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คำนำ
การท่องเที่ยว มีส่วนสำคัญในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม รวมไปถึงการค้าและ
การลงทุนและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน และประเทศชาติ ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ในเวลาที่
รวดเร็วกว่าภาคการผลิตและบริการอื่นๆ
ดั ง นั้ น เทศบาลตำบลท้ า ยดง จึ ง ได้ จั ด ทำแผนส่ง เสริม การท่อ งเที่ ย วเพื่อ เป็ น อีก หนึ่ ง องค์ก ร
ในการขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือนและใช้
เป็ นกรอบแนวทางการพัฒ นาด้านการท่องเที่ย วของเทศบาลตำบลท้ายดง และจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์ ต่อไป

นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์
นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 1 บทนำ
1.1 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานทีส่ ำคัญของเทศบาลตำบลท้ายดง

1
๑

บทที่ 2 วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล
2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาล

8
8

บทที่ 3 แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล
๓.๑ แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล

๑2
๑2

บทที่ 1
บทนำ
เทศบาลตำบลท้า ยดง เป็น หน่ว ยงานบริห ารราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ.2550 มีบทบาท และอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีความเป็น
อิสระตามสมควร ความสำคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่
ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดำเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ที่ทำให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ
จะส่งผลให้เทศบาลสามารถดำเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์
แก่ส่วนรวม และทำให้บรรลุตามความมุ่งหมาย

ประวัติการจัดตั้งเทศบาลตำบลท้ายดง
เทศบาลตำบลท้า ยดง เดิม เป็น สุข าภิบ าลท้า ยดงแล้ว ได้ ร ับ การยกฐานะเป็น เทศบาลตำบล
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็น
เทศบาล พ.ศ. 2542 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 โดยให้มีผลบังคับใช้ เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา
จึงมีผลบังคับใช้ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542

/ข้อมูลทั่วไป.......(2)

-๒-

สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของเทศบาลตำบลท้ายดง
สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต / พื้นที่ติดต่อ
เทศบาลตำบลท้ายดง ได้รับการยกฐานะจากสุ ขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญ ญั ติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ลักษณะที่ตั้ง
ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านวังกระดาษ ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังโป่งไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 5.57 ตาราง
กิโลเมตร หรือ ประมาณ 3,481.25 ไร่ ประกอบด้ว ย 5 ชุม ชน คือ ชุม ชนบ้ านวังกระดาษ หมู่ ที่ 2 ,
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน หมู่ที่ 3, ชุมชนบ้านวังขอน หมู่ที่ 6, ชุมชนบ้านบ่อทองพัฒนา หมู่ที่ 11, ชุมชนบ้าน
วังกระดาษเหนือ หมู่ที่ 13
อาณาเขต / พื้นที่ติดต่อ
ด้านเหนือ
ด้านตะวันออก
ด้านใต้
ด้านตะวันตก

มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตำบลวังหิน
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง
มีอาณาเขตติดต่อกับองการบริหารส่วนตำบลท้ายดง
มีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง

เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลท้ายดงมีเขตพื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 หมู่บ้าน 4 ชุมชน มีผู้ปกครอง
หมู่บ้านและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท้ายดง ดังนี้
หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

เขต

สมาชิกสภา ทต.ท้ายดง
นายวิชัย บุญยะวัตร

3

บ้านวังกระดาษเงิน

นางสมัย บุญยะวัตร

2
11
13

บ้านวังขอน

บ้านวังกระดาษ
บ้านบ่อทองพัฒนา

นายชัยวัฒน์ พรมดี
(กำนันตำบลท้ายดง)
นางภัทรกุล ยศปัญญา
นางนวพร ทาใจ

บ้านวังกระดาษเหนือ นายอานนท์ ยศปัญญา

สมาชิกสภา

นางบุญพรรษา บุญพรหม สมาชิกสภา
1

6

ตำแหน่ง

2

นางลำดวน สีหะวงษ์

สมาชิกสภา

นายรุ่งโรจน์ สีหะวงค์

สมาชิกสภา

นายอุไร โคตุทา

สมาชิกสภา

นายสายฝน บุญมี

สมาชิกสภา

นาจัด ศรีฟอง

ประธานสภา

นายประยูร เนตรแสงศรี

รองประธานสภา

นายสัญญา พ่อคำจันทร์

สมาชิกสภา

นางหนูราช ราชพรหมมา สมาชิกสภา
นายทวี สีหะวงษ์

สมาชิกสภา

นายสมพร สีหะวงษ์

สมาชิกสภา
/ประชากร....(3)

-3ประชากร
จำนวนประชากรในเขตเทศบาลตำบลท้ายดงรวมประมาณ 3,528 คน แยกเป็น ชาย 1,806 คน
หญิ ง 1,722 คน จำนวนครั วเรื อน 1,149 ครัว เรือน ความหนาแน่น ของประชากรเฉลี่ ย 633 คน /
ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
หมู่ที่

บ้าน/ชุมชน

2
3
6
11
13

ชุมชนบ้านวังกระดาษ
ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ชุมชนบ้านวังขอน
บ้านบ่อทองพัฒนา
ชุมชนบ้านวังกระดาษเหนือ
รวม

จำนวน
ครัวเรือน
316
290
296
51
194
1,149

จำนวนประชากร(คน)
ชาย
หญิง
486
477
457
429
449
419
52
69
352
312
1,806
1,722

รวม
963
868
886
121
664
3,528

สภาพภูมิประเทศ
ลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท้ายดง ส่วนใหญ่จะตั้งบ้านเรือนตาม
แนวสองฝั่งถนน ของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1301 ซึ่งขนานไปกับคลองวังโป่ง จึงทำให้สภาพพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์
ลักษณะภูมิอากาศ
จากลักษณะภูมิประเทศ ที่เป็นที่ราบลุ่ม มีลำคลอง ลำเหมือง ซึ่งมีน้ำตลอดปี จึงทำให้ภูมิอากาศ
ชุ่ม ชื้น ตลอดปี โดยมี อุณ หภู มิ เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่าง ประมาณ 20-32 องศาเซลเซีย ส ปริม าณน้ ำฝนเฉลี่ ย
ประมาณ 1,200 มิลลิเมตร / ปี
สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม
สภาพเศรษฐกิจ จากสภาพภูมิป ระเทศที่เป็ นที่ ราบลุ่ มเป็ นส่ ว นใหญ่ มีล ำคลองซึ่งมีน้ำตลอดปี
ซึ่งเหมาะแก่การทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ จึงทำให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของประชากรของเทศบาลตำบลท้ายดง
เป็นเศรษฐกิจจากทางด้านการเกษตร ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าวถั่วเขียว ถั่วเหลือง
พื ช ผั ก และผลไม้ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะ มะขาม มะม่ ว ง ลำไย และยั ง มี ก ารปลู ก พื ช ผั ก สวนครั ว หลั งจาก
พ้นฤดูเก็บเกี่ยวอีกโดยสามารถจำแนกอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
- อาชีพทำเกษตรกรรม (ทำไร่ - ทำนา)
- อาชีพเลี้ยงสัตว์
- อาชีพค้าขาย
- รับจ้างทั่วไป
- อื่นๆ

70%
2%
18%
7%
3%
/ข้อมูลอื่นๆ.......(4)

-4ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจ
- ตลาดสด (เอกชน)
- สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
- สถานที่เก็บพืชผลทางเกษตร
- ร้านวัสดุก่อสร้าง
- โรงสี (ขนาดเล็ก)
- ร้านค้า
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์
- ร้านรับซื้อของเก่า (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)
- โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน (ระดับประถมศึกษา)
- โรงเรียนบ้านวังขอน (ระดับประถมศึกษา)
วัด 2 แห่ง
- วัดสว่างสามัคคีบ้านวังกระดาษเงิน
- วัดศรีเจริญ (วังขอน)
มัสยิด 1 แห่ง
- มัสยิดนูรุนฮูดา สันติชน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 1 แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงิน
มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น
- อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน
- คณะกรรมการชุมชน 4 ชุมชน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
- สมาชิกกลุ่มแม่บ้าน

100
50
44
80
40

คน
คน
คน
คน
คน

/2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพ….(5)

-52.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลตำบลท้ายดง
2.2.1 ศักยภาพของเทศบาลตำบลท้ายดง
เทศบาลตำบลท้ายดง เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ คือ แบ่งโครงสร้าง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นและฝ่ายข้าราชการประจำ ซึ่งมีโครงสร้างดังนี้
เทศบาลตำบลท้ายดง

ข้าราชการประจำ
ข้าราชการ
- ลูกจ้างประจำ
- พนักงานจ้าง

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหาร
- นายกเทศมนตรี
- รองนายกเทศมนตรี
- เลขา/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ฝ่ายนิติบัญญัติ
- ประธานสภาเทศบาล
- รองประธานสภาเทศบาล
- สมาชิกสภาเทศบาล

(1) ฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงตามพระราชบัญญัติ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห ารท้องถิ่ น พ.ศ. 2545 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
ซึ่งแบ่งโครงสร้างเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ฝ่ายสภาเทศบาล(นิติบัญญัติ) ประกอบด้วย
1. นายจัด
ศรีฟอง
2. นายประยูร
เนตรแสงศรี
3. นายทวี
สีหะวงษ์
4. นายวิชัย
บุญยะวัตร
5. นายอุไร
โคตุทา
6. นายรุ่งโรจน์
สีหะวงค์
7. นายสายฝน
บุญมี
8. นางลำดวน
สีหะวงษ์
9. นางบุญพรรษา
บุญพรหมมา
10. นายสมพร
สีหะวงษ์
11. นางหนูราช
ราชพรหมมา
12. นายสัญญา
พ่อคำจันทร์

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

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

ศรีสมวงค์
ศรีบุตรตา
จันทะคูณ
เนตรแสงศรี
สีหะวงศ์

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

(2) ฝ่ ายข้าราชการประจำ คือ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำของเทศบาลโดยมีปลัดเทศบาลเป็น
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งรับผิดชอบงานทั่วไปของเทศบาล โดยแบ่งโครงสร้าง ได้ดังนี้
ปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

ตรวจสอบภายใน

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขฯ
ฯ

กองสวัสดิการฯ

แต่ละหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดังนี้
ปลัดเทศบาล
1. นายอัครเดช

ขุนภักดี

นักบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนตรวจสอบภายใน
1. นายประสาน

บุญคล้าย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

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

เปรมปรีดี
หัวหน้าสำนักปลัด
ลูกศร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กันใจ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ยศปัญญา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วงศ์ศีลธรรม นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
จันทะคุณ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ตะนะวิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
คำภาแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

กองคลัง
1. นางสิริไพบูลย์
2. นางสาววลัยพร
3. นางสาวพัทธนันท์

ผดุงนึก
ผดุงนึก
แก้วสุวรรณ

กองช่าง
1. นายทวีศักดิ์

จุมพลมา

ผู้อำนวยการกองคลัง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
/กองการศึกษา……(7)

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

จันทร์แสงสุก
ยศปัญญา
พลูศรีงาม
กุลพัฒน์เดชานนท์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ครู คศ1
ครู คศ1
ครู คศ1

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. จ่าเอกวุฒิชัย
ผลจันทร์
2. พันจ่าเอกรัชกูล
อาจวิชัย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

กองสวัสดิการสังคม
1. นางณัฐธยาน์
2. นายประนอม
3 .นางสาวนฤมล

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

จันพินิจ
วิญญาสุข
กมลรัตน์

ลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย
สำนักปลัดเทศบาล
1. นายสุนทร
2. นายทองทิว

แก้วเกตุศรี
สีหะวงษ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ข้าราชการ จำนวน 23 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรที่เป็นพนักงานจ้าง
ซึ่งปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆของเทศบาล จำนวน 50 คน ปฏิบัติงานในกองต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

/บทที่ 2......(8)

บทที่ 2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลท้ายดง
วิสัยทัศน์
“ ชุมชนเข้มแข็ง การศึกษาก้าวไกล ประเพณีโดดเด่น ”
พันธกิจ
1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนชุมชน ในทุก ๆ ด้าน ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
2. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเด็กในชุมชน ให้ได้รับการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดเวลา
3. อนุรักษ์ ส่งเสริม และสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีของท้องถิ่น ให้คงอยู่ไว้สืบต่อไป
เป้าหมาย
1. พัฒนาชุมชน ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ มีเศรษฐกิจที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปราศจากมลพิษ มีสาธารณูโภค
สาธารณูปการครบครัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์
2.พัฒนาด้านการศึกษา ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มีการศึกษาที่ดี ให้เรียนรู้ในวิชาการใหม่ ๆ โดย
ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาล วางแผนการให้การศึกษาแก่บุตรหลานของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องและ
ทั่วถึง
3.พั ฒ นาและอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู ป ระเพณี อั น ดี ง ามของท้ อ งถิ่ น ให้ สื บ สานต่ อ ไปให้ ลู ก หลานได้ รู้ จั ก
และภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่นที่โดดเด่น
ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

1

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการก่อสร้าง
และปรับปรุงอาคารถนน สะพาน ท่อ ไฟฟ้า และ
โทรศัพท์
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการก่อสร้าง
และปรับปรุงว่าด้วยน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและ
การเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

2

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางสร้างความ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนา
มั่นคงและสงบเรียบร้อยในชุมชน
การเมือง และการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการส่งเสริม
บ้านเมืองที่ดี
และพัฒนาศักยภาพของประชาชนและบุคลากรของ
เทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่
ปฏิบัติงาน

/ แนวทางการพัฒนา.....(9)

-9ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์

3

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

4

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการรณรงค์และ
ป้องกันโรคติดต่อ
แนวทางการพัฒนาที่ 3 แนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

5

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษาและ
วัฒนธรรม

6

แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางการพัฒนา
สวัสดิการชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านสวัสดิการสังคม

/ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว......(10)
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ที่
๑

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
1. ด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา การสร้างอาชีพและเพิม่ รายได้
2. ด้านการวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมรส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พัฒนาและ ได้รับประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่

นโยบายด้านการท่องเทีย่ ว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว
(๒) อนุรักษ์ และสืบสานแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ
(๔) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(๕) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
เป้าหมายการท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลท้ายดง
1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร ?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- อยากให้เทศบาลตำบลท้ายดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีคนรู้จักทั้งประเทศ
- ประชาชนมีรายได้เสริมทางการท่องเที่ยว
- อยากให้นักทองเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ และสืบสานแหล่งท่องเทีย่ วทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟือ้ ช่วยเหลือกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์
/มิตใิ นด้านเศรษฐกิจ……(11)

-๑๑มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิน่ มีงานทำ เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั กันทั่ว
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านการท่องเทีย่ ว
๑. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
จุดแข็ง (Strength)
- เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ที่มีความพร้อมทางด้าน
บริการ โครงสร้างพื้นฐานดี มีขีดความสามารถใน
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
- ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
- เป็นชุมชนที่มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การ
ทำการเกษตรกรรม
- มีผลผลิตทางการเกษตรมาก

จุดอ่อน (Weakness)
- ตามกฎหมาย เทศบาลไม่สามารถขยายพื้นที่รองรับ
การพัฒนา และการขยายตัวเมืองได้
- มีปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลาย
สิ่งแวดล้อมมีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะ ปัญหา
น้ำเน่าเสีย และปัญหามลพิษทางอากาศเพิ่มมากขึ้น
- ปัญหาผลผลิตและราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงฤดูเก็บ
เกี่ยว
- ขาดสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

- จังหวัดมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้เขต
จังหวัดเป็นดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มา
เยือน โดยเน้นการพัฒนาส่งเสริมทั้งด้าน
เกษตรกรรม การท่องเที่ยว และการกระจายสินค้า
การเกษตร
- รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนให้ท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่และถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น

- ปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม
ฝนแล้ง ) และต้นทุนพลังงาน ต้นทุนการผลิตมี
แนวโน้มสูงขึ้น
- ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้
ประชาชนในท้องถิ่นรุ่นใหม่ลืมรากฐานทางวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น

/บทที่ 3 ......(12)

-12บทที่ 3 แผนงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วเทศบาลตำบลท้ายดง (พ.ศ.2562-2564)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณที่ได้มา
2562
25๖3
2564
50,000
20,000
50,000

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

1

โครงการปลูกป่าตามพระราช เพื่อร่วมกันลด
ดำรัสและพระราชเสาวนีย์ มลภาวะและเพิ่ม
พื้นทีสีเขียว

ปลูกต้นไม้ในเขต
เทศบาล

2

โครงการจั ด งานประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
บุญบั้งไฟออกพรรษา
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่นและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

100,000
เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีดั้งเดิมของ
ท้องถิ่น และได้บุญกุศล
จากการร่วมประเพณี

๓

โครงการจั ด งานประเพณี เพื่อสืบสานวัฒนธรรม
ลอยกระทง
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เพื่อเป็นการสืบทอด
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและได้บญ
ุ กุศล
จากการร่วมประเพณี

4

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

300,000

300,000

150,000

150,000

เพื่อเป็นการสืบทอด 200,000 200,000
ประเพณีอันดีงามของ
ไทยและได้บญ
ุ กุศลจาก
การร่วมประเพณี

200,000

150,000

ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ
ป่าไม้ที่ปลูกบริเวณ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
สระประปาขนาดใหญ่ และลดภาวะ
ของเทศบาล
โลกร้อน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีดั้งเดิม
ของท้องถิ่น
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
ประชาชนได้
มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณีอันดี ร่วมกันสืบทอด
งามของไทย
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลัด

มีกิจกรรมร่วมกัน
ประชาชนได้
สืบทอดประเพณีอันดี ร่วมกันสืบทอด
งามของไทย
ประเพณีอันดีงาม
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

สานักปลัด

ตัวชี้วัด

มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ดั้งเดิมของท้องถิ่น

สานักปลัด

-13ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการจัดงานประเพณี
เข้าพรรษา

6

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

7

งบประมาณที่ได้มา
ตัวชี้วัด
2562
25๖3 2564
เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน เพื่อเป็นการสืบทอด 100,000 100,000 100,000 มีกิจกรรมร่วมกันสืบ
ประเพณีอันดีงามของ
ทอดประเพณีทาง
ศิลปวัฒนธรรม
ุ กุศล
ประเพณีอันดีงามของ ไทยและได้บญ
ศาสนา
จากการร่วมประเพณี
ไทยและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว
เพื่อความสวยงาม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 4
100,000 100,000 100,000 มีสภาพแวดล้อมที่
และส่งเสริมการ
ชุมชน
ดีขึ้น
ท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์

โครงการประกวดหมู่บ้านน่าอยู่ เพื่อให้เป็นชุมชนที่
น่าอยู่
ชุมชนน่าอาศัย

เป้าหมาย

ทุกชุมชนในเขต
เทศบาล

200,000

-

-

จำนวนโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ประชาชนได้ร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
โบราณ และส่งเสริม
การท่องเที่ยว

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักปลัด

นักท่องเที่ยว
ประทับใจ

กองสาธารณสุข

ชุมชนน่าอยู่
น่าอาศัยมากขึ้น

กองสาธารณสุข

