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คานา
การท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสรางพ้นฐาน การคมนาคม รวมไปถึงการคาและ
การลงทุนและการสรางรายไดใหกับประชาชนในชุมชน และประเทศชาติ ช่วยใหเศรษฐกิจฟื้นตัวไดในเวลาที่
รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอ่นๆ
ดั ง นั้ น เทศบาลต าบลท ายดง จึ ง ได จั ด ทำแผนส ่ง เสร ิม การท ่อ งเที่ ย วเพ ่อ เป็ น อ ีก หนึ่ ง องค ์ก ร
ในการขับเคล่อนใหการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผูมาเยอนและใช
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาดานการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลทายดง และจังหว ัดเพชรบูรณ์ใหบรรลุ
วัตถุประสงค์ ต่อไป

( นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์)
นายกเทศมนตรีตาบลทายดง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนา
1.1 สภาพทั่วไป และขอมูลพ้นฐานทีส่ าคัญของเทศบาลตาบลทายดง

1
๑

บทที่ 2 วิสยั ทศั น์ พันธกิจ เป้าหมายเพื่อการพฒ
ั นาเทศบาล
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเพ่อการพัฒนาเทศบาล

8
8

บทที่ 3 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
๓.๑ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

๑2
๑2

บทที่ 1
บทนำ
เทศบาลต าบลท ายดง เป ็น หน ่ว ยงานบร ิห ารราชการส ่ว นท องถิ่ น ตามร ัฐ ธรรมน ูญ แห ่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็น
อิสระตามสมควร ความสำคัญตามรัฐธรรมนูญเกีย่ วกับการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารดานต่าง ๆ ตามอำนาจหนาที่
ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแก่องค์กรปกครองส่วน
ทองถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการใหบริการสาธารณะที่จาเป็น และรายไดที่รัฐจัดเก็บใหแก่องค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นทุก ๆ ดาน ใหเกิดประโยชน์
สูงสุด ที่ทาใหการบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลใหเทศบาลสามารถดาเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แกปัญหาไดถูกจุด อันเกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม และทำใหบรรลุตามความมุ่งหมาย

ประวัติการจัดตัง้ เทศบาลตาบลท้ายดง
เทศบาลต าบลท ายดง เด ิม เป ็น ส ุข าภิบ าลท ายดงแล วได ร ับ การยกฐานะเป ็น เทศบาลต าบล
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 โดยใหมีผลบังคับใชเม่อพนกาหนดเกาสิบวันนับแต่วันประกาศใชราชกิจจานุเบกษา
จึงมีผลบังคับใชในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

/ขอมูลทั่วไป.......(2)

-๒-

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญของเทศบาลตาบลท้ายดง
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต / พ้นที่ติดต่อ
เทศบาลตาบลทายดง ไดรั บการยกฐานะจากสุ ขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เม่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ลักษณะที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บานวังกระดาษ ตาบลทายดง อาเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอาเภอวังโป่งไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพ้นที่ประมาณ 5.57 ตาราง
กิโลเมตร หรอประมาณ 3,481.25 ไร่ ประกอบดวย 5 ชุมชน คอ ชุมชนบานวังกระดาษ หมู่ที่ 2 ,
ชุมชนบานวังกระดาษเงิน หมู่ที่ 3, ชุมชนบานวังขอน หมู่ที่ 6, ชุมชนบานบ่อทองพัฒนา หมู่ที่ 11, ชุมชนบาน
วังกระดาษเหนอ หมู่ที่ 13
อาณาเขต / พื้นที่ติดต่อ
ดานเหนอ
ดานตะวันออก
ดานใต
ดานตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตาบลวังหิน
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลทายดง
มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตาบลทายดง
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตาบลทายดง

เขตการปกครอง
เทศบาลตาบลทายดงมีเขตพ้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 หมู่บาน 4 ชุมชน มีผูปกครอง
หมู่บานและสมาชิกสภาเทศบาลตาบลทายดง ดังนี้
หมู่ที่

ช่อหมู่บาน

กานัน/ผูใหญ่บาน

เขต

สมาชิกสภา ทต.ทายดง
นายวิชัย บุญยะวัตร

3

บานวังกระดาษเงิน

นายนิกุล มีเดช

2
11
13

บานวังขอน

บานวังกระดาษ
บานบ่อทองพัฒนา

นายชัยวัฒน์ พรมดี
(กานันตาบลทายดง)
นางภัทรกุล ยศปัญญา
นางนวพร ทาใจ

บานวังกระดาษเหนอ นายอานนท์ ยศปัญญา

สมาชิกสภา

นางบุญพรรษา บุญพรหม สมาชิกสภา
1

6

ตาแหน่ง

2

นางลาดวน สีหะวงษ์

สมาชิกสภา

นายรุ่งโรจน์ สีหะวงค์

สมาชิกสภา

นายอุไร โคตุทา

สมาชิกสภา

นายสายฝน บุญมี

สมาชิกสภา

นาจัด ศรีฟอง

ประธานสภา

นายประยูร เนตรแสงศรี

รองประธานสภา

นายสัญญา พ่อคาจันทร์

สมาชิกสภา

นางหนูราช ราชพรหมมา สมาชิกสภา
นายทวี สีหะวงษ์

สมาชิกสภา

นายสมพร สีหะวงษ์

สมาชิกสภา
/ประชากร....(3)

-3ประชากร
จานวนประชากรในเขตเทศบาลตาบลทายดงรวมประมาณ 3,568 คน แยกเป็น ชาย 1,723 คน
หญิง 1,843 คน จานวนครัวเรอน 1,143 ครัวเรอน ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 641 คน /
ตารางกิโลเมตร (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
หมู่ที่

บ้าน/ชุมชน

2
3
6
11
13

ชุมชนบานวังกระดาษ
ชุมชนบานวังกระดาษเงิน
ชุมชนบานวังขอน
บานบ่อทองพัฒนา
ชุมชนบานวังกระดาษเหนอ
รวม

จานวน
ครัวเรือน
316
289
294
51
193
1,143

จานวนประชากร(คน)
ชาย
หญิง
479
499
430
464
419
464
68
55
327
361
1,723
1,843

รวม
978
894
883
123
688
3,568

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนในเขตเทศบาลตาบลทายดง ส่วนใหญ่จะตั้งบานเรอนตาม
แนวสองฝั่งถนน ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1301 ซึ่งขนานไปกับคลองวังโป่ง จึงทาใหสภาพพ้นที่ส่ วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทาการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์
ลักษณะภูมิอากาศ
จากลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลาคลอง ลาเหมอง ซึ่งมีน้าตลอดปี จึงทาใหภูมิอากาศ
ชุ่มช้นตลอดปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง ประมาณ 20-32 องศาเซลเซียส ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย
ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร / ปี
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม
สภาพเศรษฐกิจ จากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่ มเป็นส่ ว นใหญ่ มีล าคลองซึ่งมีน้าตลอดปี
ซึ่งเหมาะแก่การทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จึงทาใหเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประชากรของเทศบาลตาบลทายดง
เป็นเศรษฐกิจจากทางดานการเกษตร ซึ่งพชเศรษฐกิจที่สาคัญไดแก่ ขาวโพดเลี้ยงสัตว์ ขาวถั่วเขียว ถั่วเหลอง
พ ชผั ก และผลไม ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ มะขาม มะม่ ว ง ล าไย และยั ง มี ก ารปลู ก พ ชผั ก สวนครั ว หลั ง จาก
พนฤดูเก็บเกี่ยวอีกโดยสามารถจาแนกอาชีพต่าง ๆ ไดดังนี้
- อาชีพทาเกษตรกรรม (ทาไร่ - ทานา)
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
- อาชีพคาขาย
- รับจางทั่วไป
- อ่นๆ

70%
2%
18%
7%
3%
/ขอมูลอ่นๆ.......(4)

-4ขอมูลอ่นๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจ
- ตลาดสด (เอกชน)
- สถานที่จาหน่ายน้ามันเช้อเพลิง
- สถานที่เก็บพชผลทางเกษตร
- รานวัสดุก่อสราง
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
- รานคา
- รานซ่อมเคร่องยนต์
- รานรับซ้อของเก่า (ขยะรีไซเคิล)

1 แห่ง
4 แห่ง
3 แห่ง
2 แห่ง
3 แห่ง
51 แห่ง
5 แห่ง
3 แห่ง

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงเรียน วัด
โรงเรียน 3 แห่ง
- โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม (ระดับมัธยมศึกษา)
- โรงเรียนชุมชนบานวังกระดาษเงิน (ระดับประถมศึกษา)
- โรงเรียนบานวังขอน (ระดับประถมศึกษา)
วัด 2 แห่ง
- วัดสว่างสามัคคีบานวังกระดาษเงิน
- วัดศรีเจริญ (วังขอน)
มัสยิด 1 แห่ง
- มัสยิดนูรุนฮูดา สันติชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบานวังกระดาษเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบานวังกระดาษเงิน
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสอชาวบาน 1 รุ่น
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
- คณะกรรมการชุมชน 4 ชุมชน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอน
- สมาชิกกลุ่มแม่บาน

100
50
44
80
40

คน
คน
คน
คน
คน

/2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ….(5)

-52.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตาบลทายดง
2.2.1 ศักยภาพของเทศบาลตาบลทายดง
เทศบาลตาบลทายดง เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนทองถิ่นอ่น ๆ คอ แบ่งโครงสราง
ออกเป็น 2 ส่วน คอ ฝ่ายขาราชการ การเมองทองถิ่นและฝ่ายขาราชการประจา ซึ่งมีโครงสรางดังนี้
เทศบาลตาบลท้ายดง

ข้าราชการประจา
ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจา
- พนักงานจ้าง

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- เลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ
- ประธานสภาเทศบาล
- รองประธานสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเทศบาล

(1)
ฝ่ายขาราชการการเมองทองถิ่น มาจากการเลอกตั้งของประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติ
การเลอกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรอผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 รวมแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ซึ่งแบ่งโครงสรางเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ฝ่ายสภาเทศบาล(นิติบัญญัติ) ประกอบดวย
1. นายจัด
ศรีฟอง
2. นายประยูร
เนตรแสงศรี
3. นายทวี
สีหะวงษ์
4. นายวิชัย
บุญยะวัตร
5. นายอุไร
โคตุทา
6. นายรุ่งโรจน์
สีหะวงค์
7. นายสายฝน
บุญมี
8. นางลาดวน
สีหะวงษ์
9. นางบุญพรรษา
บุญพรหมมา
10. นายสมพร
สีหะวงษ์
11. นางหนูราช
ราชพรหมมา
12. นายสัญญา
พ่อคาจันทร์

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
/๒.ฝ่ายบริหาร.......(6)

-62. ฝ่ายบริหาร ประกอบดวย
1. นายภาคภูมิ
2. นายชมเชย
3. นายศักดิ์ชาย
4. นายประดิษฐ์
5. นายบุญชวน

ศรีสมวงค์
ศรีบุตรตา
จันทะคูณ
เนตรแสงศรี
สีหะวงศ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(2)
ฝ่ายขาราชการประจา คอ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานประจาของเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาลเป็น
ผูบังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาล โดยแบ่งโครงสราง ไดดังนี้
ปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

ตรวจสอบภายใน

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ
ฯ

กองสวัสดิการฯ

แต่ละหน่วยงานมีเจาหนาที่ปฏิบัติการดังนี้
ปลัดเทศบาล
1. นายอัครเดช

ขุนภักดี

นักบริหารงานทองถิ่น

ส่วนตรวจสอบภายใน
1. นายประสาน

บุญคลาย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการ

สานักปลัดเทศบาล
1. นายพิสิษฐ์
2. นางสุประวีณ์
3. นางสาวอรอนงค์
4. นางวิไล
5. นายนพดล
6. นางสาวนัฐฎาพร
7. นางปารวี
8. สิบเอกกิตติพงษ์

เปรมปรีดี
หัวหนาสานักปลัด
ลูกศร
หัวหนาฝ่ายปกครอง
กันใจ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ยศปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วงศ์ศีลธรรม นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
จันทะคุณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตะนะวิชัย
เจาพนักงานธุรการชานาญงาน
คาภาแกว เจาพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กองคลัง
1. นางสิริไพบูลย์
2. นางสาววลัยพร
3. นางสาวพัทธนันท์

ผดุงนึก
ผดุงนึก
แกวสุวรรณ

กองช่าง
1. นายทวีศักดิ์

จุมพลมา

ผูอานวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชานาญงาน
/กองการศึกษา……(7)

-7กองการศึกษา
1. นางทิพย์วิศา
2. นางสาวพินิจ
3. นางทองใบ
4. นางสาววริวรรณ์

จันทร์แสงสุก
ยศปัญญา
พลูศรีงาม
กุลพัฒน์เดชานนท์

ผูอานวยการกองการศึกษา
ครู คศ1
ครู คศ1
ครู คศ1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. จ่าเอกวุฒิชัย
ผลจันทร์
2. พันจ่าเอกรัชกูล
อาจวิชัย

หัวหนาฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

กองสวัสดิการสังคม
1. นางณัฐธยาน์
2. นายประนอม
3 .นางสาวนฤมล

ผูอานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ

จันพินิจ
วิญญาสุข
กมลรัตน์

ลูกจ้างประจา ประกอบด้วย
สานักปลัดเทศบาล
1. นายสุนทร
2. นายทองทิว

แกวเกตุศรี
สีหะวงษ์

พนักงานขับเคร่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเคร่องจักรกลขนาดเบา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. นายวีรยุทธ
ยศปัญญา

พนักงานขับเคร่องจักรกลขนาดเบา

ขาราชการ จานวน 23 คน ลูกจางประจา จานวน 3 คน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่เป็นพนักงานจาง
ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเทศบาล จานวน 50 คน ปฏิบัติงานในกองต่าง ๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย

/บทที่ 2......(8)

บทที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตาบลท้ายดง
วิสัยทัศน์
“ ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาก้าวไกล ประเพณีโดดเด่น ”
พันธกิจ
1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนชุมชน ในทุก ๆ ดาน ใหเกิดความเขมแข็งอย่างยั่งยน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กในชุมชน ใหไดรับการศึกษา และการเรียนรูตลอดเวลา
3. อนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของทองถิ่น ใหคงอยู่ไวสบต่อไป
เป้าหมาย
1. พัฒนาชุมชน ใหเป็นชุมชนน่าอยู่ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสิ่งแวดลอมที่ดี ปราศจากมลพิษ มีสาธารณูโภค
สาธารณูปการครบครัน เพ่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
2.พัฒนาดานการศึกษา ส่งเสริมใหเด็ก เยาวชน มีการศึกษาที่ดี ใหเรียนรูในวิชาการใหม่ ๆ โดย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล วางแผนการใหการศึกษาแก่บุตรหลานของคนในชุมชนอย่างต่อเน่องและ
ทั่วถึง
3.พั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป ระเพณี อั น ดี ง ามของท องถิ่ น ให ส บสานต่ อ ไปให ลู ก หลานได รู จั ก
และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและทองถิ่นที่โดดเด่น
ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการก่อสราง
และปรับปรุงอาคารถนน สะพาน ท่อ ไฟฟ้า และ
โทรศัพท์
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการก่อสราง
และปรับปรุงว่าดวยน้าเพ่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดานโครงสราง
พ้นฐาน

2

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางสรางความ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดานการพัฒนา
มั่นคงและสงบเรียบรอยในชุมชน
การเมอง และการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการส่งเสริม
บานเมองที่ดี
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรของ
เทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ เคร่องมอเคร่องใช และสถานที่
ปฏิบัติงาน

/ แนวทางการพัฒนา.....(9)

-9ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

3

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ดานเศรษฐกิจ

4

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการดานสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

5

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการศาสนา ประเพณี และงานรัฐพิธีต่าง ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาดานการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดานการศึกษาและ
วัฒนธรรม

6

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดานสวัสดิการสังคม

/ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานการท่องเที่ยว......(10)

-10ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วเทศบาลตาบลท้ายดง
ที่
๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ดานการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสรางอาชีพและเพิม่ รายได
2. ดานการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาทองถิ่น
3. ดานการส่งเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมรส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พัฒนาและ ไดรับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่นในพ้นที่

นโยบายด้านการท่องเทีย่ ว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
(๒) อนุรักษ์ และสบสานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๔) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่อสรางคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๕) ผลักดันความร่วมมอของหน่วยงานต่างๆ เพ่อใหบริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลตาบลท้ายดง
1. ร่วมกันฝันเพ่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราตองการ ตองการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเขามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทองถิ่น
- อยากใหเทศบาลตาบลทายดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ทองถิน่ ที่มีคนรูจักทั้งประเทศ
- ประชาชนมีรายไดเสริมทางการท่องเที่ยว
- อยากใหนักทองเที่ยวประทับใจในสินคาและบริการของคนในชุมชน
- อยากใหคนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และสบสานแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถิ่น
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากใหประชาชนในชุมชนเอ้อเฟือ้ ช่วยเหลอกันเหมอนในอดีต
- อยากใหป่าไมอุดมสมบูรณ์
/มิติในดานเศรษฐกิจ……(11)

-๑๑มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในทองถิน่ มีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชมชนมีความสุข
- ชุมชนมีช่อเสียงเป็นที่รูจักกันทั่ว
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
๑. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength)
- เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ที่มีความพรอมทางดาน
บริการ โครงสรางพ้นฐานดี มีขีดความสามารถใน
การใหบริการสาธารณะแก่ประชาชน
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาทองถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
- เป็นชุมชนที่มีพ้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
ทาการเกษตรกรรม
- มีผลผลิตทางการเกษตรมาก

จุดอ่อน (Weakness)
- ตามกฎหมาย เทศบาลไม่สามารถขยายพ้นที่รองรับ
การพัฒนา และการขยายตัวเมองได
- มีปัญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทาลาย
สิ่งแวดลอมมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลใหปริมาณขยะ ปัญหา
น้าเน่าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาผลผลิตและราคาผลผลิตตกต่าในช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยว
- ขาดสินคาที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

- จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมใหเขต
จังหวัดเป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผูมา
เยอน โดยเนนการพัฒนาส่งเสริมทั้งดาน
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการกระจายสินคา
การเกษตร
- รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนใหทองถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาทองถิ่นมากขึ้น

- ปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกรอน ภัยธรรมชาติ (น้าท่วม
ฝนแลง ) และตนทุนพลังงาน ตนทุนการผลิตมี
แนวโนมสูงขึ้น
- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทาให
ประชาชนในทองถิ่นรุ่นใหม่ลมรากฐานทางวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาเดิมของทองถิ่น

/บทที่ 3 ......(12)

-12บทที่ 3 แผนงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเทศบาลตาบลท้ายดง (พ.ศ.2561-2563)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณที่ไดมา
2561
25๖2
2563
50,000
20,000
50,000

1

โครงการปลูกป่าตามพระราช เพ่อร่วมกันลด
เสาวนีย์
มลภาวะและเพิ่ม
พ้นทีสีเขียว

ปลูกตนไมยนตนใน
พ้นที่สาธารณประโยชน์
บริเวณ สระประปา
ขนาดใหญ่ของเทศบาล

2

โครงการจั ด งานประเพณี เพ่อสบสานวัฒนธรรม
บุญบั้งไฟออกพรรษา
ประเพณีอันดีงามของ
ทองถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

100,000
เพ่อเป็นการสบทอด
ประเพณีดั้งเดิมของ
ทองถิ่น และไดบุญกุศล
จากการร่วมประเพณี

300,000

300,000

๓

โครงการจั ด งานประเพณี เพ่อสบสานวัฒนธรรม
ลอยกระทง
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เพ่อเป็นการสบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและไดบุญกุศล
จากการร่วมประเพณี

150,000

150,000

4

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพ่อเป็นการสบทอด 100,000 200,000
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและไดบุญกุศลจาก
การร่วมประเพณี

200,000

เพ่ออนุรักษ์และสบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

100,000

ผลที่คาดว่าจะ
ไดรับ
ป่าไมที่ปลูกบริเวณ เพิ่มพ้นที่สีเขียว
สระประปาขนาดใหญ่ และลดภาวะ
ของเทศบาล
โลกรอน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลดั

ประชาชนได
ร่วมกันสบทอด
ประเพณีดั้งเดิม
ของทองถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ประชาชนได
มีกิจกรรมร่วมกัน
สบทอดประเพณีอันดี ร่วมกันสบทอด
งามของไทย
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลดั

มีกิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนได
สบทอดประเพณีอันดี ร่วมกันสบทอด
งามของไทย
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลดั

ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมร่วมกัน
สบทอดประเพณี
ดั้งเดิมของทองถิ่น

สานักปลดั

-13ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการจัดงานประเพณี
เขาพรรษา

6

ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล

7

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพ่ออนุรักษ์และสบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เพ่อความสวยงาม
และสง่ เสริมการ
ท่องเที่ยว

เพ่อเป็นการสบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและไดบุญกุศล
จากการร่วมประเพณี

โครงการประกวดหมู่บานน่าอยู่ เพ่อใหเป็นชุมชนที่
น่าอยู่
ชุมชนน่าอาศัย

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายในชุมชน
ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

งบประมาณที่ไดมา
ตัวชี้วัด
2561
25๖2 2563
50,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมร่วมกันสบ
ทอดประเพณีทาง
ศาสนา

ผลที่คาดว่าจะไดรับ
ประชาชนไดร่วมกัน
สบทอดประเพณี
โบราณ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว

100,000 100,000 100,000 โครงการปรับปรุง นักท่องเที่ยว
ประทับใจ
-

200,000

-

จานวนโครงการ

ชุมชนน่าอยู่
น่าอาศัยมากขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลดั

กองสาธารณสุข

กองสาธารณสุข

