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บทนํา

พ.ศ.2548
อาํนาจ  ขอ้ 16 นให้
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพฒันาจงัหวดั  แผนพฒันา
อาํเภอ การผงัเมือง
ยทุธศาสตร์การพฒันา การพฒันา และประกาศใช้
ในองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่อไป

ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540
พอสมควร  ความสาํคญัในรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั  ให้ความสําคญัการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครอง

.ศ. 2542 โดยถ่าย
รัฐจดัเก็บให้แก่องค์กรปก ดา้น
ให้เกิดประโยชน์สูง
บริหา
สมดุล และมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตาํบล สามารถดาํเนินการบริหารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  แกปั้ญหาไดถู้กจุด อนัเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และทาํใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย

1.1 ลกัษณะของแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

กล่าวสอดคลอ้งกบัแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพฒันา

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา

ทิศทางการพฒันาในอนาคตขององคก์ร  โดยกาํหนดสถานะภาพความตอ้งการและแนวทางในการดาํเนินการ
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โดยสามารถแกไ้ขปัญหาและสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  ครอบคลุมทุกดา้น  องคก์ารบริหาร

1.3

พ.ศ. 2548
1.

ต่างๆและขอ้มูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทาํแผนพั

3.

4. าศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา

ยทุธศาสตร์การพฒันาต่อไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
1.
2.
3. ผูบ้ริหารบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้ง  กบัความตอ้งการของชุมชน  อยา่งมีประสิทธิภาพ
4. แนวทางพฒันาเป็นการประสานความร่วมมือ

และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแนวทางการพฒันา
5. สามารถกาํกบัดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพฒันาได้
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์การบริหารส่วนตาํบลตาชี เป็นการกาํหนดทิศทางในการ

พฒันาในอนาคต  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2554 - 2558 )

บติัอยา่งมีระบบ
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สาธารณสุข  ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น

องค์การบริหารส่วนตาํบลตาชี ว่าการอาํเภอยะหาประมาณ 8 กิโลเมตร มี

ทิศเหนือ             จดตาํบลลาํพะยา ทิศใต ้                   จดตาํบลยะหา
ทิศตะวนัออก     จดตาํบลบาโงยซิแน            ทิศตะวนัตก          จดตาํบลธารคีรี

32.13 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 20,083 ไร่

ภูมิประเทศ
มีทางจาก

ทาํสวนยาง  และสวนผลไมเ้ป็นส่วนใหญ่

เขตการปกครอง
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บา้น

1 บา้นแค่
2 บา้นนอก
3 บา้นออก
4 บา้นไร่
5 บา้นเหมืองล่าง

ประชากร
1,665 คน  แยกเป็นชาย 799 คน หญิง 866 51 คน

/ ตารางกิโลเมตร
1 บา้นแค่ จาํนวนครัวเรือน 125 542 คน
2 บา้นนอก จาํนวนครัวเรือน 93 347 คน
3 บา้นออก จาํนวนครัวเรือน 40 176 คน
4 บา้นไร่ จาํนวนครัวเรือน 39 194 คน
5 บา้นเหมืองล่าง จาํนวนครัวเรือน 102 406 คน
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ผลติภัณฑ์มวลรวมรายได้
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลตาชี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพกรีดยางพารา และทาํ

สวนผลไม้ แม่บ้านส่วนใหญ่
30,000 บาท/คน/ปี

อาชีพ
- อาชีพทาํสวน
- อาชีพรับราชการ
- อาชีพรับจา้ง
- อาชีพคา้ขาย

หน่วยธุรกจิในเขต  อบต.
- - แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
- โรงสี - แห่ง

การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนมธัยมศึกษา - แห่ง
- /หอ้งสมุดประชาชน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วดั 1 แห่ง

สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง
- สถานีอนามยัประจาํตาํบล/หมู่บา้น 1 แห่ง
- 100

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
- ป้อมตาํรวจ - แห่ง

การคมนาคม (แสดงจาํนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก )
- ถนนลูกรัง 2 สาย
- ถนนลาดยาง 2 สาย
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- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 41 สาย
- ถนนคอนกรีตเสริมไมไ้ผ่ 7 สาย

การโทรคมนาคม
- - แห่ง
- - แห่ง

การไฟฟ้า
- 5 97 ของจาํนวน

- , ลาํหว้ย 1 สาย
- บึง, - สาย

- ฝาย 2 แห่ง

- 48 แห่ง
- บ่อโยก 3 แห่ง
- 1 แห่ง
- บ่อบาดาล 2 แห่ง
- ประปาภูเขา 5 แห่ง

- - แห่ง
- 20,083 ไร่
- 15,386 ไร่

ตาชี มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติ

น่าสนใจ  คือ  แก่งนางรํา
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- ลูกเสือชาวบา้น 5 รุ่น จาํนวน 760 คน
- อพปร. จาํนวน 50 คน
- กนช. จาํนวน 175 คน
- ผูช่้วยปกครอง จาํนวน 10 คน
- ชรบ. จาํนวน 150 คน
- อรบ. จาํนวน 370 คน

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล
(1) จาํนวนบุคลากร     จาํนวน 11 คน

ตาํแหน่งในสาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 6 คน
ตาํแหน่งในส่วนการคลงั 4 คน
ตาํแหน่งในส่วนโยธา 1 คน

(2) ระดบัการศึกษาของบุคลากร
มธัยมศึกษา / อาชีวศึกษา 2 คน
ปริญญาตรี 8 คน
สูงกวา่ปริญญาตรี 1 คน
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นายก อบต.

ปลดั อบต.

ส่วนการคลงั สํานักปลดั ส่วนโยธา

หัวหน้าส่วนการคลงั ปลดัอบต. หัวหน้าส่วนโยธา
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี จนท.วเิคราะห์นโยบายและแผน นายช่างโยธา (วา่ง)
เจา้พนกังานจดัเก็บรายได้ นกัวชิาการศึกษา ผูช่้วยช่างโยธา (วา่ง)
เจา้พนกังานพสัดุ บุคลากร
ผูช่้วย จนท.การเงินและบญัชี(วา่ง) เจา้พนกังานธุรการ (วา่ง)

เจา้พนกังานพฒันาชุมชน (วา่ง)
(วา่ง)
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รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี(รับจริงปี 2552) รวม 12,340,208.65 บาท
- รายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุน 5,053,584.78 บาท
- รายไดเ้งินอุดหนุนรวม 7,286,623.87 บาท

1. ครุภณัฑย์านพาหนะ
1.1 รถยนตส่์วนกลาง 2,500 ซีซี 1 คนั
1.2 รถมอเตอร์ไซด์ 2 คนั
1.3 1,500 ลิตร 3 ใบ
1.4 1,000 ลิตร 2 ใบ

2. ครุภณัฑส์าํนกังาน
2.1 6
2.2 1
2.3 1
2.4 ตูเ้ก็บเอกสาร 7 ใบ
2.5 6
2.7 โตะ๊ทาํงาน 13 ชุด
2.8 โตะ๊ประชุม 1 ชุด

3. ครุภณัฑก์ารเกษตร
- รถแทรกเตอร์ - คนั

4. ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์การแพทย์
- 2

5. ครุภณัฑโ์ฆษณา
5.1 กลอ้งถ่ายรูป 2
5.2 ทีวี 1

6. ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว
6.1 1
6.2 ตูเ้ยน็ 1



(2552)

ยุทธศาสตร์
จาํนวนโครงการ อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ

จาํนวนโครงการ

ดาํเนินการ

จาํนวนโครงการ จาํนวนโครงการ จาํนวนโครงการ

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ
1. 13 43.33 - - 17 56.67 - - - - 30 100.00
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

การเกษตร
- - - - 7 100.00 - - - - 7 100.00

3. 1 33.33 - - 2 66.67 - - - - 3 100.00
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 7 46.67 - - 8 53.33 - - - - 15 100.00
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 5 55.56 - - 4 44.44 - - - - 9 100.00

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 1 20.00 - - 4 80.00 - - - - 5 100.00
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร

และการปกครอง
10 71.43 - - 4 28.57 - - - - 14 100.00

รวม 37 44.58 - - 46 55.42 - - - - 83 100.00



ผลการดาํเนินงานตามแผนพฒันา 3 ปี
จาํนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี

ยุทธศาสตร์
1 2553 2 2554 3 2555 รวม

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

จาํนวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

1. 9 7,030,000.- 23 9,456,000.- 49 29,339,000.- 81 45,825,000.-
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

การเกษตร 10 500,000.- 20 784,000.- 11 1,100,000.- 41 2,384,000.-

3. ดลอ้ม 4 590,000.- 4 290,000.- 3 90,000.- 11 970,000.-
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 15 1,075,000.- 16 945,000.- 20 23,925,000.- 51 25,945,000.-
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา

16 1,252,760.- 16 1,252,760.- 17 1,352,760.- 49 3,858,280.-

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 6 550,000.- 6 560,000.- 5 560,000.- 17 1,670,000.-
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร

และการปกครอง 21 13,079,800.- 22 18,384,800.- 16 10,349,800.- 59 41,814,400.-

รวม 81 24,077,560.- 107 31,672,560.- 113 66,716,560.- 309 122,466,680.-



2552

โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ

ยงัไม่ได้
ดําเนินการ ได้รับ เบิกจ่ายไป

1. เงินสมทบประกนัสังคม  14,456.-
2. (ผดด.)  47,619.35
3. (ผดด.)  38,000.-
4. ค่าตอบแทน(ผดด.)  100,892.90
5. ค่าใชจ่้ายตามโครงการตน้กลา้ชุมชน(สาํหรับเด็ก และเยาวชน)  11,000.-
6. ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียน(รวมเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล ป. 5 – 6)  30,240.- 112,608.-
7. ค่าอาหารกลางวนั โรงเรียน  280,000.-
8. ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.  29,400.-
9. ค่าอาหารกลางวนั ศพด.  42,000.-
10. ค่าวสัดุการศึกษา ศพด.  20,000.-
11. ค่าพาหนะ ศพด.  350.- -
12. เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน(อสม.)  100,000.-
13. (รวมเงินอุดหนุนตามนโยบายรัฐบาล)  642,000.- 1,294,500.-
14.  135,000.-
15. ค่าใชจ่้ายโครงการ “ ภาคีร่วมใจ คนไทยไร้พุง ”  65,000.- 65,000.-
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โครงการ
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ

ยงัไม่ได้
ดําเนินการ ได้รับ เบิกจ่ายไป

16. ค่าใชจ่้าย เงินรางวลัในการจดัเก็บภาษีเงินดีเด่น  146,338.70 146,338.70
17. ค่าใชจ่้ายเงินรางวลัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กตน้แบบดีเด่น  300,000.- 300,000.-
18. เงินอุดหนุนศูนยพ์ฒันาครอบครัว  10,000.- -
19. ค่าใชจ่้ายโครงการกีฬาตาชีรวมพลงัตา้นยาเสพติดและวนัต่อตา้นยาเสพติดโลก  30,000.- 30,000.-
20. 1  78,777.- 78,777.-
21. ค่าใชจ่้ายโครงการวนัใส วยัโจ๋ สู่ตาชี  25,000.- 25,000.-



การเบิกจ่ายงบประมาณปี 2552

ยุทธศาสตร์ งบปกติ เงนิสะสม รวม
จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ

1. 4,018,318 59.12 - - 4,018,318 59.12
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจและ

การเกษตร
40,000 0.59 - - 40,000 0.59

3. 910,000 13.39 - - 910,000 13.39
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวิต 409,500 6.02 - - 409,500 6.02
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา

355,000 5.22 - - 355,000 5.22

6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น 50,000 0.74 - - 50,000 0.74
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการบริหาร

และการปกครอง
834,040 12.27 - - 834,040 12.27

รวม 6,796,858 100 - - 6,796,858 100

ศักยภาพของชุมชน ผูน้าํชุมชนและองคก์รต่าง ๆ ในชุมชนใหค้วามร่วมมือในการพฒันาเป็นอยา่งดี



3

3.1
ในการจดัทาํแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนตาํบลตาชี

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ 10 (2550-2554) นโยบาย
คณะรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาระดบั
อาํเภอยะหา

ชี 2
เห็นศกัยภาพในการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี

3.1.1 การพฒันาตาม 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)
10 (พ.ศ. 2550 - 2554)

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ โดยมีวิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงค์
เป้าหมาย 10

1. วสัิยทัศน์ประเทศไทย
มุ่งพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness  Society) คนไทยมีคุณธรรม

นาํความรอบรู้  รู้เท่าทนัโลก  ครอบครัวอบอุ่น   ชุมชนเขม้แขง็ สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ

”

2. พนัธกจิ
10 มุ่งสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั”

ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ  คุณธรรมนาํความรอบรู้อยา่งเท่าทนั
2. เสริมสร้างเศรษฐกิจใหมี้คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม
3.



4. พฒันาระบบบริหารจดัการประเทศใหเ้กิดธรรมาภิบาลภายใตร้ะบอบประชาธิปไตย  อนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข

3. วตัถุประสงค์
1.
2.

คุณภาพชีวติ
3. ความรู้และ

นวตักรรม
4.

ตลาดปัจจยัการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
5.
6. และคุณค่าความหลากหลายทาง

ชีวภาพ
7.

ภาคประชาชน

4. เป้าหมาย
1. เป้าหมายการพฒันาคุณภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชน
1.1 การพฒันาคน

1.1.1 คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาใ
คุณธรรม จริยธรรม อารมณ์

1.1.2 10 ปี พัฒนากําลังแรงงาน
60

พฒันาเป็น 10 คน ต่อประชากร 10,000 คน
1.1.3 80

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคป้องกนัไดใ้น 5 อนัดบัแรก คือ หวัใจ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และ
ยาว

1.2 การพฒันาชุมชนและแกปั้ญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน การมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ และลดสัดส่วนผูอ้ยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ 4 ภายในปี 2554



2. เป้าหมายด้านเศรษฐกจิ
2.1 โครงสร้างเศรษฐกิจ สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการคา้ระหวา่งประเทศ

75 ภายในปี 2552 และสัดส่วนภาคการ
ละ 15 ภายใน ปี 2554

2.2 3.0 - 3.5
สาธารณะต่อผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50xssx
เกิน 1 : 1 ในระยะ 10

2.3 20 แรก
20 ไม่เกิน 10 เท่าภายในปี 2554 และสัดส่วนผลผลิตของวิสาหกิจ

กว่าร้อยละ 40 ในระยะของแผนพฒันาฯ
10

3.
3.1 รักษาความสมบูรณ์ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ
3.2

ไม่เป็นภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย

4. เป้าหมายด้านธรรมาภิบาล
4.1
4.2 สร้างองค์

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ

5.1 ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคนใหมี้คุณธรรมนาํความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั

5.2
ประเทศ ใหค้วามสาํคญักบัการบริหารจดัการกระบวนการชุมชนเขม้แขง็ดว้ยการส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด

ของชุมชน
5.3

กฎระเบียบ การพฒันามาตรฐานในดา้นต่าง ๆ และการดาํเนินนโยบายการคา้ระหว่างประเทศให้สนบัสนุน



5.4 ยทุธศาสตร์การพฒันาบนฐาน

สมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์

5.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ มุ่งเสริมสร้าง

6.
10 สู่การปฏิบติั ตอ้งให้ภาคีพฒันาทุกภาค

แผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ควบคู่ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย
กฎร

6.1 เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีพฒันา จดัทาํแผนปฏิบติัการในระดบัต่างๆ
10 ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6.2 10
6.3

ในทางปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
6.4

ยทุธศาสตร์แผน 10 สู่การปฏิบติั
6.5

ระดบั
6.6

ข่าวสารระหวา่งหน่วยงานกลางระดั

3.1.2 นโยบายของรัฐบาล
น 30 ธนัวาคม 2551

ในส่วนของมาตรการเร่งด่วนระยะ 1 ปี รัฐบาล เทศไทยให้รอด
พน้จากวกิฤต

ยติุวกิฤตทางการเมืองและปฏิรูปการเมืองให้มีความ
ทรงเป็นพระประมุข

4 ประการคือ
1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยใ์ห้

ความรักสามคัคีของคนในชาติ และเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริยไ์วเ้หนือความขดัแยง้ทุกรูปแบบ

2. สร้างความปรองดองสมานฉนัท์
ทุกภาคส่วน



3.
จะประสบ

4. มีการปฏิบติัตามกฎหมาย และ
บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเสมอภาค เป็นธรรม

จะบริหารราชการแผน่ดินโดยนอ้มนาํหลกัการของปรัชญาของ
การใช้คุณธรรมนาํความรู้ และจะปฏิบติัตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทยอยา่งเคร่งครัด โดยแบ่งการดาํเนินการเป็น 2 ระยะ คือ
มีกาํหนดเวลาแลว้เสร็จในปีแรกอยา่งชดัเจน และระยะการบริหารราชการ 3

1.
1.1 การสร้างคว

ประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค
1.1.1 เสริมสร้างความสมานฉนัทแ์ละความสามคัคีของคนในชาติ

ใชแ้นวทางสันติ รับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย
ในชาติในทุกกรณี แก่ทุก
ฝ่าย ภายใตก้รอบของ
บทบาท

1.1.2 จดัให้มีสํานกังานบริหาราชการจงัหวดัชายแดนภาคใตเ้ป็นองคก์รถาวร

เขา้ใจ เขา้ถึง และพฒันา ใชก้ระบวนการยุติธรรมกบัผูก้ระทาํผิดอยา่งเคร่งครัดและเป็นธรรม กาํหนดจงัหวดั
สิทธิพิเศษดา้นภาษี และพฒันาเป็นเขต

อุตสาหกรรมฮาลาล
1.1.3 ปฏิรูปการเมืองโดยจั

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ใน
แนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข และมีความเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัสภาพสังคมไทย และเป็นไปตาม
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง

1.1.4 โดยให้ความสําคญั
กบักรอบความร่วมมืออาเซียนเป็นลาํดบัแรก และร่วมมือกบัรัฐสภาในการพิจาร
ประเทศไทยใน ฐานะสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตอ้งลงนามในช่วงของการประชุมสุดยอดผูน้าํอาเซียน ให้
แลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2552

14 ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 ทศไทยเป็นประธานอาเซียน
1.1.5



ส่งออก ภาคอสังหาริมทรัพย์ การสร้างงานและสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม

งบประมาณ พ.ศ.2552 สามารถ
บรรเทาภาวะความเดือดร้อนของประชาชนและภาคธุรกิจได้

1.1.6 และเร่งรัดมาตรการกระตุน้การ
โดยการดาํเนินร่วมกนัระหวา่งภาครัฐและเอกชนในการประชาสัมพนัธ์ดึงดูดนกัท่อง

วของคนไทยในประเทศ
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ยว

1.1.7

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนเ การ
การลงทุนพฒันาระบบ

ในปี 2552 โดยให้ความสําคญักบัการมีส่วนร่ การดาํเนินงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และการรักษาวินยัการคลงัของประเทศ
ราชการและรัฐวสิาหกิจ

1.2
1.2.1 ร่วมมือกบัภาคเอกชนในการดาํเนินมาตรการชะลอการเลิกจา้งและป้องกนัการ

ขยายตวั และขนาด

1.2.2 ดาํเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า
ภาคอุตสาหกรรมและนกัศึกษาจบใหม่ 500,000 คน ใน
ระยะเวลา 1 ปี ตามกลุ่มความถนดัและศกัยภาพ และรองรับแรงงานกลบัสู่ภูมิลาํเนา
แข่งขนัและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่วสิาหกิจและ ธุรกิจชุมชน

1.2.3 เร่งรัดดาํเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผูถู้กเลิกจา้งและผูว้า่ง งานอนั

ใหม่

สาํหรับแรงงาน



1.2.4 สร้างหลกัประกนัดา้นรายไดแ้ก่ผูสู้งอายุ
60 แสดงความจาํนง

30,000
บาทต่อราย

1.2.5

1.2.6 สร้างรายไดแ้ละศกัยภาพทางเศรษฐกิจในระดบัฐานราก
เศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติระดบัชุมชน ลดตน้ทุนปัจจยัการผลิตทางการเกษตร

อยา่งรวดเร็ว
1.2.7

ให้

1.2.8 เร่งรัดและพฒันาตลาดและระบบการกระจายสินคา้ของสินคา้เกษตรและสินคา้
ชุมชน ละการส่งออก

1.2.9
วางแผนพฒันาการเกษตรอย่างเป็น ระบบ และมีระบบการคุม้ครองและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร

1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) ให้ปฏิบติังานเชิงรุก
/ชุมชน การดูแลเด็กผูสู้งอายุ คนพิการ การดูแลผูป่้วยในโรงพยาบาล และ

การเฝ้าระวงัโรคในชุมชน โดยจดัให้มีสวสัดิการค่าตอบแทนให้กบั อสม.
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งคล่องตวัและมี ประสิทธิภาพ

1.3 การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
1.3.1 ใหทุ้กคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนบัสนุนตาํราในวิชาหลกัให้กบัทุก

โรงเรียน จดัใหมี้ชุดนกัเรียนและอุปกรณ์การเรียนฟรีให้ทนัปีการศึกษา 2552

1.3.2 รองชีพ ให้

1.3.4 และ
ประหยดั



1.4 เศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน

3.1.3 ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัยะลา ปี 2553 - 2556
1. วสัิยทัศน์

“ยะลาเมืองน่าอยู ่ คู่สันติสุข”

2. ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2. เสริมสร้างยะลาสันติสุข
3. พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชน

1. ของจังหวดั
เป้าประสงค์

เศรษฐกิจจังหวดัขยายตัว ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

/ ค่าเป้าหมาย ปี 2553 - 2556

ค่าเป้าหมาย
ปี
2553

ปี
2554

ปี
2555

ปี
2556

1. 2 ต่อปี 2 2 2 2
2.

จปฐ. (23,000 บาทต่อปี)

5 5 5 5

3. างงาน 2.3 2.2 2.1 2.0

กลยทุธ์
1. ส่งเสริม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง
2. พฒันาทกัษะและยกระดบัฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการมีงานทาํ

ในการทาํงาน
3. หไ้ดม้าตรฐาน
4. นและพฒันาดา้นการคา้  การตลาด  แก่ผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ
5.



2. การเสริมสร้างสันติสุข
เป้าประสงค์

สังคมมีความปรองดอง  สมานฉันท์ ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และ
ศรัทธาภาครัฐ

/ ค่าเป้าหมาย ปี 2553 - 2556

ค่าเป้าหมาย
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1. 10 10 15 15
2. ร้อยละ /ชุมชนเขม้แข็งในการ

รักษาความปลอดภยั
40 70 75 80

กลยทุธ์
1. ทาํความเขา้ใจ ลดความหวาดระแวง  สร้างความยติุธรรม นาํยะลาสันติสุข
2. ปฏิบติัการจิตวทิยาเชิงรุก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.
5.
6. ธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ 3. พฒันาคุณภาพชีวติประชาชน
เป้าประสงค์

ประชาชนมีสุขภาพดี มีภูมิคุม้กนัทางสังคม



/ ค่าเป้าหมาย ปี 2553 - 2556

ค่าเป้าหมาย
ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556

1.
ในกลุ่มสาระหลกั
ขอ้มูลปีฐานการศึกษา 2551

1 ( .3)
2 ( . 6) ในกลุ่มวชิาหลกั

. 3
- ภาษาไทย 41.88
- คณิตศาสตร์ 39.16
- วทิยาศาสตร์ 37.94

. 6
- ภาษาไทย 39.91
- คณิตศาสตร์ 38.93
- วทิยาศาสตร์ 42.30

2. ร้อยละความสําเร็จของการแก้ปัญหาด้านสาธารณสุข
2.1 ระดบัความสาํเร็จของการแกปั้ญหาอนามยัแม่และ

เด็กในจงัหวดัยะลา
(1)

2,500 กรัม
(2) อตัราความครอบคลุมการไดรั้บวคัซีนในเด็ก

0 - 1 ปี
2.2 ระดบัความสาํเร็จของเฝ้าระวงัและการควบคุม

การระบาดของโรคไขม้าลาเรียในจงัหวดัยะลา

100
5

5

100

5

100
5

5

100
5

5

3. ะ
นันทนาการระดับตําบล

40 60 80 100

4.
สถานการณ์ความไม่สงบ ได้รับการส่งเสริมศักยภาพให้

( หญิงหมา้ย, เด็กกาํพร้า )

60 65 70 75

5. 2,000 ไร่ต่อปี 2,000 2,000 2,000 2,000



กลยทุธ์
1. พฒันาคุณภาพการศึกษา
2.
3.
4. ส่งเสริมความรู้/
5. เสริมสร้างความเขม้แ

3.1.4 แผนพฒันาอาํเภอ
วสัิยทัศน์การพฒันาอาํเภอ
พฒันาอาํเภอยะหา ให้เป็นศูนยก์ลางดา้นการตลาดผลิตผลทางการเกษตร และสินคา้แปรรูปจาก

ผลผลิตทางการเกษตร มีการแกไ้ขปัญหาของประชาชนทุกดา้นใหห้มดไป โดยเนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

องการของชุมชน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี ไดส้นบัสนุนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลจึงไดก้าํหนดแนวทางการ
3

1. นโยบายดา้นการเร่งรัดขจดัปัญหาความยากจนของประชาชน
(1)

(2) ส่งเสริมการทาํอาชีพใหแ้ก่ราษฎรโดยการจดัฝึกอบรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
2. นโยบายดา้นการเร่งรัดการดาํเนินการดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด

(1)
(2) จดัทาํป้ายประชาสัมพนัธ์รณรงคใ์หป้ระชาชนทราบถึงพิษภยัของยาเสพติด
(3)

3. นโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ
(1)
(2) .
(3) รณรงคป์ลูกจิตสาํนึก และค่านิยม



3.1.5 นโยบายการพฒันาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
คณะผู้บริหาร  อบต.ตาชี มีนโยบายพฒันา อบต.
1. นโยบายด้านการบริหาร

องค์การบริ
เรียนรู้ สามารถเสนอความคิดเห็น ปัญหาและแนวทางแกไ้ข

- พิจารณาคดัเลือกตวัแทนจากองคก์รชุมชนเขา้เป็นกรรมการตามระเบียบองคก์รปกครองส่วน

-
กาํหนดแนวทางในการพฒันาตาํบล

- จดัสรรงบประมาณดาํเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามแผนพฒันาตาํบล
- ประสานงานองคก์รชุมชน กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น ตวัแทนชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํงาน
- ประชาสัมพนัธ์การดาํเนินงาน/โครงการ/
-

2. นโยบายด้านการศึกษา
การศึกษาเป็นนโยบายหลักในการพฒันาคน องค์การบริหารส่วนตาํบลตาชีจะสนับสนุน

งบประมาณและบุคลากรอย่างเต็มกาํลงั
ต่อไป

- ประสานงานผูบ้ริหาร คณะครู อาจารย ์กรรมการสถานศึกษา
- ศึกษาปัญหา ความตอ้งการ แนวทางแกไ้ข
- สนบัสนุนงบประมาณ/โครงการ/แนวทางแกไ้ข
- สมยัใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์

เป็นตน้
- สนบัสนุนก่อสร้างลานกีฬา  อุปกรณ์กีฬา
-
- บาํรุงรักษา ดูแล ซ่อมแซมอาคารเรียน หอ้งประชุม หอ้งสมุด ฯลฯ
-
- สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมต่างๆ ของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก ,โรงเรียน และศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน
- สนับสนุนงบประมา ณ /โครงการ /

การศึกษานอกโรงเรียน



3. นโยบายด้านศาสนาและวฒันธรรม

- อนุรักษ ์ส่งเสริมงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรมประเพณีวฒันธรรม
- อุดหนุนงบประมาณ สภาวฒันธรรมตาํบลตาชี
- มีส่วนร่วมกบัชุมชน ในดา้นงบประมาณ บุคลากร กิจกรรมประเพณีวฒันธรรม
-
-
- ดูแลและบาํรุงรักษาศาสนสถาน   โบราณสถาน และโบราณวตัถุ

4. นโยบายด้านอนามัย และสาธารณสุข

- ทาํงานแบบบูรณาการณ์กบัสถานีอนามยัตาํบลตาชี
- รับฟังปัญหา แนวทางแกไ้ข
- สนบัสนุนงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม
- พฒันาบุคลากรดา้นสาธารณสุข
-
- ส่งเสริมสนบัสนุนการควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อภายในชุมชน
- สนบัสนุนสถานีอนามยั  อ.ส.ม.
- พฒันาศกัยภาพของอพปร. พยาบาลพร้อมอุปกรณ์กูชี้พ

5.

ช่วยกนัดูแลและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
-
- งจิตสาํนึก
- ดูแลทรัพยากรป่าไม ้ไม่ใหโ้ค่นทาํลาย
-
- จดัระบบจดัเก็บและทาํลายขยะ
-
- จดัใหมี้การถางป่าสองขา้งทาง เขตทางหลวง
- แลรักษาความสะอาด



6.

-
- ก่อสร้างต่อเติม ขยายถนน ค.ส.ล.
-
- ขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือนในชุมชน และไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ
-
-
-
-
-
- สนบัสนุนโครงการขดุลอก

- องกนัการพงัทลายของดิน

7. นโยบายด้านเศรษฐกจิ
ดา้นเศรษฐกิจ จะเนน้นโยบาย “ ”
-
-
-
-
- (เงินเศรษฐกิจชุมชน)
- รณรงคป์ระชาสัมพนัธ์ใหรู้้จกัประหยดัและอดออม
- ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร
- ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตร กิจการสหกรณ์และการออมทรัพยโ์ดยยดึหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียง

8. นโยบายด้านกฬีา

- ส่งเ
- สนบัสนุนงบประมาณศูนยกี์ฬาตาํบล
-

บริหารส่วนตาํบล



- ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงคใ์หเ้พียงพอ
-
-
- . ใหไ้ดม้าตรฐาน
- ก่อสร้างอาคาร (โรงยมิ) สาํหรับกีฬาในร่ม

9. นโยบายด้านสังคม
ไขปัญหาและพฒันาสังคมให้

-
-
- , เด็ก ,เยาวชน,ผูสู้งอายแุละคนพิการ
-
- สนบัสนุนงบประมาณ โครงการกีฬาเยาวชนตา้นภยัยาเสพติด
- จดัใหมี้โครงการ “ ”

ถึงความสาํคญัของ พอ่ – แม่ –
- สนบัสนุนกิจกรรมดา้นพฒันาศกัยภาพของมนุษย์

10.

- ประสานงานกบัฝ่ายปกครอง กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น
- ร้องขอ
- ร่วมกิจกรรม เขา้เวรยาม รักษาหมู่บา้น
- ร่วมฝึกอบรม อ.ร.บ. ช.ร.บ. อ.ป.พ.ร. และกองกาํลงัอาสาสมคัรในชุมชน

11.
-

เช่น ภารกิจถ่ายโอน
- บุคลากรทุกคนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชีจะตอ้งใหบ้ริการประชาชนอยา่งเตม็กาํลงั

ความสามารถ
- ส่งเสริมศกัยภาพของบุคลากรและผูน้าํชุมชน
- ประสานงาน และมีส่วนร่วมกบัองคก์รชุมชนทุกองคก์รและหน่วยงานของรัฐ



3.2
3.2.1 การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน

ขอบข่ายและ

สภาพปัญหา
/กลุ่มเป้าหมาย

แนวโน้มในอนาคต

1. ด้านเศรษฐกจิ
1.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมไม่มีระบบ

ประกนัราคาสินคา้เกษตร
1.2
1.3 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบ

อาชีพ
1.4 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผกัสวน

ครัวไวกิ้นเอง
1.5

ประกอบอาชีพ

1 - 5
ตําบลตาชี 1.1 ราษฎรมีอาชีพเสริมและมีระบบประกนั

ราคาสินคา้เกษตร
1.2 ราษฎรมี
1.3 ราษฎรมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.4 ราษฎรมีการปลูกพืชผกัสวนครัว

ไวกิ้นเอง
1.5 ราษฎรมี

ประกอบอาชีพ

2. ด้านสังคม
2.1 ดา้นครอบครัวและชุมชน

2.1.1 ไม่มีระบบการเรียนรู้และการ
รวมกลุ่มอยา่งถาวร

2.1.2 ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ  ผูป่้วยเอดส์

2.1.3 เด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บการดูแลไม่
เหมาะสมกบัวยั

2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมส่วนรวม

2.1.5

2.1.6 ไม่มีแหล่งเรียนรู้ขอ้มูลข่า
เป็นสาธารณะ

2.1.7 ปัญหาการเล่นพนนั



สภาพปัญหา
1. ปัญหาด้านเศรษฐกจิ

2. ปัญหาด้านสังคม
2.1 ดา้นครอบครัวและชุมชน

2.2 ดา้นความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น

2.3 ดา้นกีฬาและนนัทนาการ

2.4 ดา้นยาเสพติด

1.1 ราษฎรไม่มีอาชีพเสริม
1.2
1.3
1.4 ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
1.5 ราษฎรไม่มีการปลูกพืชผกัสวนครัวไวกิ้นเอง
1.6 ราษฎรไม่มีการรวมกลุ่ม
1.7

อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

2.1.1 ไม่มีระบบการเรียนรู้และการรวมกลุ่มอยา่งถาวร
2.1.2 ผูสู้งอายุ
2.1.3 เด็กก่อนวยัเรียนไดรั้บการดูแลไม่เหมาะสมกบัวยั
2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวม
2.1.5 การป้องกนั
2.1.6
2.1.7 ปัญหาการเล่นพนนั

2.2.1 ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นยงัไม่เพียงพอ

2.3.1
2.3.2 กผอ่นไม่เพียงพอ

2.4.1

2.4.2 ยาเสพติดแพร่ระบาดในกลุ่มวยัรุ่น

3. 3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไม่สะดวก



3.1 ดา้นคมนาคม

3.2 ดา้นสาธารณูปโภค

4.
4.1 รับอุปโภค

และบริโภค

4.2

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข
5.1 ป้องกันโรคระบาด

โรคติดต่อ

ถนนลูกรัง

3.2.1
3.2.2 โทรศพัทส์าธารณะมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ชุมชน
3.2.3 ไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7 คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล

4.2.1
4.2.2
4.2.3

5.1.1 การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
5.1.2 ขาดค

ส่งเสริมสุขภาพ

6. ปัญหาด้านการเมอืงการบริหาร
6.1 ดา้นการเมือง  การปกครอง

6.2 ดา้นการเมือง - การบริหาร

6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไม่เขา้ใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

6.2.1
6.2.2



7. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา
และวฒันธรรม

7.1 ดา้นการศึกษา

7.2 ดา้นศาสนาและวฒันธรรม

8. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

8.1

6.2.3

7.1.1การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการศึกษาไม่เพียงพอ
7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาต่อ
7.1.3
ชุมชนเมือง
7.1.4 เดก็ก่อนวยัเรียน  ไม่ไดรั้บการดูแลอยา่งเหมาะสม
7.1.5 เดก็  เยาวชน  ประชาชน  ใหค้วามสาํคญักบัการกีฬานอ้ย

7.2.1
7.2.3 ขาดการส่งเสริมและสนบัสนุนวดั

8.1.1 ขาดงบประมาณในการพฒันา
8.1.2
ลาํคลอง  ตลอดจนการดูแล



3.2.2 และโอกาสพฒันาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลตาชี ดว้ยเทคนิค SWOT  ANALYSIS

วเิคราะห์ปัจจยัภายใน ( Internal  Analysis)
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness)

1. ระบบการบริหาร
-

กบัภารกิจ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน
- การบริหารจดัการยดึหลกัธรรมมาภิบาล
- มีการแบ่งงาน/ รับผดิชอบ

2. ระบบข้อมูล
- มีการจดัเก็บขอ้มูลในการดาํเนินการ

3. อตัรากาํลงั (พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง)
– บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติั

–
–มีการกาํหนดแผนอตัรากาํลงัตามโครงสร้าง

4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ
5. ศักยภาพของชุมชน

- มีกลุ่มต่างๆ ในหมู่บา้น  เช่นกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มอาชีพ

6.
-

การเกษตร
-

แ

1. ระบบการบริหาร
- กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ มีการปรับปรุง

แกไ้ขตลอดเวลา  ทาํใหศึ้กษาไม่ทนั
ขาดความชดัเจนในการดาํเนินงาน

- ไม่สามารถบริการ
การพฒันาได้

- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอ้ย  มีผลทาํให้
ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- ประชากรบางส่วนยงัขาดการมีส่วนร่วม
2. ระบบข้อมูล

- ไม่มีความรู้ความชาํนาญในการจดัเก็บขอ้มูล
3. อตัรากาํลงั (พนักงาน/ลูกจ้าง)

- มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- บุคลากรไดรั้บมอบหมายงานมากเกินไป

4. การเงิน/งบประมาณ
– งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพฒันา

ในการขยายตวัจากชนบทเป็นเมือง
5. ศักยภาพของชุมชน
–

- มีกลุ่ม ไม่ทุกหมู่บา้น สมาชิกมีนอ้ย
6.

– ขาดจิตสาํนึกในการรับผดิชอบร่วมกนั  ในการ



วเิคราะห์ปัจจยัภายนอก (External  Analysis)
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threats)

1. ความสมบูรณ์ทางธรรมชาติก่อใหเ้กิดโอกาสและ
ประโยชน์ใน เชิงอนุรักษ์

2.
พฒันา  การแกไ้ขปัญหาความยากจน สนบัสนุน
เศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความยากจน มีการ
สนบัสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ

3. ส่งเสริมการแกไ้ขปัญหาความยากจน ปัญหา
ยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

4.
ใหแ้ก่เยาวชน

1. มีงบประมาณการพฒันาค่อนขา้งจาํกดั
การจดัสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
เหมาะสมกบัเวลาดาํเนินการ

2. อบต.
จาํเป็นตอ้งสนบัสนุนการสรรหางบประมาณจาก
ภายนอก เช่น งบจากส่วนกลาง งบจากจงัหวดั
งบจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั จึงไดจ้ดัทาํ
แผนพฒันา  โดยมีการแยกแผนงาน/ เกิน

ทบทวนแผนงานทุกปี
2.
3.
4. เป็นจุดอ่อนล่อแหลมในการพกัยาเสพติดและเป็น



4

วสัิยทศัน์
4.1 วสัิยทัศน์การพฒันา (Vision)

“ ”
4.2 พนัธกจิการพฒันา (Mission)

1 ปรับปรุงและพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตร

2 การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เขม้แข็ง  สามารถ

พนัธกิ 3

4 ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพฒันา
ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและภู

5 การพฒันาเทคโ

6
งยนื

7 การสร้างความเขม้แข็งดา้นการเงินการคลงั  โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหาร

รัฐบาล
4.3 (Purpose)

1. การคมนาคมสะดวก
2.
3. การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมาภิบาล
4.
5. ประชาชนดาํเนินชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
7. ประชาชนมีสุขภาพดี
8.



9. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น

10. ผูด้อ้ยโอกาส  ผูสู้งอายไุดรั้บการดูแล



4.3

(KPIs) (Basellne Data)

เป้าหมาย
ปี

54-58
ปี
54

ปี
55

ปี
56

ปี
57

ปี
58

1. การคมนาคมสะดวก 1. ร้อยละของถนนมีความสะดวก
ในการสัญจร

1. การคมนาคมสะดวกร้อยละ 90
ของถนนทุกสาย

95 % 91% 92% 93% 94% 95%

2. ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการเพียงพอ

1.

2.

1. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใชร้้อยละ 99

2. 90

100%

100%

100%

80%

100%

85%

100%

90%

100%

95%

100%

100%

3. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา

1.
กิจกรรมสาธารณะ

2.
มีส่วนร่วม

1. ครั
สาธารณะ  ร้อยละ 95 ของ

(ตาม จปฐ. ปี 53)

ส่วนร่วมร้อยละ 100%

100%

100%

93%

100%

95%

100%

97%

100%

99%

100%

100%

100%

4. ส่งเสริมการศึกษา
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณี

1.
กิจกรรมการศึกษา  การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

1. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาประเพณี
วฒันธรรม  คิดเป็นร้อยละ 9.77
(งบประมาณรายจ่ายปี 2553)

100% 95% 95% 95% 95% 95%



(KPIs) (Basellne Data)

เป้าหมาย
ปี

54-58
ปี
54

ปี
55

ปี
56

ปี
57

ปี
58

5. ประชาชนมีสุขภาพดี 1. ร้อยละของหมู่บา้นแขง็แรง 1. หมู่บา้นผา่นเกณฑห์มู่บา้นแขง็แรง
ร้อยละ 100

100% 100% 100% 100% 100% 100%

6. จดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 1.
การจดัการขยะ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชิตและ

1. จาํนวน 3 กิจกรรม 100% 85% 85% 85% 85% 85%

7. ชุมชนมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ประชาชนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น

1. ร้อยละของครัวเรือนมีความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น

1. ครัวเรือนมีความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสิ์น(ตามเกณฑ ์จปฐ.) ร้อย
ละ 99.9

100% 100% 100% 100% 100% 100%



5
ยุทธศาสตร์การพฒันา และแนวทางการพฒันาตําบลตาชี

ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้าง 1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บาํรุงรักษาถนน สะพาน 1.1.1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1.1.2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต
1.1.3 ก่อสร้างทางเทา้
1.1.4 บุกเบิกถนนดินลูกรัง
1.1.5 ขยายผวิจราจร
1.1.6 ปรับปรุงซ่อมแซม และต่อเติมถนน
1.1.7 พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก
1.1.8
1.1.9
1.1.10
1.1.11 ก่อสร้างลูกระนาด
1.1.12
1.1.13 ก่อสร้างสะพาน คสล.
1.1.14 ปรับปรุง ซ่อมแซม สะพาน คสล.
1.1.15 ดิน
1.1.16



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
1.2 พฒันาระบบจราจร

1.3

1.4

1.5 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.3.1 ขยายเขตไฟฟ้า
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.4.1 ศูนยบ์ริการอินเตอร์เนตตาํบล

1.5.1 ขดุเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์
1.5.2 เดินแนวท่อประปา
1.5.3 เดินท่อประปาภูเขา
1.5.4 ปรับปรุงระบบประปาภูเขา
1.5.5
1.5.6



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 2.1 พฒันาและส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 2.1.1 ฝึกอบรมอาชีพใหแ้ก่ประชาชน

2.1.2 จดัหาอาชีพเสริมใหแ้ก่ผูมี้รายไดน้อ้ย
2.1.3 ส่งเสริมอาชีพในการทาํเกษตรอินทรีย์
2.1.4 สนบัสนุนงบประมาณใหก้บักลุ่มอาชีพต่างๆ
2.1.5 ศึกษาดูงานการใชเ้ศรษฐกิจพอเพียง
2.1.6
2.1.7 ก่อสร้างโรงเรือนพร้อมอุปกรณ์กวนทุเรียน
2.1.8 ก่อสร้างอาคารสาํนกังาน

2.2 ส่งเสริม พฒันาระบบการตลาดและปรับปรุง
พืชผลทางการเกษตร

2.2.1
2.2.2
2.2.2 จดัประกวดพืชผลทางการเกษตร
2.2.3 จดัอบรม
2.2.4
2.2.2 จดัประกวดพืชผลทางการเกษตร

3. 3.1 สร้างจิตสาํนึกและความตระหนกัในการจดัการ 3.1.1 สาํนึกใหอ้นุรักษ์

3.1.2 ฝึกอบรมอาสาสมคัรอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ
3.1.3

พกัผอ่นหยอ่นใจ
3.1.4 ปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติ



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นคุณภาพชีวติ 4.1 พฒันาดา้นการสาธารณสุข

4.2 พฒันาดา้นคุณภาพชีวติและสถาบนัครอบครัว

4.3 ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ

4.1.1 จดัอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุข
4.1.2 จดับริการดา้นสาธารณสุขมูลฐาน
4.1.3 จดักิจกรรมรณรงคค์วบคุมป้องกนัโรคติดต่อและไม่ติดต่อ
4.1.4 จดัสร้างสวนสุขภาพโรงเรียนบา้นตาชี
4.1.5 จดัสร้างสวนสมุนไพรใหก้บัสถานีอนามยัและโรงเรียน
4.1.6

4.2.1
4.2.2 จดัอบรมกฏหมายน่ารู้สาํหรับชาวบา้น

4.2.2   4.2.3 สนบัสนุนการจดักิจกรรมของศูนยพ์ฒันาครอบครัว
ในชุมชนตาํบลตาชี(ศพด.)

4.2.4 จดักิจกรรมวนักตญั
4.2.5 จดักิจกรรมสังคมตาชีน่าอยู่
4.2.6

4.3.1 จดัการแข่งขนักีฬาภายในตาํบล
4.3.2 ปรับปรุงสนามกีฬาภายในตาํบล
4.3.3
4.3.4 จดักิจกรรมรณรงคใ์ห้เยาวชนรู้จกัการเล่นกีฬา
4.3.5 สนบัสนุนโรงเรียนบา้นตาชีในการแข่งขนักีฬานกัเรียน
4.3.6 ก่อสร้างอาคาร(โรงยมิ)



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

4.4

4.3.7
4.3.8 ปรับปรุงลานกีฬาเอนกประสงค์

4.4.1 พร้อม
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5 อนชลประทาน
4.4.6

5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 5.1 ส่งเสริมพฒันาดา้นการศึกษา 5.1.1 มอบทุนการศึกษา
5.1.2 สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่ ศพด.

และโรงเรียนบา้นตาชี
5.1.3

และนอกระบบโรงเรียน
5.1.4 สนบัสนุนงบประมาณอาหารกลางวนั อาหารเสริม(นม)

ใหก้บัเด็กก่อนวยัเรียน ศพด. และ นกัเรียนโรงเรียน
บา้นตาชี

5.1.5 ส่งเสริมนกัเรียน นกัศึกษาปฏิบติังานในช่วงปิดภาคเรียน
5.1.6 ก่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ชุมชน



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
5.2 ส่งเสริม พฒันาดา้น ศาสนา วฒันธรรม 5.2.1

5.2.2 บูรณะวดัและสาํนกัสงฆ์
5.2.3

ประเพณีในวนัสาํคญั
5.2.4

ทาํการปกครองยะหา
5.2.5
5.2.6 สนบัสนุนโครงการจดัขบวนศิลปวฒันธรรม
5.2.7 ซ่อมแซมศาลาป่าชา้

6. 6.1

6.2 ส่งเสริม สนบัสนุนการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

6.1.1 สนบัสนุนงบประมาณกิจการงานรักษาความสงบภายใน
เภอ

6.1.2 สนบัสนุนงบประมาณใหก้บักลุ่มพิทกัษต์าํบลตาชี
6.1.3 ปรับปรุง ซ่อมแซม และต่อเติมป้อมยามจุดตรวจ
6.1.4

6.2.1 สนบัสนุนงบประมาณในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยั

6.2.2 พฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
6.2.3 พฒันาศกัยภาพของ อรบ. , ชรบ.
6.2.4



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
7. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการเมือง

การบริหาร
7.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบติังาน

7.2 พฒันาศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบล

7.1.1 ติงาน
7.1.2

และครุภณัฑท์างการแพทย์
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6 . หลงัใหม่
7.1.7

7.2.1 จดักิจกรรมดา้นมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร
ของ อบต.

7.2.2
7.2.3 บุคลากรในองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

7.2.4 จดักิจกรรม อบต.พบประชาชน
7.2.5
7.2.6 ส่งเสริมการศึกษาระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท



ยุทธศาสตร์การพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ
7.3 พฒันาการเมือง การบริหาร 7.3.1 จดัทาํป้ายองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

7.3.2 จดัทาํ
7.3.3 ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
7.3.4 ก่อสร้าง หมู่บา้น
7.3.5
7.3.6 ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจาํหมู่บา้น
7.3.7
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องค์ประกอบ
1.1 องคก์รรับผิดชอบในการติดตามและประเ

.ศ. 2548 กาํหนดให้มีคณะกรรมการ ติดตามและ

1.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผล

ตามโครงการ อยูภ่ายใตร้ะยะเวลา แล

เปรียบเทียบกบัวตัถุปร
1.3 การกาํหนดหว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกาํหนด

หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผลอยา่งนอ้ยโครงการละ 1 นภาพรวมอยา่ง
นอ้ยปีละ 1



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตาชี
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2554 – 2558)

ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาชี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
พ.ศ.2548 หมวด 3 ขอ้ 16 (4) วรรคทา้ย องคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชีไดจ้ดัทาํแผนยุทธศาสตร์การพฒันา
(พ.ศ. 2554 - 2558) ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสภาองคก์ารบริหารส่วน

2 / 2553 12 พฤษภาคม 2553 จึงประกาศใช้
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2554 - 2558) ขององคก์ารบริหา

ป 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พสิษฐ ์ ศรีสุข
(นายพสิษฐ ์ ศรีสุข)

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาชี


