นที่ยอมรับ
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๘.๘ สนับสนุนเพิ่มศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภาฯ และผู้บริหาร ให้ได้รับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูน
ความรู้ทักษะและมีประสบการณ์ในการทางานมากยิ่งขึ้น
๘.๙ บริหารการคลังอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางการคลัง
๘.๑๐ พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า โดยการปรับปรุง
ระบบการจัดการเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม
๘.๑๑ ซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง อาคารที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่
๘.๑๒ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติ
หน้าที่บริการประชาชนตาบลท่าลี่
เมื่อการแถลงนโยบายนี้เสร็จสิ้นแล้ว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่จะได้เร่งดาเนินการให้เป็นรูปธรรม
ต่อไป และนายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ขอให้มีความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ ที่มีอานาจ
หน้าที่ควบคุมการบริหารราชการด้วยความซื้อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์สูงสุดของชาวตาบลท่าลี่เป็นที่ตั้งอย่าง
แท้จริง
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วิสัยทัศน์ (VISION) ของจังหวัดอุดรธำนี
“เมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศน์ และธรรมชาติ เพื่อการ
ท่องเที่ยว”
วิสัยทัศน์ (VISION) ของอำเภอกุมภวำปี
“อาเภอกุมภวาปีเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ การปศุสัตว์ยั่งยืน เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนเข้มแข็ง
การดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ ( VISION ) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่
“บริหารงานด้วยความโปร่งใส ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาทุกภาคส่วนของตาบล ดูแลทุกกลุ่มคนอย่าง
เป็นธรรมและทั่วถึง”
แนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลท่าลี่ได้ร่วมกันทาการวิเคราะห์พื้นที่ สภาพปัญหา โอกาส
ศักยภาพการพัฒนาตาบลท่าลี่ซึ่งมี 13 หมู่บ้าน ประกอบกับการพิจารณาถึงวัฒนธรรม ประชากร องค์กรประเพณี
ผสมผสานกับด้านสังคมเอกลักษณ์ท้องถิ่นชุมชนเพื่อทางานแบบมีส่วนร่วม บูรณาการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในอนาคตของ
ตาบลท่าลี่ว่าจะไปทางใดและกาหนดยุทธศาสตร์ที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในวิสัยทัศน์อย่างไรซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานจากเดิมที่ต่างฝ่ายต่างคนต่างทาต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกัน
คณะกรรมการ คณะทางานได้ร่วมกันคิดพิจารณายุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
ท่าลี่สามารถสรุปเป็นด้านต่างๆ 7 ด้านดังนี้
1. ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ผังเมือง สำธำรณูปโภค
ถนน ให้มีถนนมาตรฐานรองรับการขนส่งทางการเกษตรและการคมนาคมเส้นทางสาย กุมภวาปี – ท่าลี่
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-13 ให้ครบทุกหมู่บ้านรวมทั้งถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
แหล่งน้ำ ได้แก่บ่อน้าตื่น บ่อบาดาล สระน้าแม่น้าลาคลองฝาย ห้วย หนอง ใช้เป็นน้าดื่มน้าใช้ในครัวเรือนและ
การเกษตร สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และวางแผนก่อสร้าง
บารุงรักษาเพิ่มเติมจากส่วนที่มีอยู่และก่อสร้างขึ้นใหม่โดยก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างฝาย ขุดลอกหนองน้า
ให้ครบทุกหมู่บ้าน
ผังเมือง
สารวจข้อมูลเพื่อวางแผนสร้างผังเมืองภายใน 3 ปี โดยงบประมาณตนเองดาเนินการจ้าง
บริษัทเอกชนทาผังเมืองให้หรือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น สานักงาน โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด
สำธำรณูปโภค สารวจข้อมูลจัดให้มีหรือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น โทรศัพท์ บริการให้มีครบ
ทุกหมู่บ้าน
ปรับปรุงให้ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งคุณภาพและปริมาณอัตราส่วนและจานวนประชากรไฟฟ้าให้มีใช้ทุก
หลังคาเรือน
2. ด้ำนเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเป็นการ
ปรับปรุงดินเพื่อให้มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลผลิตอ้อยและข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก มีผลผลิตเพื่อเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ
20
กำรปศุสัตว์ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็น ไก่ ฯลฯ กำรประมง เน้นให้ประชาชนในพื้นที่
ดาเนินโครงการทฤษฎีใหม่
เช่น
เลี้ยงปลาในกระชัง
กุ้งแม่น้า ปลาดุก กบ ปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพยั่งยืน ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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กำรพำณิชย์ การตลาด ดาเนินการหาตลาดเชื่อมโยงวิสาหกิจชุมชนสินค้างผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพรวมทั้งการบรรจุหีบห่อมีโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าระดับจังหวัดร่วมกันรวมกลุ่มทอผ้าฝ้าย ผ้า
ไหม จักสาน พืชเกษตรไม้ผล ฯลฯ เพื่อส่งออกสู่กลุ่มจังหวัดและประเทศใกล้เคียง
อุตสำหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น โรงงานทาขนมจีน โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก โรงงาน
แปรรูปพืชผลทางการเกษตร ฯลฯ
กำรเงินกำรคลัง ส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์ ศูนย์อาชีพชุมชน ฯลฯ โดยมีสถาบันการเงินการคลัง ที่รวมแก้ไข
ปัญหาหนี้สินและส่งเสริมด้านการลงทุน เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
3. ด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว
กำรศึกษำ ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนถึงขั้นสูงสุดเท่าที่อานวยได้จบประถมปีที่ 6 เรียนต่อ
100 เปอร์เซ็น จบ ม.ศ.3 เรียนต่อ 80 เปอร์เซ็น ให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึง เพื่อรองรับและดาเนินการกิจการเกี่ยวข้อง
ตาม พ.ร.บ. ปฏิรูปการศึกษาใหม่
ศำสนำ ส่งเสริมประชาชน นักเรียน นักศึกษาทากิจกรรมเกี่ยวกับศาสนาของตนเองให้มากที่สุด โดยเฉพาะ
ชาวพุทธ เช่น วันสาคัญทางศาสนาฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรม โครงการธรรมะสัญจร เพื่อให้คนอยู่ในกรอบสังคม
จัดระเบียบสังคมให้เข้าสถานการณ์ให้รู้มีสติเข้าสังคมในภาวะโลกมีการเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์
กำรท่องเที่ยว
ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเมี่ยงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ปรับปรุงศูนย์เศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
จาหน่าย ของที่ระลึกและสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นเมือง แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยี่ยมชม
ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนให้ประชาชนรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานให้คงไว้ เช่น บุญบั้งไฟ แห่
เทียนพรรษา ลอยกระทง ฯลฯ ค้นหาศิลปินดนตรีพื้นเมืองโปงลาง หมอแคนหมอลา
กีฬำ เน้นบูรณาการกีฬาประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักกีฬาประจาปีที่มีการจัดแข่งขันเป็นแผน
ในแต่ละปี
4. ด้ำนพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ป่ำไม้ ปลูกจิตสานึกและส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติ จัดหาสิ่งทดแทนเพื่อป้องกันการทาลายสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกป่าทดแทน
น้ำเสีย
ควบคุมดูแลเฝ้าระวังแหล่งน้าให้ปราศจากน้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ใน
การเกษตรปนเปื้อนในแหล่งน้า
ขยะ ให้มีการกาหนดเขตศูนย์บาบัดขยะมูลฝอย ร่วมกันส่งเสริมโครงการทาปุ๋ยอินทรีย์จากขยะให้ครบทุก
หมู่บ้าน
5. ด้ำนสำธำรณสุข คุณภำพชีวิตและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของชุมชน
สำธำรณสุข เน้นการดาเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐ 30 บาท รักษาทุกโรค
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความจาเป็นพื้นฐาน จปฐ. ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนโรคที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเป็นประจา
เช่น โรคฉี่หนู ไข้เลือดออก จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จัดอบรมให้สตรีมีความรู้
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตรด้วยน้านมแม่ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก
และพิษภัยของยาเสพติด
ชุมชนเข็มแข็ง
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยเน้นย้ากระบวนการดาเนินการประชาคมหมู่บ้านหลักการคิด
ปฏิบัติอย่างเน้นรูปธรรม โดยเฉพาะประชาคมหมู่บ้านและผู้นาท้องถิ่นต้องดาเนินการให้ทุกด้านทั้งในเรื่องเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม การสร้างอาชีพรายได้ นตผ. ให้ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างอาชีพไปสู่
สากล จัดตั้งศูนย์ป้องกันการหลอกลวงแรงงาน สาธารณภัย อุทกภัย วาตภัย ช่วยเหลือการเกิดภัยต่าง ๆ ให้ทัน
เหตุการณ์อย่างรวดเร็วมีแบบแผนและเฝ้าระวังล่วงหน้า
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6. ด้ำนกำรเมืองกำรปกครองและควำมสงบเรียบร้อย
ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ส่งเสริมระบบประชาธิปไตย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่
หลักการ อุดมการณ์ การเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง ให้ประชากรมาใช้สิทธิให้มากที่สุด
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สร้างเครือข่ายในการเผยแพร่และตรวจสอบการเลือกตั้งทุกระดับให้โปร่งใส
ควำมสงบเรียบร้อย เน้นเรื่องประชาคมเป็นหลักโดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ตารวจประจา
หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน เช่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลด้านการเมือ ง
การปกครอง ฯลฯ
อุบัติเหตุ รณรงค์ลดอุบัติเหตุจราจร ซึ่งมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายเป็นจานวนมาก เป้าหมาย
ลดอุบัติเหตุให้ได้มีการสร้างกิจกรรมในช่วงเทศบาล
ทั้งด้านป้องกันแก้ไขเฝ้าระวังสถานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ให้มีการสารวจและแก้ไข
7. ด้ำนข้อมูล
จัดศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ จัดบริการอินเตอร์เน็ตตาบลเพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าไปใช้
บริการได้ จัดตั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการบริหารงาน ที่ดีและเชื่อมโยงระบบ
โทรคมนาคมในเขตและนอกเขตพื้นที่
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลท่ำลี่ อำเภอกุมภวำปี จังหวัดอุดรธำนี
ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ
1. การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

แนวทำงกำรพัฒนำ

โครงกำร

1. การส่งเสริมอาชีพและ
ยกระดับรายได้

1. จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น ทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม ,การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร
2. จัดทาสถานที่เพื่อเป็นศูนย์ฝึกอาชีพตาบล
3. จัดอบรมความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะให้กลุ่มอาชีพ
4. สนับสนุนการพัฒนาฝีมือให้กับกลุ่มอาชีพ
5. สนับสนุนการศึกษาทางคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชน
6. สนับสนุนกลุ่มเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษในชุมชน
7. พัฒนาศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ทันสมัย
8. สนับสนุนให้ประชาชนและเกษตรกรทาการเกษตรผสมผสานตามแนวทฤษฎี
ใหม่
9. สนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ให้กับเกษตรกร
10. สนับสนุนกลุ่มเกษตรในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด/ ปุ๋ยชีวภาพ
11. สนับสนุนสินค้า 1 ตาบล 1 ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
12. อบรมความรู้ตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้จักรอุตสาหกรรม
13. อบรมความรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพร
14. อบรมอาชีพแผนไทย
15. สนับสนุนโครงการเลี้ยงโคเนื้อ-โคนม/สุกร, สัตว์บก-สัตว์น้า
2. การส่งเสริมการตลาด
1. จัดสร้างลานค้าชุมชนตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า
ชุมชน สินค้าพื้นเมือง
2. โครงการจัดตั้ง/พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจาตาบล
3. สนับสนุนธุรกิจร้านค้า
1. สนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์ให้มีการขยายเครือข่าย
ชุมชน กองทุนธนาคาร
2. สนับสนุนร้านค้าชุมชน / สหการ
หมู่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ 3. อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์
4. สนับสนุนการศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพที่ประสบความสาเร็จ
5. อบรมความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มอาชีพ
4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองเมี่ยงเป็นแหล่งท่องเที่ยว
2. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่วนหย่อม สวนสาธารณะ
3. ปรับปรุงวัดศรีธาตุบ้านนาเพ็ญให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจของประชาชน
4. ปรับปรุงภูเขาสวนกวางให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสานึกและส่งเสริมงานประเพณี
6. สนับสนุนประเพณีงานทุ่งศรีเมือง
7. ส่งเสริมจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว/การท่องเที่ยวแบบ โฮมสเตย์- ลองส
เตย์
5. การแก้ไขปัญหาการ
1. การจัดตลาดนัดแรงงาน
ว่างงาน
2. โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ
3. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
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2. การพัฒนา
คนและสังคม

1. การสาธารณสุข

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพ /โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ(ทั้งคนและสัตว์)
4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
5. อุดหนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพฯ
2. การศึกษา ศาสนา และ 1. โครงการพัฒนาระบบการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัฒนธรรม
2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน
3. โครงการจัดหาทุนการศึกษา /โครงการสนับสนุนการศึกษานอกระบบ
4. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาตาบล
5. โครงการจัดงานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
6. โครงการฝึกอาชีพคอมพิวเตอร์
7. โครงการจัดทาห้องสมุดชุมชน
8. โครงการอบรมเยาวชน
9. โครงการพัฒนาบุคลากรแก่พนักงานของตาบล/เด็กและเยาวชน
10. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
11. โครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียน
3. การส่งเสริมความเข้มแข็ง 1. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนฯ
แก่ชุมชน
2. การจัดโครงการ ลานวัด ลานบ้าน ลานใจ
3. โครงการส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี ประจาตาบล
4. การจัดโครงการอบต.สัญจร/ การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
5. โครงการส่งเสริมสถาบันครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง/ประกวดหมู่บ้านดีเด่น
6. สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด, อปพร.องค์กรต่างๆ
7. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการดาเนินโครงการด้านการ
พัฒนาสังคม
4. การนันทนาการและการ 1. การแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดเยาวชนในตาบล
กีฬา
2. การจัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระดับตาบล
3. ตั้งชมรมกีฬาระดับตาบล
4. การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีระหว่างกลุ่มผู้นาและองค์กรชุมชน
5. อุดหนุนเยาวชนและประชาชนทั่วไปและโรงเรียนในเขตตาบล
6. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการจัดการแข่งขันกีฬา
5. การป้องกันและบรรเทา 1. จัดฝึกอบรมอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
สาธารณภัย
2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้, ไฟป่า
3. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
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ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำ
2. การพัฒนา
คนและสังคม

3. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

แนวทำงกำรพัฒนำ
6. สวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์

7.การสร้างจิตสานึก และ
สร้างเสริมงานประเพณี
ท้องถิ่น
1. การคมนาคม ทั้งทาง
บกและทางน้า

2. การผังเมือง/สิ่ง
สาธารณประโยชน์

3. การระบายน้า
4. การขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ/การเกษตร

4.การพัฒนา
แหล่งน้า

1. แหล่งน้าเพื่อการ
บริโภค/แหล่งน้า
เพื่อการอุปโภค

โครงกำร
1. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส
2. สนับสนุนและส่งเสริมผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการฝึกอาชีพ
3. สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องใช้หรือสิ่งของจาเป็นอื่นแก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส
4. สนับสนุนและส่งเสริมศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจาหมู่บ้าน
5. งบสงเคราะห์ผู้ประสบภัยธรรมชาติ
6. จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุระดับตาบล
1. จัดประเพณีท้องถิ่น
1. ก่อสร้างถนนลาดยาง
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีต
3. ก่อสร้างถนนลูกรัง
4. ก่อสร้างถนนหินคลุก
5. ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนนคอนกรีต
6. ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนนลาดยาง
7. ปรับปรุง ซ่อมแซม บารุงรักษาถนนลูกรัง
8. ก่อสร้างสะพาน / ซ่อมแซมบารุงรักษาสะพาน
9. ก่อสร้างปรับปรุง สนามกีฬาทุกประเภท เช่น สนามฟุตบอล,วอลเล่ย์
เป็นต้น
10. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการคมนาคม ทั้งทาง
บก ทางน้า
1. จัดทาป้ายชื่อถนน , ป้ายบอกทาง
2. ก่อสร้างสวนสาธารณะ , ปรับปรุงภูมิทัศน์
3. วางผังเมือง
4. ติดตั้ง ปรับปรุงเครื่องหมายการบังคับจราจร/ติดตั้งสัญญาณจราจร
5. จัดทาแนวเขต
1. ก่อสร้างท่อระบายน้า /คลองระบายน้า
2. ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อระบายน้าที่ชารุด
3. ขุดลอกคลองระบายน้า
1. ซ่อมแซม บารุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างตามหมู่บ้าน
2. จัดหน่วยตรวจเยี่ยมการใช้ไฟฟ้าตามหมู่บ้าน
3. ติดตั้งไฟฟ้าการเกษตร/ ไฟสาธารณะ
4. ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
5. อุดหนุนการไฟฟ้าเพื่อขยายเขตไฟฟ้า เพื่อที่อยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร
6. ติดตั้งระบบโทรคมนาคม
1. ขุดสระขนาดใหญ่ / ขุดสระขนาดกลาง / ขุดสระขนาดเล็ก
2. จัดทาประปาหมู่บ้าน
3. ขยายเขตระบบประปา
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4.การพัฒนา
แหล่งน้า

5. การพัฒนา
การเมือง การ
บริหาร

2.แหล่งน้าเพื่อการเกษตร 1.ก่อสร้างฝายน้าล้น และผนังคอนกรีต
2.ขุดลอกห้วย,หนอง,คลอง,บึง หนองน้าสาธารณะประโยชน์
3.ก่อสร้างฝายแบบเปิด-ปิด
4. จัดทาบ่อน้าตืน้
5. จัดหาภาชนะกักเก็บน้า
6. ปรับปรุง ขุดลอกสระ ห้วย หนอง คลอง บึงที่ตื้นเขิน สระสาธารณะ
ประโยชน์
7. วางท่อระบบประปา
8. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการพัฒนาแหล่งน้า
9. จัดซื้อโอ่ง ,ถังน้า ,ถังไฟเบอร์คลาส
10. ก่อสร้างระบบประปาภูเขา
11. ขุดเจาะบ่อบาดาล
12. ซ่อมแซมระบบประปา
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตร 1. ก่อสร้างฝายน้าล้น และผนังคอนกรีต
2. ขุดลอกห้วย, หนอง, คลอง, บึง หนองน้าสาธารณะประโยชน์
3. ก่อสร้างฝายแบบเปิด ปิด
3. บารุงรักษาแหล่งน้า
1. ปลูกหญ้าแฝกริมคลองหนองบึงและริมสระน้าในเขตตาบล
2. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการพัฒนาแหล่งน้า
3. ป้องกันและกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในแหล่งน้า
1. การส่งเสริมการมีส่วน 1. โครงการส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตาบล
ร่วมในรูปประชาคม
2. โครงการเมืองไทยใสสะอาด
3. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการทางาน
ของ อบต.
2. การส่งเสริมความรู้
1. โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของ อบต.
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
2. จัดตั้งงบประมาณสาหรับดาเนินการเลือกตั้งทั่วไป/เลือกตั้งซ่อม
กิจการของ อบต.
3. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี “หลักธรรมาภิบาล”
3. การพัฒนาบุคลากร
1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร พนักงานส่วนตาบล พนักงาน
จ้างและผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ
2. โครงการพัฒนาบุคลากร(ศึกษาดูงาน)ของสมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร
พนักงานส่วนตาบลพนักงานจ้าง
และผู้มีสิทธิ์ตามระเบียบ
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน เงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่ง ค่าเบี้ยประชุมและสวัสดิการอื่น ตามสิทธิ์ ระเบียบที่กาหนดแก่
บุคลากร พนักงานของ อบต.
4. การพัฒนารายได้
1. จัดทาระบบ GIS
2. จัดทาแผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สิน
3. สายด่วนการให้ข้อมูลระบบการจัดเก็บภาษี
5. การจัดหาปรับปรุง
1. จัดซื้อเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์สานักงาน ในกิจการของ อบต.
เครื่องมือเครื่องใช้
2. จัดซื้อยานพาหนะใช้ในราชการ ในกิจการของ อบต.
3. บารุงรักษาหอกระจายข่าว
4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและปรับปรุงห้องข้อมูลข่าวสาร
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ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
5. การพัฒนา 6. การก่อสร้างปรับปรุง
การเมือง การ ซ่อมแซมที่ทาการ อบต.
บริหาร
และสถานที่อื่น

7. การให้บริการแก่
ประชาชน

8. พัฒนาการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาความมั่นคงและ
การอานวยความยุติธรรม

โครงกำร
1. ก่อสร้าง / ต่อเติม ปรับปรุง ซ่อมแซม ที่ทาการ อบต.
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมหอประชุม
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมโรงจอดรถ
4. ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์, ศาลาประชาคม หมู่1-13
5. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
6. ก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์ ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าลี่
7. ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬาประจาหมู่บ้าน ลานกีฬา อบต.
1. จัด อบต. สัญจร พบประชาชน
2. โครงการ 5 ส.
3. รณรงค์การให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
4. การจัดข้อมูลข่าวสารของตาบลให้ทันสมัย
5. การทาผังข้อมูลเครือข่ายองค์กรชุมชน
6. การจัดทาระบบข้อมูลต่างๆเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (ระบบ
แลนท์)
7. ปรับปรุง ต่อเติมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/อินเตอร์เน็ตตาบล
8. ก่อสร้าง ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจาหมู่ 1-13 และ อบต.
1. ฝึกอบรมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ลม น้า
2. รณรงค์การประหยัดพลังงาน “ปิดเมื่อเลิกใช้ เปิดเท่าที่จาเป็น”
1. รับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน
2. ดาเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชนในพื้นที่
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ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำ
6. การพัฒนา 1. การสร้างจิตสานึก
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2. การเฝ้าระวังและ
ป้องกัน
3. การบาบัดและฟื้นฟู

7. การป้องกัน 1. การป้องกันและแก้ไข
และราบปราม ปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด
ชุมชน

โครงกำร
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. โครงการตรวจสอบคุณภาพสถานประกอบการณ์
2.โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่ ลดการเผา สิ่งปฏิกูล
เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
1. โครงการอนุรักษ์ดิน ต้นน้า
2. โครงการปลูกป่า สวนสาธารณะ
3. โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง สวนหย่อม
4. โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (ขุดบ่อทิ้งขยะและเตาเผา)
5. โครงการจัดซื้อรถขยะ
6. โครงการจัดซื้อวัสดุ(ถัง)รองรับขยะ ในหมู่บ้าน และถนนสาธารณะ
7. จัดให้มีพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่และเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ร้อย
ละ 20 ของ
8. การเพิ่มพื้นที่ของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ได้รับการฟื้นฟูร้อยละ 20พื้นที่
9. คุ้มครองและป้องกันฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม แหล่ง
ท่องเที่ยว
10. ป้องกันแก้ไขดินเค็ม ฟื้นฟูปรับปรุงบารุงดินที่เสื่อมโทรมพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่
ลุ่มน้า
11. อุดหนุนหน่วยงานราชการหรือองค์กรเอกชนในการป้องกัน พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. อบรมเยาวชนให้รู้เท่าทันยาเสพติด
2. จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3. ฝึกอาชีพให้แก่ผู้ติดยาเสพติด
4. ส่งเสริมการประชาคมต้านยาเสพติด
5. สารวจข้อมูลการแพร่ระบาดของยาเสพติด
6. ส่งเสริมให้มีการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
7. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง
8. ก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬากลางตาบล
9. ก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้าน
10. สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยราชการหรือองค์กรอื่นๆ ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
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ส่วนที่ 6
กำรนำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำม ประเมินผล
วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
1. การติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบการดาเนินการตามกิจกรรม/โครงการ โดยคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
2. คณะกรรมการติดตามประเมินผล ประเมินผลและตรวจสอบ แต่ละโครงการ ตามระยะเวลาที่
ดาเนินการทุกโครงการภายในปีงบประมาณแต่ละปี
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ติดตามตรวจสอบโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและ
ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ เพื่อประมวลผลการดาเนินโครงการเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
4. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให้ ป ระชาชนในท้ อ งถิ่ น ทราบโดยทั่ ว กัน อย่า งน้ อยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ น
ธันวาคม ของทุกปี ทั้งนี้ให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
5. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติ ดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน
โดยให้คระกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการอีก
หนึ่งคนทาหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการกรรมการข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสองปีและ
อาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
(1) กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาต่อผู้ บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม ของทุกปี ทั้งปีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร เพื่อให้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเกิดรูปธรรมในการปฏิบัติ มีความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยส่วนรวม การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกันแนวนโยบายของรัฐบาล
จึงควรให้ประชาชน/ราษฎรสามารถตรวจสอบและมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
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