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 บทท่ี 1 
บทนํา 

                                             

  การวางแผนดําเนินงานในการพัฒนาเปนเรื่องสําคัญ      เพ่ือจะเปนการกําหนดสิ่งที่พึง
ปรารถนาในอนา คตและการบรรลุสิ่งที่พึงปรารถนาซึ่งไดกําหนดไว   การวางแผนดําเนินงานจะเปน
กระบวนการที่ทําตอเน่ืองกับการปฏิบัติตามแผนและการติดตามประเมินผลการดําเนินการตามแผน   การ
วางแผนพัฒนาในประเทศไทย     จะสามารถแบงประเภทของแผนเปน   3    ระดับ   ไดแกแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด    และแผนพัฒนาทองถิ่น    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติจะกําหนดแนวทางในการพัฒนาในภาพรวมเพ่ือใหจังหวัดและองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําไป
เปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาใหสอดคลองกับปญหาความตองการของแตละจังหวัดและทองถิ่น  
การจัดทําแผนพัฒนาของจังหวัดและทองถิ่น 

  การจัดทําแผนยุทธศาสตร   หรือการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา   เปนการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาเพ่ือบรรลุเปาหมายในอนาคตในชวง  5  -  20  ป   โดยแผนยุทธศาสตรจะมีความ
ยืดหยุนไปตามสภาวะแวดลอมและสามาระปรับปรุงแกไขได  แผนยุทธศาส ตรจะเปนกรอบในการปฏิบัติงาน
และเปนการรวมพลังในการปฏิบัติงานโดยสามารถสะทอนใหเห็นสถานการณทั้งในอดีต   ปจจุบัน   และ
แนวโนมในอนาคต 
 

1.ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผนเปนเรื่องของการกําหนดความตองการ  การกระทํา วิธีปฏิบัติและผลของการ
กระทําในอนาคตโดยอาศัยหลักวิชาการ เหตุผล ขอมูล ตัวเลข สภาวการณในอดีตและปจจุบันมาประกอบใน
การกําหนด ซึ่งการวางแผนจะเปนกระบวนการซึ่งดําเนินการติดตอกัน  หรืออาจจะอธิบายไดอีกนัยหน่ึงวา
การวางแผนเปนกระบวนการในการกําหนดสภาวการณหรือจุดมุงหมายในอนาคตและเปนการกําหนด
แนวทางเพ่ือดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 

2.ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต   โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  นโยบายรัฐบาล  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาทองถิ่นของรัฐบาล 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  จึงเปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยกําหนดสถ านการณที่ตองการบรรลุแนว
ทางการพัฒนาที่อยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมวิเคราะหขอมูลอยางรอบคอบ  และสอดคลองกับศักยภาพ
ปญหาความตองการของทองถิ่นอยางเปนระบบ 

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  จึงมีความสําคัญตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
อยางยิ่ง  ทั้งน้ี  เน่ืองจา กแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  เปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการให
เกิดขึ้นในอนาคต  เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ที่มุงไปสูสภาพ
การอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  ได
อยางมีประสิทธิภาพ  ที่สามารถนําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ไดอยางแทจริง 

       1 



 
 
3.วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกระบวนการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาในอนาคตขององคกร  โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  
สอดคลองกับศักยภาพ  ปญหาและความตองการของชุมชน  เพ่ือใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ  
บรรลุตามเปาหมาย  โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถตอบสนองความตองการของชุมชน  ครอบคลุมทุก
ดาน  องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขึ้น 
 

4.ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

  หนวยงานที่รับผิดชอบใน การจัดทําแผนพัฒนาของทองถิ่น  จะตองพบผูบริหารเพ่ือช้ีแจง  

วัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  แลวจัดทําโครงการ  

จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเสนอผานปลัดองคการบริหารสวนตําบล       

ใหผูบริหารอนุมัติในโครงการดังกลาว 

ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 

  (๑)   การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  จะตองรวบรวมและจัดทําฐานขอมูลขาวสารให

ครบถวน ทันสมัย  ซึ่งไดแกขอมูลเบ้ืองตนในดานการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ  โดยขอมูล

ควรแสดงแนวโนมที่เ ปลี่ยนแปลงไป   แสดงคาเฉลี่ยรอยละ   และการวิเคราะหขอมูล   ตลอดจนการให

ความเห็น  ซึ่ง ขอมูลที่ควรจัดทําไดแก   ขอมูลประชากร  อาชีพ  และรายได  สุขภาพ  การศึกษา  

ทรัพยากร  การคมนาคม ขนสง  การพาณิชย  การลงทุน  อุตสาหกรรมและขอมูลงบประมาณ  เปนตน 

(๒) การรวบรวมปญหาสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  ขอมูลปญหาสําคัญของทองถิ่น

จะชวยในการกําหนดยุทธศาสตร เพ่ือแกไขปญหาการวิเคราะหปญหาและเลือกปญหาที่เหมาะสมเพ่ือนํามา

กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  ในการตอบสนองปญหาความตองการของสาธารณชน 

ขั้นตอนที่  ๓  การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบรหิารสวนตําบลใน

ปจจุบัน 

  เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปน           

สภาวะแวดลอมภายนอก  ที่มีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถิ่น  รวมทั้งวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง   

ของทองถิ่นอันเปนสภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น  ซึ่งทั้งหมด เปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นใน

ปจจุบัน  โดยใชเทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง  (Strength) จุดออน 

(Weak - w)  และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunity  =  O ) และอุปสรรค (Threat = T)  เปน

เครื่องมือ 
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ขั้นตอนที่  ๔  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

  (๑)  การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  หมายถึง  ถอยแถลงระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซึ่ง

เปน “จุดหมาย” ที่องคการบริหารสวนตําบลตองการอะไร เปนอะไรในอนาคต  และจะเปนไปไดเมื่อผลการ

วิเคราะหศักยภาพและการประ เมินสถานภาพการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในปจจุบันปรากฏ  ผนวก

กับประวัติศาสตรของทองถิ่น  และความตองการ /ความคาดหวังของทุกฝายในทองถิ่น  ดังน้ัน การตอบ

คําถามวาองคการบริหารสวนจะตองทําอะไร  เพ่ือใคร  คําตอบที่เกิดขึ้น  ก็คือความหมายของคําวา  

“ภารกิจหลัก” 

  ภารกิจหลัก   เปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินการ

ขององคการบริหารสวนตําบลที่เกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ  และปณิธานหรือปรัชญา

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลัก  หรือขอบเขตของ

กิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษขององคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการแยกเปนสองระดับ  คือ 

  กําหนดภารกิจหลักมีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ  คือ 

(๑)  พันธกิจในลักษณะที่เปนอาณัติที่ไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ  ซึ่งไดแก กฎ  

ระเบียบ  ขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 

(๒) ภารกิจหลักที่องคการบริหารสวนตําบลมุงมั่นที่จะดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน        

ที่กําหนดไว 

ขั้นตอนที่  ๕  การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประ เภทของกิจกรรมที่

ควรคาแกการดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดลอม  ขององคการบริหารสวนตําบล  

ที่กอใหเกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล 

คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  นําวิสัยทัศน   ภารกิจหลักมาพิจารณา

กําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ขั้นตอนที่  ๖  การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

เปนการกําหนดผลสําเร็จที่ตองการ  โดยดําเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่องคการ

บริหารสวนตําบลจะตองทํา 

ขั้นตอนที่  ๗  กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก วัตถุประสงค  และยุทธศาสตรการพัฒนา

โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห  SWOT  แลว   ขั้นตอนตอไปคือการกําหนดแนวทางการพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบล  ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  หมายถึง  แนวคิดหรือวิธีการอันบง

บอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร   “องคการ

บริหารสวนตําบลจะไปถึงจุดหมายที่ตองการไดอยางไร” 
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ขั้นตอนที่  ๘  การกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 

เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายใน 

เวลาที่กําหนด 

ขั้นตอนที่  ๙  การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจะนําผลที่ไดจาก     

ขั้นตอนที่  ๑ – ๘ จัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  จากน้ันจะนํารางแผน 

เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอตอผูบริหาร  

ผูบริหารทองถิ่น  เสนอรางแผนยุทธศาสตรตอสภาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือใหความ

เห็นชอบ  แลวผูบริหารทองถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป 

5. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญและประโยชนตอการบริหารงานหลายประการ 
1)    ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

 2)    ชวยทําใหผูบริหารตองต่ืนตัวติดตามสถานการณตาง  ๆ  ตลอดเวลา  เพ่ือวางแผน  
                  ปรับปรุงองคกรใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณอยางรวดเร็ว  โดยตองมีการ 
                  ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน  ใหทันเหตุการณและสามารถมองเห็นภาพของการพัฒนางานใน   
                  อนาคตไดดียิ่งขึ้น 

3) ชวยระบุถึงโอกาส   ภัยอุปสรรค  จุดแข็ง   จุดออน  และจุดยืนปจจุบันขององคกรและสู  ทาง
ดําเนินงานในอนาคต   ซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนทิศทาง  ภารกิจ   วัตถุประสงคและกลยุทธ
ขององคกรใหเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม 

4) ชวยทําใหการวางแผนปฏิบัติการสําหรับแตละโครงการสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดย
กําหนดเปาหมายของแผนงาน   โครงการ   กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ  ผลที่คาดวาจะไดรับ  รวมทั้ง  
การใชทรัพยากรและงบประมาณของแตละโครงการไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

5) ชวยทําใหเจาหนาที่ทุกฝายขององคกรที่เกี่ยวของกับแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  มี
ความเขาใจรวมกันที่ถูกตอง  และเขาใจในแนวเดียวกันในเรื่องทิศทาง  และความคาดหวัง 
ตาง  ๆ  ขององคกร 

6) ชวยทําใหการดําเนินงานกิจกรรมตาง  ๆ  ในองคการเกิดกาประสานงานกัน  และผนึกกําลังไป
ในแนวเดียวกันในเรื่องทิศทาง  และความคาดหวังตาง  ๆ  ขององคกร 

7) ชวยลดความขัดแยง  และความซ้ําซอนที่อาจเกิดขึ้น  เพราะมีจุดรวมในการทํางานดวยกัน
หากแตละฝายในองคกรขาดจุดรวมในการทํางานรวมกัน  อันเปนผลจากการรับรูหรือเห็นภาพ
ทิศทางขององคกรไมตรงกัน  ก็จะทําใหเกิดความขัดแยง  หรือความซ้ําซอนในการทํางานขึ้นได 

8) ชวยใหการจัดสรรและการใชทรัพยากรตาง  ๆ  ขององคกร  ไมวาจะเปนเงิน   บุคลากร  วัสดุ
อุปกรณเครื่องมือตาง ๆ  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  
 
 
 

     4 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สวนท่ี  2 
 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล 

 
1.ประวัติความเปนมา 
  ตําบลคลองชีลอม เปนตําบลที่ต้ังขึ้นใหมแยกจากตําบลวังวน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2530  ตําบล
คลองชีลอม มีประวัติความเปนมาในอดีตเน่ืองจากมีผักชีลอม ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติ จะขึ้น
ตามลําคลองเปนจํานวนมาก  จึงทําใหชาวบานในสมัยน้ันเรียกกันติดปากวา “คลองชีลอม” ซึ่งแตเดิมลําคลองน้ันช่ือ
วา   “คลองคางคาว”   แตเน่ืองจากผักชีลอมมีมากบริเวณน้ัน จึงทําใหกลายเปนคลองชีลอมต้ังแตบัดน้ันจนถึง
ปจจุบัน 
 

2.สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  
    

2.1  ที่ตั้งและอาณาเขต 
 ที่ตั้ง องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ต้ังอยูที่ หมูที่ 4 ตําบลคลองชีลอม อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 

หางจากที่วาการอําเภอกันตัง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ยกฐานะมาจากสภาตําบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2540 
เปนองคการบริหารสวนตําบลขนาดกลาง 
           เนื้อที ่ทั้งหมดขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม มีพ้ืนที่ทั้งหมด 24,570 ไร(39.31 ตร.กม) 
           ภูมิประเทศ ตําบลคลองชีลอม มีสภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมและดอน มีพ้ืนที่ประมาณรอยละ 60 ของพ้ืน
ที่ต้ังตําบล สวนใหญอยูทางทิศตะวันตก พ้ืนที่ราบสูงและเนินประมาณรอยละ 40 ของพ้ืนที่ทั้งตําบล สวนใหญอยูทิศ
ใตและทิศตะวันออกมีแมนํ้าปะเหลยีนแบงเขตอําเภอยานตาขาวกับตําบลคลองชีลอม  
           อาณาเขต   ทิศเหนือ ติดตอ ตําบลบางหมาก อําเภอกันตัง  
                           ทิศใต ติดตอ ตําบลวังวน อําเภอกันตัง  
                           ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลทุงคาย อําเภอยานตาขาว  
                           ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลบางเปา อําเภอกันตัง  
 

    2.2  เขตการปกครองและประชากร  
 ตําบลคลองชีลอม ประกอบดวยหมูบานจํานวน  5  หมูบาน  เปนหมูบานในเขตองคการบริหารสวนตําบล
คลองชีลอม  5 หมูบาน  ไมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนในพ้ืนที ่
 การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 
2542 (การปกครองทองที)่ 
 

หมูที ่ ชื่อหมูบาน กํานัน/ผูใหญบาน 
1 หมูบานคลองชีลอม นายบุญเรือน  ศรีปรางค  (กํานัน) 
2 หมูบานหนองเสม็ด นายสมจิต     สองเมือง   
3 หมูบานหนองเสม็ด นายสวาสด์ิ    หาบหละ 
4 หมูบานปากอ นางกิ้มสวน    แดหวา 
5 หมูบานทุงนา นายยงยุทธ    จันสุข 
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 2.3  ประชากร  

        ประชากรทั้งสิ้น 4,507 คน แยกเปนชาย 2,284 คน หญิง 2,223 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย 
 115 คน/ตร.กม.   จํานวนครัวเรือน 1,201 ครัวเรือน  
 

จํานวนประชากร แยกตามหมูบานและเพศและจํานวนครัวเรือน ขอมูล ณ เมษายน พ.ศ. 2557  

หมูที/่ชื่อบาน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) จํานวนครัวเรือน 

1  บานคลองชีลอม 361 358 719 186 

2  บานหนองเสม็ด 511 522 1,033 283 

3  บานหนองเสม็ด 594 596 1,190 324 

4  บานปากอ 463 439 902 243 

5  บานทุงนา 355 308 663 165 

รวม 2,284 2,223 4,507 1,201 

ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 
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2.4  อาชีพ 
   ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลสวนใหญประกอบอาชีพ 
   ทําสวนยางพารา 
   รับจาง 
   คาขาย 
   ประมงชายฝง 
   รับราชการ 
   เลี้ยงสัตว 

2.5  หนวยธุรกิจในเขต  อบต. 
   รานคา  จํานวน             45  แหง 

ตลาดนัด  จํานวน  2  แหง 
โรงปูนขาว  จํานวน  1  แหง 

2.6  การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา  2  แหง  คือ  โรงเรียนบานหนองเสม็ดและโรงเรียนบาน             

คลองชีลอม 
   โรงเรียนมัธยมศึกษา  ( ขยายโอกาสทางการศึกษา  ม. 1 – ม. 3 ) จํานวน  1  แหง 
    -โรงเรียนบานหนองเสม็ด 
 

2.7  สถาบันและองคกรทางศาสนา 
   วัด  จํานวน  1   แหง   คือวัดคลองชีลอม 
   มัสยิด   จํานวน    6    แหง 

- มัสยิดหนองเสม็ด 1      ต้ังอยูที่  หมูที่ 2  
- มัสยิดสอลาตน (หนองเสม็ด 2)     ต้ังอยูที่  หมูที่ 3 
- มัสยิดดารุลมุตกีน  (หมูที่ 2 ทามะนาว)  ต้ังอยูที่  หมูที่ 2 
- มัสยิดนูรูลอิดะยะฮ (มัสกัส)     ต้ังอยูที่  หมูที่ 3 
- มัสยิดบานทาหยี        ต้ังอยูที่  หมูที่ 4 
- มัสยิดบาลาน         ต้ังอยูที่ หมูที่ 5 

2.8  สาธารณสุข 
    โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล       จํานวน       2       แหง    
     อัตราการมีและใชสวมราดนํ้า    100% 
 

2.9  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   หนวยบริการตํารวจชุมชน  จํานวน  1 ชุด 

2.10  การคมนาคม 
   ถนนสายหลัก  (ลาดยาง)  จํานวน  1 สาย 
   ถนนลาดยาง +ลูกรัง   จํานวน  3 สาย 

ถนนลาดยาง    จํานวน  3 สาย 
   ถนน คสล.+ ลูกรัง   จํานวน  3 สาย 
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   ถนน คสล.    จํานวน  4 สาย 
ถนน ลูกรัง    จํานวน  9 สาย 

   ถนนหินผ ุ    จํานวน  15 สาย 
ถนน คสล. + หินคลุก   จํานวน  1 สาย 

2.11  การโทรคมนาคม 
   ที่ทําการไปรษณียประจําตําบล  จํานวน  1 แหง 

โทรศัพทสาธารณะ   จํานวน  5 แหง 
2.12  การไฟฟา 

   หมูบานที่ไฟฟาเขาถึง           5           หมูบาน 
   จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา   1,201   ครัวเรือน   

2.13  แหลงน้ําธรรมชาต ิ
   สระนํ้าสาธารณประโยชน จํานวน  1 แหง 
   แมนํ้าลําคลอง  จํานวน  5 แหง 
   บอนํ้าต้ืน   จํานวน  250 แหง 
   ประปาหมูบาน  จํานวน  21 แหง 

2.14  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที ่
   มีปาชายเลนเปนทรัพยากรธรรมชาติ 

2.15  ที่สาธารณะประโยชน (ทุงเลี้ยงสัตว) 
2.16  ศูนยกําจัดขยะและฝงกลบขยะ    
2.17 มวลชนจัดตั้ง 

   ลูกเสือชาวบานทุกหมูบาน 
   กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ 
   ประชาคมหมูบาน/ตําบล   
   อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

อปพร. จํานวน 84  คน 
2.18  กลุมองคกรประชาชน    

   -กองทุนสวัสดิการตําบลคลองชีลอม จํานวน  1  กองทุน 
   - กองทุนหมูบาน    จํานวน  5  กองทุน 
   - กองทุนแกไขปญหาความยากจน  จํานวน  1  กองทุน 

-วิสาหกิจชุมชน    จํานวน  2  แหง 
    -  กลุมเครื่องแกง 
    -  กลุมผักปลอดสารพิษ และสมุนไพรแปรรูป  
   - กลุมออมทรัพย    จํานวน  3  กลุม 
   - กลุมเลี้ยงปลา    จํานวน  1  กลุม 

3. สภาพทางสังคม 
ลักษณะทางสังคมเปนสังคมชนบท มีบานเรือนต้ังอยูกระจัดกระจาย ไมมีลักษณะเปนชุมชนแตมี

ลักษณะเปนกลุมบานหลาย ๆ กลุมแตละกลุมบานมักจะเปนเครือญาติกันสวนใหญ   ลักษณะความสัมพันธของคน
ภายในหมูบาน  ตําบลมักจะเปนลักษณะตางพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันบริเวณที่มีความหนาแนนของบานเรือนมาก
ที่สุด คือ บานหนองเสม็ด หมูที่ 3 และหมูที่ 2   
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4. ดานขอมูลงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล 

(๑) รายรับ 

 

รายการ 
รายรับ(บาท) 

 รับจริงป  ๒๕๕๕ รับจริงป  ๒๕๕๖ ประมาณการป ๒๕๕๗ 

รายไดที่ อปท.จัดเก็บเอง 931,587.12 1,024,522.16 825,270.00 

รายไดที่รัฐบาลจัดสรรให 9,866,796.99 13,215,947.27 11,263,700.00 

รายไดที่รฐับาลอุดหนุนให อปท. 

(หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป) 
4,630,181.00 4,928,695.00 4,928,600.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนโดยระบุ
วัตถุประสงค 

5,704,270.00 4,489,800.00 - 

รายไดอ่ืน - - - 

รวม 21,132,835.11 23,658,964.43 17,017,570.00 

 

 
(๒) รายจาย 
 

ดาน 
รายจาย(บาท) 

 จายจริงป  ๒๕๕๕ จายจริงป  ๒๕๕๖ ประมาณการป 
๒๕๕๗ 

งบเงินอุดหนุน 1,224,796.00 1,207,828.00 1,222,600.00 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,162,730.00 3,697,800.00 - 

งบบุคลากร 3,693,358.84 3,898,544.00 5,761,400.00 

งบลงทุน 3,073,140.00 3,914,110.00 3,274,300.00 

งบกลาง 217,859.49 354,665.00 738,000.00 

งบดําเนินการ 4,804,564.91 5,646,159.17 5,949,800.00 

งบรายจายอ่ืน - - 30,000.00 

รวม 18,176,449.24 18,719,106.17 16,976,100.00 
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จํานวนผูสูงอายุทีไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ จากองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 

หมูที/่ชื่อบาน ชาย(คน) หญิง(คน) จํานวน 

1  บานคลองชีลอม 35 45 80 

2  บานหนองเสม็ด 41 65 106 

3  บานหนองเสม็ด 58 52 110 

4  บานปากอ 42 43 85 

5  บานทุงนา 31 34 65 

รวม 207 239 446 

 
   
                              

 

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ จากองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ประจําป 2557 
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ที่มา :  งานพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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จํานวนคนพิการทีไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการ จากองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  ประจําป 2557 
 

หมูที/่ชื่อบาน ชาย(คน) หญิง(คน) จํานวน 

1  บานคลองชีลอม 11 4 15 

2  บานหนองเสม็ด 9 7 16 

3  บานหนองเสม็ด 8 9 17 

4  บานปากอ 12 5 17 

5  บานทุงนา 6 3 9 

รวม 46 28 74 

 
 
 

จํานวนคนพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จากองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ประจําป 2557 
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ที่มา :  งานพัฒนาชุมชน  องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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5.ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล 
 

องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  โครงสรางทางดานการเมือง การบริหาร ขององคการบริหารสวน
ตําบล  ดังน้ี 

 

         5.1  ดานการเมืองการบริหาร 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ประกอบดวย 
 (1)  สภาองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝายบริหารประกอบดวยสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหา รทองถิ่น 
จํานวน 10 คน อยูในตําแหนงคราวละ 4 ป สภาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานสภาคนหน่ึง และรอง
ประธานสภาคนหน่ึง ซึ่งนายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตามมติของสภาองคการบริหาร
สวนตําบล 
 (2)  นายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาที่บริหารราชการของ องคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และรองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน เลขานุการ 
จํานวน 1 คน  ซึ่งมาจากการแตงต้ังจากนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ทั้งน้ี มีปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนผูบังคับบัญชาพนักงาน  และลูกจางองคการบริหารสวนตําบล 
รองจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําขององคการบริหารสวนตําบลให
เปนไปตามนโยบาย 

5.2  สวนการบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 การบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ไดแบงสวนการบริหารงานออกเปนสํานัก กอง  
โดยมีหัวหนาสวนการบริหารที่เรียกวา หัวหนาสํานักงานปลัด และผูอํานวยการกองเปนผูบังคับบัญชาของสํานัก/กอง
น้ันๆ และภายในสํานัก/กอง จะแยกเปนฝาย  

         5.3  คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 
 -  นายกองคการบริหารสวนตําบล       ๑  คน 
 -  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล   ๒   คน 
 -  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๑  คน 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม   ประกอบดวย 
 (๑)  นายอดิศักด์ิ    สองเมือง นายกองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 (๒)  นายกะรีม     เพ็งเทพ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 (๓)  นายสุรินทร  สองเมือง รองนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 (๔)  นายซวน    สุวรรณรัตน   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม   

 สภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  ประกอบดวย 
 (๑)  นายยศดี  แสงรัตน   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 (๒)  นายจํานาน  สุวรรณรัตน   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
 (๓)  นางสาวธัญลักษณ  หลักขัน  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

 (๔)  นายพงศเทพ   ทองคง     สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๑ 
 (๕)  นายจํานงค    จิตตรัตน    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๑ 

 (๖)  นายหวาหาบ   สองเมือง    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๒ 
 (๗)  นายดนรอหีม  มะเส็น      สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๒ 
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 (๘)  นายมิตรภาพ   หมันหมิ่น    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  3 

 (๙)  นายบุญฤทธ์ิ  เมืองทวี    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  4 
  (๑๐)  นายยวน   อิทธิปญญากุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๔ 

 (๑๑)  นายถาวร     สะดะ    สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม  หมูที่  ๕ 

5.4 จํานวนบุคลากร           20    คน 
   ตําแหนงในสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน  10  คน 
    -  พนักงานสวนตําบล  จํานวน  5  คน 
    -   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4  คน 
    -   พนักงานจางทั่วไป  จํานวน  1  คน 
   ตําแหนงในสวนการคลัง    จํานวน   4  คน 
    -  พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  คน 
    -   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  2  คน 
   ตําแหนงในสวนโยธา     จํานวน   6  คน 
    -  พนักงานสวนตําบล  จํานวน  2  คน 
    -   พนักงานจางตามภารกิจ จํานวน  4  คน                                                                                                 
   ระดับการศึกษา 
   ปริญญาโท      จํานวน    3  คน 
   ปริญญาตร ี      จํานวน   11  คน 
   ปวส.      จํานวน    4  คน 
   ปวท.      จํานวน    1  คน 
   ประถมศึกษาปที่  4     จํานวน    1  คน 
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โครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
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นายก อบต. สภา อบต. 

ปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต ) 

 

 

รองนายก อบต. 
เลขาฯนายก

 

หน.สํานักงานปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ) 

หน.สวนการคลัง 
(เจาหนาที่บริหารงานคลัง)  

 

ผอ.กองชาง 
(นักบริหารงานชาง ) 

 

  จนท.วิเคราะห ฯ 
นวช.การเงินฯ บุคลากร 

จนท.ธุรการ 
(วาง) 

นายชางโยธา 
 

รองปลัด อบต. 
(นักบริหารงาน อบต) 

(วาง) 

 

 

ผช.จนท .
กีฬาฯ

  

 

  จนท.จัดเก็บฯ 

(วาง) 

นักพัฒนาชุมชน 
 

ผช.จนท.บันทึกขอมูล 
 

  นักการภารโรง พนักงานขับรถยนต 
 

ผช.จนท.จัดเก็บ ฯ 

 

ผช.จนท.การเงินฯ   
 

 

จพง.พัสดุ 
(วาง) 

 

จนท.พัสดุ 

(วาง) ผช.จนท.ธุรการ ผช.จนท.การประปา 

 

ผช.จนท.ธุรการ 
 



 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารภาระหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

 

  
 

 
 

 

 
 

                                                                        

 
 
 
 
 
- งานบริหารท่ัวไป  -  งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        - งานบริหารการศึกษา -  งานอนามัยและสิ่งแวดลอม       - งานการเงิน     - งานกอสราง 
- งานนโยบายและแผน -  งานสังคมสงเคราะห    - งานสงเสริมการศึกษา -  งานสงเสริมสุขภาพและ           - งานบัญชี     - งานออกแบบและควบคุม  
- งานกฎหมายและคดี -  งานสงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี   - ศาสนาและวัฒนธรรม   สาธารณสุข                          - งานจัดเก็บรายได    - งานสาธารณูปโภค  
- งานปองกันและบรรเทา         -  งานบริการสาธารณสุข             - งานทะเบียนทรัพยสิน    - งานผังเมือง     
  สาธารณภัย         -  งานควบคุมโรค                        และพัสดุ  
- งานงบประมาณ       

 

 
                                                                                                                                     หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันที ่ 30  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗

รองนายก อบต. เลขาฯนายก
 

ปลัด อบต. 

สํานักงานปลัด สวนการคลัง 

 

กองชาง 

นายก อบต. 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร 

 
ยุทธศาสตรที่สําคัญ 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
 แผนพัฒนาฯ 11 ใชแนวคิดที่ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึดหลัก  
“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” และ “สรางความสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิติ 

วิสัยทัศน 

“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค  

เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

๑. สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมที่มีคุณภาพ  ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต  ไดรับการคุมครอง

ทางสังคมที่มีคุณภาพอยางทั่ วถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอ

ภาค ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา  ภายใตระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐที่โปรงใส เปนธรรม 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิ ตอยาง

เหมาะสมในแตละชวงวัย  สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถปรับตัวรูเทาทันกับการ

เปลี่ยนแปลง 

๓. พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรูความคิดสรางสรรค  

และภูมิปญญา สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

๔. สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสนับสนุนการมีสวนรวมของ

ชุมชน รวมทั้งสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยน แปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือเสริมสรางสังคมที่เปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข 

๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมทั้งทางกาย  ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ 

๓. เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และย่ังยืนมีความเช่ือมโยงกับ

เครือขายการผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา  นวัตกรรม  และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน        

มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  นําไปสูการเปนสังคม

คารบอนตํ่า 

๔. เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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เปาหมายหลัก 

๑. ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น  ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง  

สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ันไมตํ่ากวา ๕.๐ คะแนน 

๒. คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี

ความเขมแข็งมากขึ้น 

๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศใหความสําคัญกับการเพ่ิ มผลิต

ภาพรวมไมตํ่ากวารอยละ  ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมตํ่ากวารอยละ ๔๐.๐ 

๔. คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวชี้วัด 

๑. ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข  ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรที่มีรายได

สูงสุดรอยละ ๑๐.๐ กับกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ  ๑๐.๐ สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน  สัดสวนแรงงานนอก

ระบบที่สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปช่ัน 

๒. จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรม สัดสวน

ประชากรที่เขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและ พัฒนา 

อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว 

๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถ

ในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ

ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

๔. คุณภาพนํ้าและอากาศ รอยละของพ้ืนที่ปาไมตอพ้ืนที่ประเทศและสัดสวนการปลอยกาซเรือน

กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ 

๑.๑ การสร างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง  มุงปรับโครงสราง

เศรษฐกิจใหมีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกรงมาก

ขึ้น สงเสริมการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม  ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจาย

รายไดและเปนเครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน  พัฒนาการใช

ประโยชนเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ  สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจ

เอกชนในการเสริมสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย  รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบ

การคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางทั่วถึงสอดคลองกับความตองการและความจําเปน 
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๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก 

และสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมี

คุณภาพและมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและทั่วถึง  การจัดหาที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย  การเขาถึง

ระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐาน 

รากและระบบการออมที่หลากหลาย  เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย  และพัฒนา

ระบบฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ  และสามารถเขาถึงบริการ

อยางมีประสิทธิภาพ 

๑.๓ การเสริมสรา งพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน

รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักด์ิศรี  ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด

อยางสรางสรรค  เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง  

สนับสนุนการรวมกลุมอาชีพที่สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่  สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคมพัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภค  เพ่ิม

ชองทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับสิทธิของผูบริโภค  สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและ

การตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน

ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ  โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการ

รับผิดชอบที่รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมที่ยอมรับรวมกันบนฐานของความไวเน้ือเช่ือใจและเกื้อกูลกันในสังคม  

สงเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยที่ถูกตองและเหมาะสม  เสริมสราง

ระบบบริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ  มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เขมงวดและรอบดาน  

พัฒนาขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพและมีความรับผิดรับชอบ  ปฏิรูปการเมืองไทย

ทั้งระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน   สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมชองทางในการ

รับขอรองเรียนและใหควา มชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม  

รวมทั้งสนับสนุนการใชสื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น  และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริม

การพัฒนา 
 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม  เปนการสงเสริมคูสมรสที่มี

ความพรอมใหมีบุตรเพ่ิมขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหตํ่ากวาระดับที่เปนอยูปจจุบัน  สนับสนุนการ

กระจายตัวและสงเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกั บศักยภาพ  โอกาส  และ

ทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง  มุงพัฒนาคุณภาพคนไทย

ทุกชวงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูที่เสริมสรางวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะให

คนมีการเรียนรูตอเน่ืองตลอดชีวิต  ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรค  

ปลูกฝงการพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน  และจิตใจที่มีคุณธรรมซื่อสัตย  มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการ

เรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและ

เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม  
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เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม  เรียนรูการ

รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม  โดยสรางเสริมสุขภาวะคน

ไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ  พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง  

ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือตอสุขภาพควบคูกับการพัฒนา

ระบบบริการสาธ ารณสุขใหมีคุณภาพ  พรอมทั้งการสงเสริมการแพทยทางเลือกการพัฒนาระบบฐานขอมูล

สุขภาพของประเทศ  การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากร  

ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

๒.๔ การสงเสริมการเรียนรู ตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาที่ของคน

ไทยทุกคน มีนิสัยใฝรู รักการอานต้ังแตวัยเด็ก  และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัยควบคูกับการ

สงเสริมใหองคกร กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค  สื่อสาร

ดวยภาษาที่เขาใจงาย  รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  และสราง

สังคมแหงการเรียนรูที่มีคุณภาพและสนับสนุนปจจัยที่กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม  เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและ

พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย  

และยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปญหาความขัดแยงทางความคิด  และสราง

ความเปนเอกภาพในสังคม  สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาค มโลก โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สงเสริมความเขาใจ

ระหวางประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร 

๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงานใหความสําคัญกับ 

๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน  มุง

รักษา ปองกัน และคุมครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร  สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีที่ดินเปนของ

ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองที่ดินทําประโยชนใน

พ้ืนที่ดังกลาวมากขึ้น  สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมี

องคกรและระบบบริหารจัดการที่ดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาค

การเกษตร ฟนฟูและสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ใหความสําคัญกับการพัฒนา

ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน 

๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  ภาครัฐใหความสําคัญกับการ

วิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่

สอดคลองกับสภาพพ้ืนที่  ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรที่ไดมาตรฐาน  

ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตใหทั่วถึง  สงเสริมการผลิตที่คงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและ

สัตวที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรู วิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีตาง  ๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร  รวมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 
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๓.๓ การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต  สนับสนุนการผลิตและ

บริการของชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร  อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ให

รวมทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน  สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู  นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใช ในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา  

ผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร  มาตรฐานระบบการผลิต

สินคาเกษตรใหเทียบเทาระดับสากล  สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตร

ลวงหนา สงเสริมภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมใน การบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและ

อาหารรวมกับสถาบันเกษตรกรเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร 

๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร  มุงพัฒนาระบบการสราง

หลักประกันรายไดของเกษตรกรใหมีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผล

การเกษตร สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เปนธรรมแกทุกฝายยกระดับคุณภาพชีวิตและ

ความเปนอยูของเกษตรกร  สรางแรงจูงใจใหเยาวชน  เกษตรกรรุนใหมและแรงงานที่มีคุณภาพเขาสูอาชีพ

เกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปน กลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร  

เสริมสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยที่ไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารที่มี

ตนทุนตํ่าที่เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี 

๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  

โดยสงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมขึ้นสงเสริมใหเกษตรกรทํา

การเกษตรดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพร

องคความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเน่ืองและทั่วถึง  รวมทั้งสงเสริมพฤติกรรมการ

บริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน  สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคที่เกื้อกูลกันใน

ระดับชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกัน  สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตไดในชุมชนและที่เหลือใชจาก

การเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชนรว มทั้งสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนที่ใหเปน

เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ 

๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เขมแข็งภาคเกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน  

จัดใหมีระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรที่ใชเปนทั้งอาหารและพลังงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการ

ใชพลังงานชีวภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ  จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงาน

ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน  

โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเ กษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ

ใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง  ทั้งในสวนกลางและระดับพ้ืนที่  พัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศดานอาหารและพลังงานต้ังแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค  พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาดานการ เกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  โดยเฉพาะ

ประชาคมอาเซียนที่กอใหเกิดความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน 
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๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืนใหความสําคัญกับ 

๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูกา รพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  โดยสรางความเขมแข็ง

ใหกับผูประกอบการ  โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและผลักดันใหมีบทบาทใน

การพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได  ดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให

สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจภายในประเทศ  ปรับโครงสรางภาค

บริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม  พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรค  การพัฒนา

เมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต

และยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และพัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและย่ังยืน  ดวยการใชความรูดา น

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค  สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับ

โครงสรางเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  เนนการนําความคิดสรา งสรรคภูมิปญญาทองถิ่น  

ทรัพยสินทางปญญา  วิจัยและพัฒนาไปตอยอด  ถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย สังคม และ

ชุมชน โดยสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ืออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรมที่สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต  ตลอดจนพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพใน

ลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ  เทาเทียมและเปนธรรม       

มุงพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจพัฒนาระบบการ

จัดการทรัพยสินทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเช่ือมโยงการขนสงทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศ  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากลสรางความมั่นคงดานพลังงาน

ดวยการสงเสริมการใชพลังงานสะอาด  พัฒนาพลังงานทางเลือก  และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุก

ระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตาง ๆ ทางเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันและ

สอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ  ใหความสําคัญกับการบริหาร

จัดการดานการเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ  

เพ่ิมบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุงโครงสราง

พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ  และการบริหารจัดการดานการคลังที่ปรับปรุง

ระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ปองกันความ

เสี่ยงทางการคลังพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมใน

การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็ง

ทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให

ความสําคัญกับ 

๕.๑ การพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน

อนุภูมิภาคตาง  ๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที่มีประสิทธิ ภาพและไดมาตรฐานสากล  ปรับปรุง

กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ  พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกส  เช่ือมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพ้ืนที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดนตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนใน

ของประเทศ 

๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขี ดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนา

พ้ืนที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ให

เปนฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม  การเกษตร และการทองเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง

ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนที่เช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดาน

ความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ  เสริมสรางความ

เขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน  เปนที่ยอมรับในระดับสากล  ยกระดับทักษะ

ฝมือแรงงาน  กําหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการที่เปนการปองกันสินคาและบริการ

นําเขาที่ไมไดคุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่

สรางสรรค เปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก  มุงรักษาบทบาทของไทยในการมี

สวนรวมกําหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือที่ดําเนินอยู  รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม 

๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  การ

เคลื่อนยายแรงงาน  และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ  โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการ

กําหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเค ลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค  สงเสริม

ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน  คุมครองและสงเสริม

สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ 

๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตปองกันภัยจากก าร

กอการรายและอาชญากรรม  ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัยมุงพัฒนาศักยภาพและความ

พรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย  ยาเสพติดและการหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบ  

พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรม ชาติและเหตุฉุกเฉิน และ

รวมมือในการปองกันการติดเช้ือและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา 

๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม  พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกั บองคกรระหวาง

ประเทศที่ไมแสวงหากําไร  เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค  

เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวย 
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ความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไรใหมีบทบ าทเพ่ิมขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดําเนิน

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลวเปนการสรางองค

ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของ

ตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี  โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับการ

สนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไมสามารถปรับตัวไดทัน 

๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน  และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  รวมทั้ง

เปนฐานความรวมมือในการพัฒนา ภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกที่จําเปน  

เพ่ือใหมีการจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงกําไร 

๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต

ระดับชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ  สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ

จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน  ใหสามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  สงเสริม

ศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด  และปฏิสัมพันธกับ

ประเทศในอนุภูมิภาค 

๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

๖.๑ การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรม ชาติและสิ่งแวดลอม มุง

รักษาและฟนฟูพ้ืนที่ปาและเขตอนุรักษ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือใน

การวางแผนและบริหารจัดการ  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

ชายฝง เรงรัดการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ  ปรับปรุงและฟนฟูแหลงนํ้าเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าตนทุน  

สงเสริมใหเกิดการใชนํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรนํ้าเพ่ือการ

อุปโภคบริโภคอยางเปนระบบ รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 

๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพั ฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนตํ่าและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและ

พฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนตํ่า และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  เพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสง เพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจกพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

เนนการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน 

๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความ

ทาทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ดวยการจัดทําแผนที่และ

จัดลําดับพ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้ งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาระบบฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการ

ภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุน 
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ภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถิ่นใหมีการเตรียมความพรอม  และจัดทําแผนปฏิบัติการ

รองรับภัยพิบัติ 

๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเง่ือนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ อาจสงผลกระทบตอ

การคาและการลงทุน  เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการคาและขอตกลง

ระหวางประเทศเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกล

ยุทธรายสินคา รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจที่เกี่ยวขอ งสงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต  

และสรางแรงจูงใจใหเกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ  เปนการศึกษารายละเอียดและสร างความเขาใจในพันธกรณีติดตาม

สถานการณการเจรจาและทาทีของประเทศตาง  ๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจา  

พัฒนาความรวมมือในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลง

ระหวางประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ

ขยะและนํ้าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเช้ือลดความ

เสี่ยงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉินและระบบการ

จัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยดานมลพิษ 

๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ  

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ  มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ  ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญ หาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการอนุรักษและฟนฟู  ผลักดันใหมีการ

จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอ

มลพิษ สรางรายไดจากความห ลากหลายทางชีวภาพ  พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล  

รวมทั้งสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ 

 แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (ระนอง  พังงา  ภูเก็ต  กระบี่  ตรัง) 

วิสัยทัศน  

 “เปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางทะเลระดับโลก  บนพ้ืนฐานของการใชทรัพยากรธรรมชาติ 

อยางยั่งยืนและสงเสริมพืชเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน ” 

พันธกิจ 

๑. พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวรวมถึงมาตรฐานการใหบริการการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 

๒. พัฒนาโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการ ทองเที่ยวและภาคการเกษตรและเครือขายกับ

ตางประเทศ 

๓. สรางความเช่ือมั่นในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๔. สรางเศรษฐกิจใหสมดุลเพ่ือยกระดับความเปนอยูและมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

ชุมชน และทองถิ่น 
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๕. ฟนฟู ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุลของระบบนิเวศนอยาง

ย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการโครงสรางและบริการพ้ืนฐาน  ตลอดจน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

   กลยุทธ : ๑.๑ แกไข ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติ 

     ๑.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ : การพัฒนาสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่สอดคลองกับศักยภาพของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  วัฒนธรรม  สังคม  และชุมชน 

   กลยุทธ : ๒.๑ พัฒนาสถานที่และแหลงทองเที่ยว 

     ๒.๒ พัฒนาสินคา/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว 

     ๒.๓ สงเสริมและพัฒนาธุรกิจและบริการดานการทองเที่ยว 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการดานการตลาด 

   กลยุทธ : ๓.๑ การตลาดเพ่ือรักษาฐานนัดทองเที่ยวเดิม 

     ๓.๒ การตลาดเพ่ือเจาะกลุมนักทองเที่ยวคุณภาพ  

แผนพัฒนาจังหวัดตรัง  

วิสัยทัศน  

          “ ตรังเมืองแหงความสุข ” 

เปาประสงครวม 

1. เมืองเกษตรยั่งยืน  และแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษแหงอันดามัน 

2. เปนสังคมดี  และมีการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและสิ่งแวดลอมที่ดี 

4. ประชาชนมีขีดความสามารถ  พรอมกาวสูประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

๑. มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจ (ดานเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม   และการทองเที่ยว )             

ใหมีความมั่นคง 

๒. พัฒนาสังคม  การศึกษา  และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

๔. บริหารจัดการภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรที่ ๑ : การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม   อุตสาหกรรม          

และการทองเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ ๒ : การเสริ มสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา

เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

  ยุทธศาสตรที่ ๓ : การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหย่ังยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

  ยุทธศาสตรที่ ๔ : การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 

กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

 วิสัยทัศนการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดตรัง 

  “เปนองคกรหลักในการประสานพัฒนาทองถิ่น และชุมชน     มุงเนนการมีสวนรวม เชิง

คุณภาพ สืบสานภูมิปญญาสูการพัฒนาสังคมเปนสุขอยางย่ังยืน” 

 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

 ๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   

 ๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน   

๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

อยางยั่งยืน  

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  

๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 

 

แผนพัฒนาอําเภอ   

วิสัยทัศน  

  “สวรรคแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  พัฒนาการเกษตรสูสากล” 

พันธกิจ 

๑. บูรณาการและดําเนินการแกไขปญหาความยากจนโดยอํานวยการบริหารราชการทุก   

ภาคสวน 

๒.  เสริมสรางการอํานวยความเปนธรรม  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยของสังคม 

๓.  สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี   การบริการประชาชน  และการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

๔.  เสริมสรางความมั่นคงภายใน  พัฒนางานขาวกรอง  และโครงขายการสื่อสาร  รวมทั้งการ

แกไขปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลที่ยังไมมีสถานภาพที่ชัดเจน 

๕. จัดระเบียบชายแดนและบูรณาการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 

๖.  สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๗.  การขับเคลื่อนการดําเนินนโยบายรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในระดับอําเภอ  
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ประเด็นยุทธศาสตร 

           ๑. การพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและ OTOP 

๒. การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรมควบคูไปกับการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่ย่ังยืน 

 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพ 

๔. การเสริมสรางความเปนเลิศในการปฏิบัติราชการ 

เปาประสงค 

๑. เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 

๒. สรางโอกาสใหเกษตรกรเขาถึงแหลงทุน 

๓. เพ่ิมรายไดจาก  OTOP 

๔. มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  และวัฒนธรรมที่ไดมาตรฐาน 

๕. เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 

๖. มีการวิจัยพัฒนาระบบนิเวศนพ้ืนที่แหลงนํ้า และแหลงทองเที่ยว ปละ 3 แหง 

๗. เมืองนาอยู  ชุมชนเขมแข็ง 

๘. สรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหแกประชาชนผูรับบริการ 

๙. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคคลากรและองคกรใหอยูในระดับเกณฑมาตรฐานที่สามารถ

ยอมรับได 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหาร 
 

นโยบายเรงดวนที่จะตองดําเนินการ 

   -  เรงดําเนินการแกไขปญหาเรื่องนํ้ากินนํ้าใชใหทั่วถึงทุกครัวเรือน 

  -  จัดซื้อถังขยะและการจัดเก็บอยางเปนระบบตามความจําเปนและความเหมาะสม 

  -  แกไขปญหาเรือ่งถนนทุกเสนทางใหไดมาตรฐานและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  -  ติดต้ังไฟฟาแสงสวางตามถนนสายหลักตามความจําเปนและความเหมาะสม 

  -  แกปญหาเรื่องของการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่กําจัดขยะทุงยอมงามกับเทศบาลเมืองกันตัง  

เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบกับประชาชนและสิ่งแวดลอม ของตําบลคลองชีลอมและตําบลใกลเคียงพรอมทั้ง

เปดโอกาสใหประชาชนผูนําทองถิ่นเขาถึงและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาตําบลคลองชีลอมใหความเจริญกาวหนา  มีความยั่งยืนตอไปในอนาคต  
 

นโยบายการบริหารจัดการในระยะเวลา  4  ป ตามวาระ 

 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

1.1 กอสรางระบบประปาหมูบาน เพ่ือแกปญหานํ้ากินนํ้าใช 

1.2 กอสรางและปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือ

ถนนลาดยางที่ไดมาตรฐานตามความจําเปนและเหมาะสมทุกเสนทาง 
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1.3 กอสรางปรับปรุงและตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.คลองชีลอมตามความเหมาะสม 

1.4 เรงรัดประสานงานการขยายเขตไฟฟา ประปาภูมิภาคติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะ

ตามความจําเปนและความเหมาะสม 

1.5 ปรับปรุงซอมแซมถนนดินลูกรั้ง ,ถนนหินผุที่ชํารุดเสียหายใหใชสัญจรไปมาไดสะดวก

ปลอดภัยดําเนินการขุดลอกคูคลองบริเวณที่นํ้าทวมขังตามแหลงชุมชน เพ่ือใหนํ้าระบายไดรวดเร็ว 
 

2. นโยบายพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม 
 

  2.1 เสริมสรางสุขภาพของคนในชุมชนใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

-สงเสริมใหมีการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหประชาชนเยาวชน หลีกเลี่ยง

จากอบายมุขและสงเสพติดตาง ๆ  

  -สนับสนุนอุปกรณการออกกําลังกายตามความเหมาะสม 

  2.2 อุดหนุนเบ้ียยังชีพใหแกผูดอยโอกาสทางสังคมและติดตอประสานงานกับหนวยงานของ

รัฐ 

-ผูสูงอายุ 

-ผูพิการ 

-ผูติดเช้ือเอดส 

   2.3  สงเสริมสนับสนุนการเฝาระวังโรคิดติดตอในชุมชนและประสานงานกับหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือแกไขปญหาใหหมดไป 

2.4  สงเสริมสนับสนุนโครงการและกิจกรรมผูสูงอายุ ผูพิการ ผูติดเช้ือเอดสและผูดอยโอกาส

ทางสังคมรวมกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม 
 

3.  นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

 3.1  สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาระดับปฐมวัย 

 3.2  รวมดําเนินการจัดการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ 

 3.3  สนับสนุนทุนการศึกษาแกนักเรียนที่เรียนดีแตยากจนในตําบลตามความ เหมาะสมเพ่ือ

เปนขวัญและกําลังใจ 

 3.4  สงเสริมใหมีการอบรมดานคุณธรรม จริยธรรมแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป 

 3.5  อุดหนุนครูสอนศาสนา สงเสริมสนับสนุนวัดและมัสยิดตามความเหมาะสม 

 3.6  สนับสนุนการจัดประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 

 3.7  สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมดานการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 

ตลอดวันสําคัญตาง ๆและวันสําคัญทางศาสนา 

 3.8  พิจารณาสนับสนุนใหมีการชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณในการกอสรางตอเติม        

สถานที่ประกอบศาสนกิจทุกศาสนา ตามความเหมาะสมของฐานะการเงินการคลัง 

 

 

 

    28 
 
     

 



 

    4.  นโยบายการพัฒนาทางดานสาธารณสุข 
 

 4.1  สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาดานสุขภาพของประชาชนเกี่ยวกับสาธารณะสุข 

มูลฐานการสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน การปองกันและแกไขปญหาโรคติดตอ 

ในพ้ืนที่ใหหมดไป 

 4.2  สงเสริมสนับสนุนวัสดุ อุปกรณดานสาธารณะสุขใหกับสถานีอนามัยตามความเหมาะสม

และจําเปน 

 4.3  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการฝกอบรม สัมมนา ตามความเหมาะสมและจําเปน 

 4.4  สงเสริมใหมีการยกระดับสถานีอนามัยตําบลเปนโรงพยาบาลตําบลตามเจตนารมณของ

รัฐบาล 
 

5.  นโยบายการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

 5.1  จัดใหมีการจัดเก็บขยะภายในตําบลอยางเปนระบบตามความเหมาะสม 

 5.2  จัดใหมีการอบรม  ศึกษาดูงาน ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 5.3  ดําเนินการขุดลอก คู คลอง ปองกันปญหานํ้าทวมขัง 

5.4  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวม และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

 5.5  เฝาระวังและดําเนินการแกไขปญหาแหลงกอใหเกิดมลภาวะ 
 

 6.  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 

 6.1  สงเสริมสนับสนุนกลุมอาชีพในตําบลที่ปฏิบัติถูกตองตามเง่ือนไขเปนเศรษฐกิจแบบ

พอเพียง 

 6.2  สงเสริมกลุมอาชีพและกลุมสตรีแมบาน 

 6.3  สนับสนุนแกนนําเครือขายองคกรดานอาชีพ 

 6.4  สงเสริมและสนับสนุนกลุมผลิตภัณฑ (OTOP)  ในตําบลเพ่ือเปนการยกฐานะและใหมี

คุณภาพสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ  ได 
 

7.  นโยบายการพัฒนาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

 7.1  สงเสริมสนับสนุน เจาหนาที่ตํารวจในตําบลในการปองกันเหตุดวนเหตุรายและปญหายา

เสพติดตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

 7.2  อุดหนุน เครื่องมืออุปกรณที่จําเปนเพ่ือติดตอสื่อสารและประสานงานกับหนวยงานของ

รัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือแกไขปญหาทันเหตุการณ 

 7.3  สงเสริม สนับสนุน ใหมีการฝกอบรมทบทวน แกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนตาม

ความจําเปน 

 7.4  จัดสวัสดิการใหแกอาสาสมัคร เจาหนาที่ตํารวจชุมชนตามความจําเปน 
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 7.5  สงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการฝกอบรมและกิจกรรมรณรงคปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดอยางตอเน่ือง 

 7.6  สงเสริมสนับสนุนใหมีการติดต้ังสัญญาณไฟจราจร  ตามจุดเสี่ยง เชน สามแยก ทางโคง 

เขตชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของพ่ีนองประชาชน ผูสัญจรไปมา 
 

8.  นโยบายการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
 

 8.1  สงเสริมสนับสนุนกีฬาภายในตําบลทุกประเภท เชนกีฬาฟุตบอล มวย เรือพาย ตะกรอ 

และกีฬาอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

 8.2  จัดใหมีการแขงขันกีฬาภายในตําบลอยางตอเน่ือง 

 8.3  จัดสงทีมกีฬาเขารวมการแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ เพ่ือยกระดับใหสูงขึ้นตามความ

เหมาะสม 

 8.4  จัดใหมีการฝกอบรมดานทักษะของกีฬาตาง ๆ ตามความจําเปน 

 8.5  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณ กีฬาตามความจําเปนและความเหมาะสม 

 8.6  ปรับปรุงสนามกีฬากลางของตําบลใหไดมาตรฐาน 

8.7  สงเสริมสนับสนุนใหเด็กเยาวชน ประชาชนเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพและหลีกเลี่ยงอบายมุข

สิ่งเสพติดตาง ๆ 
 

9.  นโยบายการพัฒนาดานขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ 
 

 9.1  จัดใหมีการติดต้ังระบบเสียงไรสายทั่วถึงทั้งตําบลเพ่ือเปนการประชาสัมพันธขอมูล

ขาวสารตาง ๆ 

 9.2  สงเสริมสนับสนุนใหมีปายรณรงคเตือนภัย ปายประชาสัมพันธเพ่ือเปนการแจงขอมูล

ขาวสาร ใหประชาชนในตําบลทราบทันตอเหตุการณ 

9.3 สงเสริมสนับสนุนศูนยประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของชุมชน ในทุกหมูบานตามความ

เหมาะสม 
 

10.  นโยบายการพัฒนาดานการบรรเทาสาธารณภัย 
 

 10.1  จัดสรรงบประมาณตามความจําเปนในการบรรเทาสาธารณภัยตาง ๆที่ เกิดขึ้นใน

ตําบล ตามความเหมาะสม 

 10.2  สนับสนุน วัสดุ อุปกรณแกผูประสบภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นภายในตําบลตามความ

จําเปน และเหมาะสม 

  

11. นโยบายการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร 

 11.1  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและปลูกจิตสํานึกรักประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนพระประมุข 
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 11.2  จัดใหมีโครงการผูบริหารพบประชาชน 

 11.3  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล 

 11.4  จัดใหมีการฝกอบรมทัศนศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและศักยภาพใหแกพนักงาน

สวนตําบล คณะผูบริหาร  สมาชิกสภา และผูนําทองถิ่น ผูนําองคกรตางๆ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการ

ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ 

 11.5  จัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณครุภัณฑสํานักงานใหเพียงพอตอการบริหารจัดการ 

 11.6  ปรับปรุงแผนอัตรากําลังพนักงาน ใหเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจองคการ

บริหารสวนตําบล 

 11.7  ประสานการทํางานรวมภาครัฐและเอกชน เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณตามความ

จําเปน 

 11.8  ประเมินผลประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานตามความเหมาะสมกับงานเพ่ือทํา

ใหไปสูการพิจารณาผลงาน เปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติภารกิจใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 11.9  ประสานการทํางานรวมกับผูนําตําบล หมูบาน กลุมองคกรตาง ๆ 

11.10  จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชที่ ทันสมัย และมีความจําเปนตอการบริหารราชการ  

11.11  ปรับปรุงภูมิทัศน บริเวณที่ทําการ อบต.คลองชีลอมที่สาธารณะตางๆ  

11.12  เนนการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน     

การเสนอความคิดเห็น และตรวจสอบการปฏิบัติงานไดทุกเวลา 
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ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน 

ช่ือปญหา ขอบขาย/ปริมาณของปญหา
(สภาพปญหา) 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต(แนวทางการดําเนินงาน 

1.ปญหาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.ถนนไมไดมาตรฐาน 
2..โทรศัพทบาน/สาธารณไม
เพียงพอกับความตองการ
ประชาชน 
3.ไมมีแหลงนํ้าดิบ 
4.การขยายเขตป ระปาไมทั่วถึง  
5. ขาดนํ้าเพ่ืออุปโภค บริโภค 
 

ครัวเรือนในตําบล 
คลองชีลอม 
 
 
 
 
 
 
 
  

กอสราง/ปรับปรุงถนนใหได
มาตรฐานวางทอ  ขุดลอกทาง
ระบายนํ้า  สระนํ้า  
ประสานงานกับ
องคการโทรศัพทขยายเขต
โทรศัพทใหเพียงพอ 
ขุดลอกแหลงนํ้าธรรมชาติ 
กอสรางระบบประปาหมูบาน 
 

2.ปญหาดาน
เศรษฐกิจ 

1.รายไดไมเพียงพอกับคาครอง
ชีพ 
ที่สูงขึ้น 
2.ขาดการสงเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมรายได 
3.ขาดเงินทุนในการประกอบ
อาชีพ 
4.ขาดความรูและเครื่องมือใน
การเพ่ิมผลผลิตใหดีขึ้น 
5.ราคาผลผลิตไมแนนอน 
 
 
 
 

เกษตรกรในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สงเสริมอาชีพเสริมรายได 
สงเริมกิจกรรมกลุมอาชีพ 
สงเสริมรานคาชุมชน 
สงเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคให
เพียงพอและปลอดภัยตอการ
บริโภค 
สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร  พัฒนาการเกษตรที่
ย่ังยืนโดยผสมผสานภาค
เทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถิ่น
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของ
พ้ืนที่ 
 

3.ปญหาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 

1.การแพรระบาดของยาเสพติด 
2.จบการศึกษาไมมีงานทํา 
3.การจัดเวทีประชาคมไม
ตอเน่ือง 
4.ขาดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
5.บุคลากรดานสาธารณสุขไม
เพียงพอ 

ประชาชนในตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รณรงคปองกันปญหายาเสพติด 
สงเสริมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพสวนตัว 
สงเสริมและสนับสนุนการมีสวน
รวม 
สรางความเขมแข็งของชุมชน
โดยสงเสริมกระบวนการ
ประชาคมหมูบาน/ตําบล 
รณรงคการมีระเบียบวินัยเคารพ
กฎหมาย 
ขออัตรากําลังใหเพียงพอ 
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ช่ือปญหา ขอบขาย/ปริมาณของปญหา
(สภาพปญหา) 

พ้ืนที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมใน
อนาคต(แนวทางการ

ดําเนินงาน 
3.ปญหาดานสังคม
และคุณภาพชีวิต 
(ตอ) 
 

6.ไมมีการกําจัดขยะมูลฝอย
อยางถูก 
วิธี 
7.ปญหาสุขภาพเน่ืองจาก
อาหารมีสารตกคาง 
8.ปญหาสุขภาพของผูสูงอายุ 
9.การแพรระบาดของโรคติดตอ 
10.การประชาสัมพันธเรื่อง
สาธารณสุขไมทั่วถึง 
12.ขาดแคลนทุนในการศึกษา 
13.ไมมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
ทองถิ่น 
16.สังคมชนบทเปลี่ยนเปน
สังคมเมือง  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ถูกละเลย 

ครัวเรือนในตําบล 
คลองชีลอม 

จัดหาที่ทิ้งขยะ 
รณรงคการบริโภคอาหาร
ปลอดสารพิษ 
สงเสริมการปลูกผักปลอด
สารพิษ 
ประสานงานกับหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือให
ชวยเหลืออยางทันทวงที 
กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
ปลูกฝงคานิยมและปลูก
จิตสํานึกเยาวชนใหยึดมั่น
ในหลักศาสนธรรม 
ภาคภูมิใจในถิ่นกําหนด รัก
หวงแหนในภูมิปญญา  
สงเสริมสนับสนุนการ
อนุรักษสืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีด้ังเดิม 

4.ปญหาดาน
การเมือง 

1.บุคลากรไมเพียงพอกับภารกิจ 
2.บุคลากรยังขาดความ
เช่ียวชาญ ความชํานาญในการ
ภารกิจที่เพ่ิมขึ้น 
3.ขาดการมีสวนรวมของ
ประชาชน 
 

จํานวนบุคลากร
ของ อบต.คลอง 
ชีลอม 
ประชาชนในตําบล 
 

ดําเนินการตามแผน
อัตรากําลังจัดหา/จัดซื้อ
อุปกรณใหเพียงพอ 
จัดดูงานและฝกอบรม
บุคลากร 
รณรงคประชาสัมพันธทาง
หอกระจายขาวและแผนพับ 

5.ปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

1.ไมมีที่ทิ้งขยะ 
2.การกําจัดขยะไมถูกวิธี 
3.ประชาชนขาดจิตสํานึกในกา
รักษาความสะอาดและความ
เปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน   
ถนน            ที่สาธารณะ   
4.ประชาชนไมเห็นคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 

จํานวนครัวเรือนใน
ตําบล 

จัดหาสถานที่กําจัดขยะ
อยางถูกวิธี 
รณรงคใหประชาชนรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน 
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ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน  
  

  ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา  พ้ืนที่เปาหมาย  กลุมเปาหมายและการ
คาดการณแนวโนมในอนาคต 
  - การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล คลองชีลอม  ไดมีการพัฒนาครบทุกดานภายใน
เง่ือนไขและขอจํากัดของงบประมาณและบุคคล     จึงทําใหผลการพัฒนาไมทั่วถึงและไมมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  เทาที่ควร องคการบริหารสวนตําบล คลองชีลอม    จึงไดมีการทบทวนปญหาความตองการของ
ประชาชนโดยการจัดใหมีการประชุม  ประชาคมหมูบานขึ้นทุกป   เพ่ือเสนอปญหาและความตองการที่จะให
องคการบริหารสวนตํา บลแกไขปญหาใหกับประชาชนไดรับความเปนอยูที่ดีขึ้น    มีความสะดวกสบายมาก
ย่ิงขึ้น 
  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินถานภาพการพัฒนาในปจจุบัน   และโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของทองถิ่น ดวยเทคนิค   SWOT  Analysis    
  จากสภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของ  อบต .  สามารถนํามาประเมินศักยภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและอนาคตของ   อบต.  ดวยเครื่องมือที่เรียกวา SWOT 
 

จุดแข็ง (Strength) 
 

  1.  การคมนาคม   สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ  มีความพรอมประมาณ  รอยละ  70   
และมีการประกาศใชผังรวม ที่ต้ัง  ขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม   หางจากอําเภอเมืองตรัง 
ประมาณ  22  กิโลเมตร   การคมนาคมสะดวก   ทําใหการพัฒนาดานคมนาคมเขาไปอยางทั่วถึง     มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น   ประกอบกับราคาผลิตผลในชวง  3  ปที่ผานมา มีราคาสูงขึ้นทําให เกษตรกรมี
รายไดเพ่ิมขึ้นจากเดิม  
  2.  สภาพที่ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทรายเหมาะกับการปลูกไมยางพารา    ซึ่งสรางรายได
ใหกับประชากรมากที่สุด 
  3. ประชากรสวนใหญ  ไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง   เน่ืองจากมีสถานศึกษาแบบขยายโอกาส
ในตําบลและบริเวณใกลเคียง  มีสนามสําหรับเลนกีฬา    มีลานกีฬาสําหรับออกกําลังกาย   
  4. ประชาชนใหความสนใจกับการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา อบต.  
            5. มีประชาคมตําบลและประชาคมหมูบานทุกหมูบาน  ประชาชนมีสวนรวมในการเสนอ
แผนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล   
              6. บุคลากรของ  อบต.  รอยละ  90  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี    
  7. ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่นมีการสืบสานและการอนุรักษ 
  8. ไมมีปญหาเรื่องภัยธรรมชาติที่รายแรง 

จุดออน (Weakness) 
 

  1. ตองใชงบประมาณในการดูแลบํารุงรักษา  การกอสราง   ปรับปรุง  บุกเบิก  ดาน
โครงสรางพ้ืนฐานมาก 
            2. งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในทองถิ่นใหครบคลุมทุกดาน 

3. ราคาผลผลิตไมแนนอนขึ้นอยูกับกลไกตลาดและนโยบายของรัฐบาล  
  4. คานิยมของผูปกครองสงบุตรหลานไปเรียนในตัวเมือง ทําใหสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาบางโรงเรียนมีนักเรียนนอย 
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              5. การเลือกต้ังประชาชนยังใหความสําคัญกับพวกพอง  เครือญาติ และความสัมพันธสวนตัว   
              6. วัฒนธรรมประเพณีภูมิปญญาทองถิ่นกําลังถูกทําลายจากวัฒนธรรมสังคมเมือง 

  7. กลุมอาชีพไมเขมแข็งเน่ืองจากขาดการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบกับขาดงบประมาณ 
สนับสนุน 
 
โอกาส  (Opportunity) 
 

1. องคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรที่มีฐานะเปนนิติบุคคล  มีอิสระในการบริหารจัดการ
ภายใตกฎมาย 

2. เปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนที่สุด  สามารถรูสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง 
ดังน้ันการใชงบประมาณ จึงใชไดประโยชนกับประชาชนอยางแทจริง 

3. มีกลุมอาชีพทีส่ามารถพัฒนาให  เขมแข็งได   
4 .มีงบประมาณของจังหวัดสนับสนุน  จากทองถิ่นอ่ืนและหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 
5. การสรางความเข็มแข็งตามระบบเศรษฐกิจพอเพียง 

  
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด  (Threat) 
 

1. กฎหมายระเบียบ  ขอบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
3. ภารหนาที่เพ่ิมมากขึ้น  ตามภารกิจที่ไดรับถายโอน 
4. สภาพพ้ืนที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ยากในการพัฒนา 
5. ประชาชนหวังพ่ึงพิงหนวยงานราชการมากกวาพ่ึงตนเอง 
 6. งบประมาณในการพัฒนามีไมเพียงพอ 
 

 วิสัยทัศน(VISION)  และ พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาทองถ่ิน 
 

 องคการบริหารสวนตําบล คลองชีลอม   ไดกําหนด ทิศทางการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่ตําบล
คลองชีลอม  โดยมุงเนนการดําเนินงานภายใตหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เขาใจ เขาถึง พัฒนา ควบคู
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  พรอมทั้งนําจุดแข็ง  และ
ศักยภาพที่มีอยูมาใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาตําบล  เพ่ือสรางความเขมแข็งอยางย่ังยืน  โดยให
ความสําคัญกับการพัฒนาดาน โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษา สงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน พัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 
การอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น       ซึ่งเปนฐานรากในการพัฒนาเสริมสราง
ความเขมแข็งของกลุมอาชีพ ภาคการเกษตร ขณะเดียวกันจําเปนตองปรับตัวในการเ ช่ือมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจในระดับจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ   เพ่ือเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในป 2558  การเตรียมความพรอมดานโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมขนสงที่ตองกาวไปพรอมกับ
การยกระดับคุณภาพคน  การเสริมสรางองคความรู การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค ให
เปนพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของตําบล   จากปจจัยดังกลาวขางตน  องคการบริหารสวน
ตําบลคลองชีลอม  จึงไดกําหนด วิสัยทัศน(VISION)  และ พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาทองถิ่น ดังน้ี  
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      วิสัยทัศน  พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศนการพัฒนา 

 

“ คลองชีลอมนาอยู   สาธารณูปโภคครบครัน  รูทันสุขภาวะ   เศรษฐกิจยั่งยืน  สิ่งแวดลอมสดใส   
การศึกษากาวไกล   เชิดชูคุณธรรม  ประชาชนมีสวนรวม ” 
 

พันธกิจ 
 

1.  จัดใหมีการบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเพียงพอกับความตองการของประชาชน  
     และไดมาตรฐาน 
2.  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น และนําปรัชญาเศรษฐกิจ   
     พอเพียงมาเปนแนวทางในการพัฒนา 
3.  สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนและประสานความรวมมือกับ 
     หนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานอ่ืน 
4.  ดูแลรักษา  ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.  สงเสริมสนับสนุนการอนุรักษศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
6.  สงเสริมและจัดบริการประชาชนอยูดีมีสุข  
 

จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา 
 

1. เพ่ือใหมีบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเพียงพอกับความตองการของประชาชนโดยทั่วถึงและ
ไดมาตรฐาน 

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น 
3. เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น รวมทั้งลดความซ้ําซอนของงาน 
4. เพ่ือดูแลรักษา  ฟนฟู  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมใหใชประโยชนสูงสุด  คุมคา 

และย่ังยืน 
5. เพ่ือใหศาสนา วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นมีการสืบสานตลอดไป 
6. เพ่ือใหประชาชนอยูดีมีสุข 
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 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม (พ.ศ. 2558 – 2562)
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 

ยุทธศาสตรที่ ๑                 
การสรางฐานเศรษฐกิจของ
จังหวัด(ดานเกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว)   
ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒                  
การเสริมสรางความมั่นคงทาง
สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและ

การศึกษา เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

    ยุทธศาสตรที่ ๓          
การบริหารจัดการฐาน       

ทรัพยากรใหยั่งยืนและสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

    ยุทธศาสตรที่ ๔         
การเสริมสรางความ            

เปนเลิศในการบริหาร       
จัดการ 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัดจังหวัด 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ควบคูการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานพัฒนาและสงเสริม

การมีสวนรวมของ   
ประชาชน 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานการอนุรักษพลังงาน  

และทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน 
 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนา  
ดานอนุรักษและสงเสริม

ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการการอยูดีมีสุขของ

ทองถิ่น 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานคุณภาพชีวิตและ

สงเสริมการศึกษาเรียนรู
แบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนาของ 

อบต.คลอง 
ชีลอม 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ดานคุณภาพชีวิตและ
สงเสริมการศึกษา 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา
และสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 
 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมควบคูการ
สงเสริมการทองเที่ยว 

 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานอนุรักษ
และสงเสริมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานการอยูดี มีสุข 

แนวทางการ
พัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา 

ถนน สะพาน ทอระบายนํ้า 

1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพือ่อุปโภค  
บริโภค 

1.3 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของขยาย
เขตไฟฟาและติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

1.4 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของติดต้ัง
โทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะและ
เสียงตามสาย 

 

2.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 
2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัย 
2.3รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
2.4พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.5สงเสริม สนับสนุนการจัดเก็บ
ขอมูล การวิจัย  
2.6 สงเสริมการศึกษา 
2.7 เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสาร 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน 

3.2 สงเสริมระบบปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

3.3 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหนวยงาน 

3.4 สนับสนุนใหมีการ
ประสานงานระหวาง อปท. 
และหนวยราชการอ่ืน 
 

5.1 สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น 
 

4.1 สรางจิตสํานึกและ
ตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

4.2 บําบัดและฟนฟู
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.3 บําบัดและจัดการ
ขยะ 

 
 

6.1 สงเสริมและสนับสนุน
เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรรายยอยในภาค
การเกษตรโดยใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 พัฒนาและสงเสริม
อาชีพใหกับประชาชน 

 
 



แผนที่ยุทธศาสตร แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน “คลองชีลอมนาอยู สาธารณูปโภคครบครัน รูทันสุขภาวะ เศรษฐกิจยั่งยืน สิ่งแวดลอมสดใส  
การศึกษากาวไกล เชิดชูคุณธรรม ประชาชนมีสวนรวม” 

 

พันธกิจ 

๑. จัดใหมีการบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานอยาง
เพียงพอกับความตองการ
ของประชาชน 

 

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดียิ่งข้ึน ยกระดับ
คุณภาพดานการจัดการศึกษา 
จัดการดานสุขภาพและ
อนามัยของประชาชน 

 

๓. สงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการ 

 

๔. คุมครองดูแล และ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

 

๕. บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมอัน
ดีของทองถ่ิน   

 

6.เสริมสรางรายได สงเสริมการประกอบ
อาชีพ เสริมสรางความเขมแข็งใหคน ชุมชน  
สามารถพึ่งตนเองไดตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค 

๑. การจัดบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานได
มาตรฐานและเพียงพอ
ตอความตองการของ
ประชาชน 

 

2. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน 

 

3. ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

7. ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูม
ปญญาทองถ่ิน ไดรับ
การสืบทอด 

 

5. ประชาชน
ไดรับการ
บริการอยาง
ทั่วถึงและ
เพียงพอ 

 

6. เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมใหคงอยู 

8.ชุมชนมีความ
เขมแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองไดภายใต
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานคุณภาพ
ชีวิตและสงเสริมการศึกษา 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคู

การสงเสริมการทองเที่ยว 
 

5.ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นอนุรักษ์

และส่งเสริมประเพณีวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนา          
ดานอยูดีมีสุข 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน 
ทอระบายนํ้า คูระบายนํ้าและทาเทียบเรือ 

1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพื่ออุปโภค บริโภค 

1.3 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของขยายเขตไฟฟา
และติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 

1.4 ประสานหนวยงานที่เก่ียวของติดต้ังโทรศัพท
บาน โทรศัพทสาธารณะและเสียงตามสาย 

 

2.1 สงเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 
2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัย 
2.3รักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
2.4พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2.5สงเสริม สนับสนุนการจัดเก็บขอมูล 
การวิจัย  
2.6 สงเสริมการศึกษา 
2.7 เพิ่มชองทางในการรับรขาวสาร 

 

3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

3.2 สงเสริมระบบองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หนวยงาน 

3.4 สนับสนุนใหมีการระสานงาน
ระหวาง อปท. และหนวยราชการอื่น 

 
 

5.1 สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

 
 

4.1 สรางจิตสํานึกและตระหนัก
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4.2 บําบัดและฟนฟูธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4.3 บําบัดและจัดการขยะ 

 
 

6.1 สงเสริมและสนับสนุนเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหกับ
เกษตรกรรายยอยในภาค
การเกษตรโดยใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

6.2 พัฒนาและสงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน 

 

 
 

4. ประชาชน
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง 

 

9.ประชาชนไดรับการ
สงเสริมดานอาชีพและมี
รายไดที่เพียงพอตอคา
ครองชีพ 
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บทท่ี ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาโดย
พิจารณาจาก  แนวนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  / อําเภอ  กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในเขตจังหวัด  และการพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  ประกอบดวย 
 

        ยุทธศาสตรที่ 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
      แนวทางการพัฒนา  1. กอสราง ปรับปรุง บํารุง รักษาถนน สะพาน ทอระบายนํ้า 

2. การพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค/บริโภคและนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใหเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน 
3. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือนและ 
ติดต้ังไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
4. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของการติดต้ังโทรศัพทบาน โทรศัพท
สาธารณะและเสียงตามสาย 

        ยุทธศาสตรที่ 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษา 
        แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

2. สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
3. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
5. สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล การวิจัย การใชขอมูล
ประชาสัมพันธ 
6. สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
7. เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน 

        ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
        แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

2. สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน 
4. สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สวนราชการอ่ืน 

 

        ยุทธศาสตรที่ 4  ยุทธศาสตรการพฒันาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 1. สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
2. บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. บําบัดและจัดการขยะ 

    39 



  
        ยุทธศาสตรที่ 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิ      
                                        ปญญาทองถ่ิน 
        แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
 
       ยุทธศาสตรที่ 6  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดี มีสุข 
       แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมและสนับสนุนเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยใน

ภาคการเกษตรโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 

พันธกิจ  : การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ 
 

เปาประสงค  : การจัดบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค : รอยละจํานวนครัวเรือนที่ไดรับจัดบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา ถนน สะพาน  
ทางเทา ทอระบายนํ้า คูระบายนํ้าและทาเทียบเรือ 

จํานวนเสนทางคมนาคมเพ่ิมขึ้น  

1.2   การพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค/
บริโภคและนํ้าเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอและ
ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

จํานวนครัวเรือนที่มีนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค 
 

1.3  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของขยายเขต
ไฟฟาใหครบทุกครัวเรือนและ ติดต้ังไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

จํานวนครัวเรือนที่มีไฟฟาใช 
รอยละของไฟฟาสาธารณะครอบคลุมทุกหมูบาน 

1.4  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของการติดต้ัง
โทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะและเสียงตามสาย 

จํานวนครัวเรือนที่มีโทรศัพทใช 
 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  กองชาง   

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 1  การสรางฐานเศรษฐกิจของจังหวัด (ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ
ทองเที่ยว) ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพ 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานควบคูการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ   
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2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษา 

พันธกิจ :  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีย่ิงขึ้น 
 :  ยกดับคุณภาพดานการจัดการศึกษา 
 :  จัดการดานสุขภาพและอนามัยของประชาชน    
 

เปาประสงค  :   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
                :     ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
              :     ประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  : รอยละประชาชนที่มีความเปนอยูที่ดีขึ้น 
          :  รอยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
          :  รอยละประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
2.1  สงเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ จํานวนผูที่ไดรับการจัดสวัสดิการ 
2.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน จํานวนผูปวยลดลง 
2.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

จํานวนปญหาดานอาชญากรรม การโจรกรรมลดลง 

2.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากร จํานวนบุคลากรไดรับเขารวมฝกอบรม เพ่ิมขึ้น 
2.5  สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล การ
วิจัยและการใชขอมูลประชาสัมพันธ 

จํานวนขอมูลดานตางๆ 

2.6 สงเสริมการศกึษาของประชาชนทุกระดับ อัตราการเพ่ิมขึ้นของ  เด็ก  เยาวชน  และประชาชน
ทั่วไปที่ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทั้งในและนอก
ระบบ 

2.7 เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแกประชาชน จํานวนชองทางของประชาชนในพ้ืนที่ในการรับรู
ขาวสาร 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลดั   

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 2  การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษา 
เรียนรูอยางมีคุณภาพ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  : 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสงเสริมการศึกษาเรียนรูแบบองครวม 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

พันธกิจ  :  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
  :  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  :  พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 

เปาประสงค  : ประชาชนไดรับการบริการอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :  รอยละจํานวนประชาชนที่เขาถึงบริการอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
3.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมในการทํากิจกรรม 
3.2  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อัตราความเสียหายทีเ่กิดขึ้นจากสาธารณภัยในพ้ืนที่ 
3.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนวยงาน จํานวนประชาชนที่ไดรับการบริการจาก อบต. 
3.4  สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการอ่ืน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่องคกรไดบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงานอ่ืน 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด   

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 4  การเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  : 
  ยุทธศาสตรที่ 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

     43 



 
 
 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมควบคูการสงเสริมการทองเที่ยว 

พันธกิจ  :  คุมครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

เปาประสงค  :  เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคงอยู 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  : จํานวนกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
4.1  สรางจิตสํานึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

4.2  บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนโครงการ/กิจกรรมดานบําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที ่

4.3  บําบัดและจัดการขยะ จํานวนขยะในพ้ืนที่ 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด   

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 3  การบริหารจัดการฐานทรัพยากรใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดี 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  : 

 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาดานการอนุรักษพลังงาน  และทรัพยากรธรรมชาติและ 
            สิ่งแวดลอม  อยางย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.03 

    44 



 
 
 
 
 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

พันธกิจ   : .บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

เปาประสงค  :   ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  ไดรับการสืบทอด 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค   :  จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูม ิ
                                     ปญญาของทองถิ่น 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
5.1  สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และภูม ิ                                    
ปญญาของทองถิ่น 
 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด   

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  :  
ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาดานอนุรักษและสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปญญา  

ทองถิ่น 
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6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอยูดีมีสุข 

พันธกิจ  :  เสริมสรางรายได  สงเสริมการประกอบอาชีพ  

:  เสริมสรางความเขมแข็งใหคน ชุมชน สามารถพ่ึงตนเองไดตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เปาประสงค      :  ชุมชนมีความเขมแข็ง  สามารถพ่ึงตนเองไดภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

:  ประชาชนไดรับการสงเสริมดานอาชีพและมีรายไดที่เพียงพอตอคาครองชีพ 

ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค  :  รอยละของหมูบานที่ดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

                        :  รอยละของครัวเรือนที่มีอาชีพและรายไดที่เพียงพอและมั่นคง 

                        :  รอยละของกลุมอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาดานทักษะ 

                                    และศักยภาพในการบริหารจัดการ 
 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 
6.1  สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางความเข็มแข็ง
ใหกับเกษตรกรรายยอยในภาคการเกษตร โดยใช
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- อัตราการเพ่ิมขึ้นของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง    
- อัตราการเพ่ิมขึ้นของรายไดของประชาชนในพ้ืนที่   
 

6.2  พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชน - อัตราการเพ่ิมขึ้นของศักยภาพในการบริหารจัดการ
กลุมอาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนที่ 

 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก :  สํานักงานปลัด   

ความเชื่อมโยง 
1. ยทุธศาสตรจังหวัด  :  

ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความมั่นคงทางสังคม  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรู
อยางมีคุณภาพ 

 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  :  
ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอยูดีมีสุขของทองถิ่น 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

 

เปาประสงค  
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การสราง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
(ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และ การ
ทองเที่ยว)       
ที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน
ควบคูการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ   

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน 
 

- กอสราง  
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  
ซอมแซมระบบ
คมนาคมขนสง
ใหมีความ
สะดวก   

- รอยละของ
ถนนในพ้ืนที่มี
ความสะดวก
ในการสัญจร
ไปมา 

๖๖ % ๖8 % 70 % 72 % 74 % - บุกเบิก กอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเทา 
และทาเทียบเรือ   

 

- จํานวนเสนทาง
คมนาคมที่เพ่ิมขึ้นมี
มาตรฐานและมีความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 

 

เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 2/ป  

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ประเภท บุกเบิก 
กอสราง ปรับปรุง 
บํารุงรักษา ซอมแซม 
ถนนในพ้ืนที่ 

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ประเภท กอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซม สะพาน ทาง
เทา และทาเทียบเรือ   

กองชาง สํานักงาน 
ปลัด , 

กองคลัง 

- กอสราง  
ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  
ซอมแซมระบบ
สาธารณูปโภค 
ไดมาตรฐาน      
มีประสิทธิภาพ  
และเพียงพอ  
ตอความ
ตองการของ
ประชาชน 

- รอยละของ
ครัวเรือนมี
ประปาที่ได
มาตรฐานใช 

73 % 76 % 79 % 82 % 85 % - พัฒนาและจัดหา
แหลงน้ําเพ่ืออุปโภค 
บริโภค   

- อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ประปาที่ไดมาตรฐานใช 

 

เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 3/ป  

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม
ประเภทกอสราง 
ปรับปรุง บํารุงรักษา 
ซอมแซมระบบประปา  
บอน้ําต้ืน  บอบาดาล  
ฯลฯ   
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค  
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การสราง
ฐานเศรษฐกิจ
ของจังหวัด 
(ดาน
เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
และ การ
ทองเที่ยว)       
ที่มั่นคงและมี
เสถียรภาพ 

 

 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน
ควบคูการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ   

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน 
 

ขยายเขตไฟฟา
ใหครบทุก
ครัวเรือนและ
ติดต้ังไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ   

- รอยละ     
ของครัวเรือน
มีไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
รอยละของ
ไฟฟา
สาธารณะ
ครอบคลุมทุก
หมูบาน 

96     
% 

 

 

 

 

 

45     
% 

 

97   
% 

 

 

 

 

 

47     
% 

 

98     
% 

 

 

 

 

 

49     
% 

 

99 
  % 

 

 

 

 

 

51     
% 

 

100  
% 

 

 

 

 

 

53     
% 

 

 

- ขยายเขต ติดต้ัง 
ไฟฟา 

 

 

 

 

- ขยายเขต ติดต้ัง 
ปรับปรุง  บํารุงรักษา
ไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

- อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ครัวเรือนที่มีระบบ
ไฟฟาสาธารณะใช 
 
 
 
 
 
 
 
อัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ไฟฟาสาธารณะ
ครอบคลุมทุกหมูบาน 

เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 1/ป  

 

 

 

 

 

เพ่ิมขึ้น  
รอยละ 2/ป 

- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม  
ประเภท ขยายเขต  
ไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
- ดําเนินการจัด
โครงการ/กิจกรรม  
ประเภท สํารวจ  ติดต้ัง  
ขยายเขต  ปรับปรุง  
บํารุงรักษา  ซอมแซม
ไฟฟาแสงสวาง
สาธารณะ 

กองชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองชาง 

สํานักงาน 
ปลัด , 

กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงาน 
ปลัด , 

กองคลัง 

-         
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม   อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและ
สงเสริม
การศึกษา 

- ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

-รอยละ
ประชาชนที่มี
ความเปนอยูที่ดี
ขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- รอยละของ
ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

70 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60% 

 75 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65% 

 80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70% 

85 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 

สงเสริมการการจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน 
 
 
 
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชน 

- รอยละของ
ประชาชนที่
ไดรับการจัดสรร
สวัสดิการ  
 
 
 
 
 
จํานวนผูปวย
ลดลง 
 
 
 
 
จํานวนปญหา
ดาน
อาชญากรรม
ลดลง การ
โจรกรรมลดลง 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
5/ป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
5/ป 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
และสังคมสงเคราะห ของเด็ก 
สตรี คนชรา คนพิการและ
ผูดอยโอกาส  ในชุมชน เชน 
โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ ฯลฯ 
 
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
สงเสริม สนับสนุน  สุขภาพ
อนามัยของประชาชน เชน 
โครงการตรวจสุขภาพประจําป  
ฯลฯ 
 
ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภทสงเสริมสนับสนุนดาน
การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของประชาชน เชน 
โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุ
ทาง ถนนในชวงเทศกาลสําคัญ 
ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและ
สงเสริม
การศึกษา 

- ประชาชน
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง 

- รอยละ
ประชาชนไดรับ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึง  

60 
% 

70
% 

80
% 

90 
% 

100 
% 

- สงเสริม
การศึกษาของ
ประชาชนทุกระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพ่ิมชองทางใน
การรับรูขาวสาร
ใหแกประชาชน 

 

 

- อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของ  เด็ก  เยาวชน  
และประชาชนทั่วไปที่
ไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ  ทั้งในและ
นอกระบบ 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนชองทางของ
ประชาชนในพ้ืนที่ใน
การรับรูขาวสาร 
 
 
 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
5/ป 

 
- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
และสนับสนุนดาน
การศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ เชน โครงการจัดซื้อ  
วัสดุ  อุปกรณ  การศึกษา 
, โครงการอาหารเสริม
(นม) ฯลฯ 

 

ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
และสนับสนุน การเรียนรู
ตลอดชีวิต  และเพ่ิม
ชองทางในการรับรู
ขาวสารใหแกประชาชน 
เชน โครงการสนับสนุน
ศูนยเรียนรูชุมชน  
โครงการจัดทําส่ือ
ประชาสัมพันธตาง ๆ ฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพฒันา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง     จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิต
และสงเสริม
การศึกษาเรียน 
รูแบบองครวม 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิตและ
สงเสริม
การศึกษา 

- ประชาชน
ไดรับการศึกษา
อยางทั่วถึง 

- รอยละ
ประชาชนไดรับ
การศึกษาอยาง
ทั่วถึง  

60 
% 

70
% 

80
% 

90 
% 

100 
% 

- สงเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดเก็บขอมูล การ
วิจัยและการใช
ขอมูล
ประชาสัมพันธ 
 
 
 
- การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

-- จํานวนขอมูลดาน
ตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนบุคลากร
ไดรับการเขา
ฝกอบรม 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
5/ป 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
และสนับสนุนใหมีการ
สํารวจ จัดเก็บขอมูล
พ้ืนฐานของ อบต. การ
สํารวจความพึงพอใจตอ
การใหบริการประชาชน 
เปนตน 

ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนดานการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร เชน 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร,การฝกอบรม 
/ทัศนศึกษาดูงาน ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

 

แบบ ยท.04 

51 



 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรการ
สงเสริมความ
เปนเลิศในการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร   
การพัฒนา
และสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร   
การพัฒนา
และสงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน 
 

- ประชาชน
ไดรับการบริการ
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

- จํานวน
ประชาชนที่
เขาถึงบริการ
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

73 % 76 % 79 % 82 % 85 % - สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชน 
 
 
 
 
 
-สงเสริมระบบ
ปองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

จํานวนประชาชนที่
มีสวนรวมในการ
ทํากิจกรรม 
 
 
 
 
 
อัตราความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นจากสา
ธารณภัยในพ้ืนที่ 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
3/ป  

- - ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนดานการมีสวนรวม
ของประชาชน เชน โครงการ 
อบต.สัญจร , โครงการจัดทํา/
ทบทวนแผนชุมชน ฯลฯ 
 
 
ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุน  และพัฒนาระบบ
ปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เชน โครงการชวยเหลือ
ประชาชนผูประสบสาธารณ
ภัย 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

      

             

 

 

แบบ ยท.04 

52 



 

 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตรการ
สงเสริมความ
เปนเลิศในการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร   
การพัฒนา
และสงเสริม
การมีสวนรวม
ของประชาชน 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร   
การพัฒนา
และสงเสริม
การมีสวน
รวมของ
ประชาชน 
 

- ประชาชน
ไดรับการบริการ
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

- จํานวน
ประชาชนที่
เขาถึงบริการ
อยางทั่วถึงและ
เพียงพอ 

73 % 76 % 79 % 82 % 85 % - พัฒนาระบบ
บริหารจัดการของ
หนวยงาน 

 

 

 

 

- สนับสนุนใหมี
การประสานงาน
ระหวางองคกร
ปกครองสวน
ทองถิ่น 

จํานวนประชาชนที่
ไดรับการบริการ
จากอบต. 
 
 
 
 
 
 
- จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่องคกร
ไดบูรณาการงาน
รวมกับหนวยงาน
อ่ืน 

เพ่ิมขึ้นรอยละ 
3/ป  

-  ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุนดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการของ
หนวยงาน เชน จัดซื้อวัสดุ  
อุปกรณ ครุภัณฑ ฯล 
 
 
 
- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุน  ประสาน การ
ดําเนินงานดานการ    บูรณา
การงานรวมกับหนวยงานอ่ืน 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

       

             

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 

องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง    จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ 

กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรให
ยั่งยืนและสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงาน  และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
ควบคูการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

- เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จํานวน
กิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

2 4 6 8 10 - สรางจิตสํานึก
และความ
ตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

เพ่ิมขึ้น  2
กิจกรรม/ป  

- ดําเนินการจัดโครงการ 
/กิจกรรมประเภท 
สงเสริม  สนับสนุน    
การสรางจิตสํานึกใน  
การอนุรักษทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวด 
ลอมในพ้ืนที่ เชน 
โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ 
ทรัพยากร ธรรมชาติ  
และส่ิงแวดลอม , 
โครงการปลูกปาเฉลิม
พระเกียรติฯลฯ  

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

- บําบัดและ
ฟนฟูธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

- จํานวนโครงการ/
กิจกรรมดานบําบัดและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ 

 - ดําเนินการจัดโครงการ 
/กิจกรรมประเภท 
สงเสริม  สนับสนุน     
บําบัดและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนที่ เชน  
โครงการขุดลอก  คลอง  
หวย แมน้ํา ฯ สาธารณะ  
, โครงการปองกันและ
ปราบปรามการลักลอบ
บุกรุกทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติ โครงการปลูก
ไมดอกไมประดับบริเวณ
สองขางทาง ฯลฯ   

  

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การบริหาร
จัดการฐาน
ทรัพยากรให
ยั่งยืนและสราง
ส่ิงแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
การอนุรักษ
พลังงาน  และ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม
ควบคูการ
สงเสริมการ
ทองเที่ยว 

- เพ่ืออนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

- จํานวน
กิจกรรมดาน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 

2 4 6 8 10 - บําบัดและจัดการ
ขยะ 

- จํานวนขยะในพ้ืนที่  - ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม  
สนับสนุน   การบริหาร
จัดการและการกําจัดขยะ
อยางยั่งยืน  เชน โครงการ
กอสรางเตาเผาขยะ  , 
โครงการจัดซื้อรถเก็บขยะ 
, โครงการสงเสริมและ
สนับสนุนการบริหาร
จัดการขยะภายในชุมชน 
ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

                

 

 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
อนุรักษและ
สงเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานอนุรักษ
และสงเสริม
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
และภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ไดรับ
การสืบทอด
ศิลปะ ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น  ไดรับ
การสืบทอด 

จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการใน
การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และ
ภูมิปญญาของ
ทองถิ่น 

3 
 

6 
 

9 
 

10 
 

12 
 

- สงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี และ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 

- จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่
ดําเนินการในการ
อนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  และภูมิ
ปญญาของทองถิ่น 

เพ่ิมขึ้น 3 
กิจกรรม/ป  

ดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม
ประเภทสงเสริม  สนับสนุน  
ฟนฟู และดํารงไวซึ่ง 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  และ
ภูมิปญญา เชน โครงการแห
เทียนพรรษา  โครงการรดน้ําดํา
หัวผูสูงอายุ การละศีลอดเดือน
รอมฎอนของศาสนาอิสลาม 
ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 

                                                  

      

 -      

 
 

 

แบบ ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ.2558 - 2562) 
องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม    อําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

เปาประสงค 
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค
(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย กลยุทธ/แนวทาง          
การพัฒนา  

ตัวชี้วัดระดับ         
กลยุทธ 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หนวยรับ     
ผิดชอบ 

หนวย
สนับสนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร  
การเสริมสราง
ความมั่นคงทาง
สังคม  พัฒนา
คุณภาพชีวิต
และการศึกษา
เรียนรูอยางมี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนาดาน
การอยูดีมีสุข
ของทองถิ่น 

ยุทธศาสตร  
การพัฒนา
ดานการอยูดี
มีสุข 

- ชุมชนมีความ
เขมแข็ง  
สามารถ
พ่ึงตนเองได
ภายใตหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
- ประชาชน
ไดรับการสงเสริม
ดานอาชีพและมี
รายไดที่เพียงพอ
ตอคาครองชีพ 

- รอยละของ
หมูบานที่
ดําเนินงานตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
- รอยละของ
ครัวเรือนมีอาชีพ
และรายไดที่
เพียงพอและ
มั่นคง 
 
 
 รอยละของกลุม
อาชีพ/อาชีพ
เสริมในพ้ืนที่
ไดรับการพัฒนา
ดานทักษะและ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการ 

60 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 

60% 

 70 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% 
 
 
 
 
 
 

65% 

 80 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

85% 
 
 
 
 
 
 

70% 
 
 

90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 

75% 

100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

95% 
 
 
 
 
 
 

80% 

- สนับสนุนและ
สงเสริมเพ่ือสราง
ความเข็มแข็ง
ใหกับเกษตรกร
รายยอยในภาค
การเกษตร โดยใช
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
- พัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ
ใหกับประชาชน 

- อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
- อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของรายไดของ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
- อัตราการเพ่ิมขึ้น
ของศักยภาพในการ
บริหารจัดการกลุม
อาชีพ/อาชีพเสริมใน
พ้ืนที่ 

เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 10/ป 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 5/ป 
 
 
 
 
 
เพ่ิมขึ้นรอย
ละ 5/ป 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภทสงเสริม
และสนับสนุนการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใชในการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนที่  เชน 
บานตนแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ฯลฯ 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภท สงเสริม
และสนับสนุนการประกอบ
อาชีพ/อาชีพเสริมใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่   เชน 
โครงการปรับเปล่ียนอาชีพ 
ฯลฯ 

- ดําเนินการจัดโครงการ/
กิจกรรมประเภท สงเสริม  
สนับสนุน  การพัฒนาดาน 
ทักษะและศักยภาพในการ
บริหารจัดการของกลุม
อาชีพ/อาชีพเสริมในพ้ืนที่  
เชน โครงการจัดฝกอบรม 
ศึกษาดูงาน อาชีพ/อาชีพ 
เสริม  , โครงการสนับสนุน
วัสดุ อุปกรณ  เงินทุนใกแก
กลุมอาชีพ/อาชีพเสริมใน
พ้ืนที่ ฯลฯ 

สํานักงาน 
ปลัด 

กองชาง , 
กองคลัง 
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บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1  บุกเบิก  กอสราง  ปรับปรุง บํารุง 
รักษาถนน  สะพาน  ทอระบาย นํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  การพัฒนาและจัดหาแหลงนํ้าเพ่ือการ
อุปโภค/บริโภค และนํ้า เพ่ือการเกษตร  
ใหเพียงพอและครอบคลุมทุกครัวเรือน 
 
1.3  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของขยาย
เขตไฟฟา  ใหครบทุกครัวเรือนและติดต้ัง  
ไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
1.4  ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของการ
ติดต้ังโทรศัพทบาน โทรศัพทสาธารณะ   
และเสียงตามสาย 
 

๑.๑.๑ บุกเบิกถนน 
๑.๑.๒ กอสรางถนน 
๑.๑.๓ กอสรางทอระบายนํ้าหรือคูระบายนํ้า 
๑.๑.๔ ปรับปรุงถนน 
๑.๑.๕ ปรับปรุงทอระบายนํ้าหรือคูระบายนํ้า 
๑.๑.๖ ขยายเสริมผิวจราจร 
๑.๑.๗ กอสรางทาเทียบเรือ  
๑.๑.๘ กอสรางสะพาน 
๑.๑.๙ จัดซื้อวัสดุงานกอสราง 
                   ฯลฯ 
๑.๒.๑ กอสรางและปรับปรุงระบบประปาหมูบานหรือ
บอบาดาล 
๑.๒.๒ ขุดลอกแหลงนํ้าหรือสระนํ้า 
                   ฯลฯ 
๑.๓.๑ ขยายเขต ติดต้ัง ปรับปรุง  บํารุงรักษาไฟฟาแสง
สวางสาธารณะ 
                    ฯลฯ 
1.4.1 ขยายเขตโทรศัพทบาน สาธารณะ การติดต้ัง
เสียงตามสายในหมูบาน 

กองชาง 
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บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสงเสริม การศึกษา 
 

2.1  สงเสริมการจัดสวัสดิการและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 

2.1.1    จัดกิจกรรมผูสูงอาย,ุเยาวชน,ครอบครัวและ 
ผูดอยโอกาส 
2.1.2   กอสรางซอมแซมอาคารบานพักผูสูงอายุ 
2.1.3 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุและ 
ผูดอยโอกาส 
2.1.4 กอสรางศาลาเอนกประสงคเพ่ือการสันทนา 
การของชุมชน 
2.1.5 การบริหารจัดการกิจการสงเคราะหคนชรา 

         ฯลฯ 
 
 

2.2.1    จัดอบรมและใหความชวยเหลือดานสุขภาพ
อนามัย การปองกันโรคและยาเสพติดของ 
ประชาชน 
2.2.2 จัดซื้อวัสดุอุปกรณและเวชภัณฑปองกันโรค 
2.2.3 จัดทําขอมูลสุขภาพของประชาชน 
2.2.4 กอสรางและสนับสนุนการกอสรางสนามกีฬา 
2.2.5 จัดการและสนับสนุนการแขงขันกีฬา 
2.2.6 สนับสนุนอุปกรณกีฬา 
                    ฯลฯ 
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บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสงเสริม การศึกษา 
 

2.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 
 
 
 
2.4.  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 
 
 
 
 
2.5  สงเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บขอมูล 
การวิจัย การใชขอมูล  ประชาสัมพันธ 
 
 
2.6  สงเสริมการศึกษาของประชาชนทุก
ระดับ 
 
 

2.3.1  อบรม ใหความรูการรักษาความปลอดภัย 
ใหแกชุมชน 
2.3.2  รณรงคเฝาระวัง ปองกันการเกิดอุบัติภัยตาง ๆ 
2.3.3   อบรมใหความรูดานวินัยจราจร 
                   ฯลฯ 
 
2.4.1  จัดอบรมใหความรูดานปฏิบัติงาน ระเบียบ 
กฎหมายใหแก ขาราชการ พนักงาน  ผูบริหาร ส.อบต. 
                   ฯลฯ 
2.4.2  จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน 
อ่ืน 
 
2.5.1  สงเสริม จัดทําวิจัย การจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ดานตาง ๆ ของ อบต. 
                  ฯลฯ 
 
2.6.1 สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในพื้นที ่เชน อาหารเสริม(นม) อาหาร  กลางวัน    
                    ฯลฯ 
  
 

สํานักงานปลัด 

 
บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
คุณภาพชีวิตและสงเสริม การศึกษา 
 
 
 
 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ 
ประชาชน 
 

2.7  เพ่ิมชองทางในการรับรูขาวสารใหแก
ประชาชน       
 
 
 
 
3.1  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  สงเสริมระบบปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
 

2.7.1  พัฒนา สนับสนุนศูนยเรียนรูของชุมชน 
2.7.2  กอสราง ปรับปรุงหองสมุดชุมชนหรือหอ  
กระจายขาวชุมชน 
2.7.3  กอสรางศูนยอินเตอรเน็ตตําบล 
                    ฯลฯ 
 
3.๑.๑ ฝกอบรมใหความรูดานการเมืองการปกครอง 
ตามระบอบประชาธิปไตยแกประชาชน  ชุมชน  สมาชิก 
สภาทองถิ่น ฯ 
3.1.2 จัดกิจกรรม อบต.เคลื่อนที่  
3.๑.๓ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธของหนวยงาน 
3.๑.๔ จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
บริหารงานของหนวยงาน 
                 ฯลฯ 
3.2.๑ จัดแผนปองกันบรรเทาสาธารณภัย 
3.2.2 จัดซื้ออุปกรณและครุภัณฑปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
3.2.๓ จัดฝกอบรม/ทบทวนของ อปพร.หรือชุด 
ปฏิบัติการดานการบรรเทาสาธารณภัย 
3.2.๔ ชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาการเกิด 
สาธารณภัย 
                  ฯลฯ 

สํานักงานปลัด 

 
 

บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
สงเสริมการมีสวนรวมของ 
ประชาชน 
 

3.3  พัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4  สนับสนุนใหมีการประสานงานระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

3.3.๑ จัดหาปรับปรุงครุภัณฑเพ่ือใชในการพัฒนา 
หนวยงาน 
3.3.๒ กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษา  อาคาร  หรือ 
สถานที่ปฏิบัติงาน 
3.3.๓ คาใชจายในการบริหารจัดการของหนวยงาน 
3.3.๔ การจัดบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแก 
ประชาชน 
3.3.๕ การพัฒนารายได ปรับปรุงแหลงรายได 
                      ฯลฯ 
 
3.4.1 สนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการหรือ 
หนวยงานอ่ืน 
                       ฯลฯ 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 

บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
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4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมควบคูการสงเสริมการ 
ทองเที่ยว 

 4.1  สรางจิตสํานึกและตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
4.2  บําบัดและฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
4.3  บําบัดและจัดการขยะ 
 
 
 
 
 

๔.๑.๑ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
๔.๑.๒ สงเสริมปลูกปาที่สาธารณะหรือสองขางทาง 
                      ฯลฯ 
 
 
๔.๒.1 ขุดลอกลําคลองแมนํ้า ฯ 
๔.๒.2 การฟนฟูรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๔.2.3 สงเสริมการปลูกไมดอกไม  ประดับในที ่
สาธารณะสองขางทาง ฯ 
                     ฯลฯ 
 
๔.3.1 จัดหาถังขยะประจําครัวเรือน  ชุมชน 
๔.3.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 
ภายในชุมชน 
                      ฯลฯ 
 

สํานักงานปลัด 

 
 
 
 

บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ    
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
5.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 5.1  สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 5.1.1   สงเสริมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมประจําถิ่น สํานักงานปลัด 

ภาคผนวก 1 
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อนุรักษและสงเสริมประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการ
อยูดี มีสุข  

ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
 
 
 
6.1  สนับสนุนและสงเสริมเพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยในภาค
การเกษตรโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
6.2 พัฒนาและสงเสริมกลุมอาชีพใหกับ
ประชาชน 
 

5.1.2   สนับสนุนฟนฟูภูมิปญญาทองถิ่น 
5.1.3   สงเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนา 
                        ฯลฯ 
 
6.1.1 สงเสริมกระบวนการเรียนรูการประยุกตใช 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6.1.2 สงเสริมและสนับสนุนในการเพ่ิมมูลคาสินคาทาง 
การเกษตรและสินคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
                         ฯลฯ 
 
6.2.๑ ฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน 
6.2.๒ จัดหาอาชีพเสริมใหแกประชาชนผูมีรายไดนอย 
6.2.3 เพ่ิมพูนความรูและทักษะฝมือใหแกกลุมอาชีพ 
                          ฯลฯ 
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ภาคผนวก 
 ภาคผนวก 1 บัญชีกลุมโครงการ/ประเภทโครงการ 

ภาคผนวก 2 การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน
ไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน  ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖     

ขอ  ๒๘ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ทองถิ่น  โดย

คณะกรรมการประกอบ จากหลายฝายดวยกัน  ทั้งสมาชิกสภาที่สภาทองถิ่นคัดเลือก  ประชาคมทองถิ่น         

ที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือก   ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริ หารคัดเลือก   หัวหนาสวนการบริหาร   

รวมทั้ง   ผูทรงคุณวุฒิที่ ผูบริหารคัดเลือก ซึ่งจากการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายน้ี  จะทําให

การติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินผลสามารถวัดผลบรรลุและวัด

ความสําเร็จของโครงการ  เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางแทจริง   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล

ประกอบดวย   

 ๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน 

๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 

๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน 

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหน่ึงคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 

อีกหน่ึงคนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถิ่น  มีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 

 (๑) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  และประกาศผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกป  ทั้งน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (๔) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรน้ัน คือ การประเมินวามีการนําแผน

ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด  และไดผลเป นอยางไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน

ยุทธศาสตรไดในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุ ติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร

ฉบับตอไปได  ดังน้ัน การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการ

ปฏิบัติในแตละแนวทางกา รพัฒนากอน  เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  ซึ่งจะแสดงใหเห็น    

ไดวา  ก ารพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัย ทัศน

หรือไม  ดังน้ันในขั้นตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตามประเมิ นผลแผนพัฒนาใหไดขอ มูล

ขอเท็จจริงอันจะนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบือนจากผลก ารปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น โดยกําหนดรูปแบบที่จะใช ในการ

ติดตามและประเมินผล  ดังน้ี 

  การติดตาม  จะใชแบบรายงานแบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนแบบติดตามผลการดําเนินงานของอ งคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส  เปน

เครื่องมือที่สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

แผน ยุทธศาสตรที่กําหนด  โดยมีประเด็นในการติดตาม คือ (๑) ติดตามผลการดําเนิน งานและการเบิกจาย

งบประมาณตามแผนพัฒนาสามป (๒)  ผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณ ตามโครงการที่ไดรับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  รายละเอียดตามภาคผนวก  

  การประเมินผล  จะใชแบบรายงานแบบที่ ๑, แบบที่๓/๑, แบบที่๓/๒, แบบที่๓/๓                

ดังน้ี 

  ๑) แบบที่  ๑  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง  เ พ่ือ

ประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวาดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด  

อยางไรรายละเอียดตามภาคผนวก 

  ๒) แบบที่ ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  โดยมีประเด็นในการ

ประเมิน  ๓  สวน  คือ  

   (๑)  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

   (๒)  ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร   

(๓)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

  รายละเอียดตามภาคผนวก 

  ๓)  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในภาพรวม  ซึ่งใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เกี่ยวของตอผลการดําเนินงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม  รายละเอียดตามภาคผนวก 

  ๔)  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร  ซึ่งใชในการปร ะเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผูที่เกี่ยวของตอผลการ

ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร รายละเอียดตามภาคผนวก 
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การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 

ระบบติดตาม ระบบประเมินผล 

ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผูประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

อบต. ๑. ใชแบบรายงานท่ี  ๒  แบบ

ติดตามผลการดําเนินงานของ 

อบต.  รายไตรมาส (๓ เดือน) 

๒. สงรายงานใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  

ทุกๆ 

 ๓ เดือน 

อบต. ๑. ใชแบบรายงานท่ี ๑  การ

กํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

ของ อบต. 

๒. สงรายงานใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

เม่ือ อบต.

ประกาศใช

แผน 

๑. ใชแบบรายงานท่ี ๓/๑  

แบบประเมินผลการดําเนินงาน

ตามยุทธศาสตร  

๒. ใชแบบรายงานท่ี ๓/๒  

แบบประเมินความพอใจตอผล

การดําเนินงานของ  อบต. ใน

ภาพรวม 

๓. ใชแบบรายงานท่ี ๓/๓  

แบบประเมินความพอใจตอผล

การดําเนินงานของ  อบต. ใน

แตละยุทธศาสตร 

๔. สงรายงานใหคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา 

ทุกๆ  ๑ ป 

(ภายใน 

ธันวาคม) 

คณะ

ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 

๒. วิเคราะหรายงานตามแบบ 

๓. รายงานผลใหผูบริหารทราบ 

๑๕ วัน

นับต้ังแต

รับ

รายงาน 

คณะ

ติดตามฯ 

๑. ตรวจสอบรายงาน 

๒. วิเคราะหรายงานตามแบบ 

๓. เสนอผูบริหารทราบ 

๑๕ วัน

นับต้ังแต

รับรายงาน 

ผูบริหาร ๑. เสนอสภาเพ่ือทราบ 

 

๒. ประกาศใหประชาชนทราบ 

๑.ภายใน

ธันวาคม 

๒.ประกาศ

ไมนอยกวา

๓๐วัน 
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แบบที่  ๑  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
คําชี้แจง :  แบบที่  ๑ เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรแลว 

 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ..............องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
๑.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๒.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๓.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
๔.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๕.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น   
๖ . มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประชาคมทองถิ่นพิจารณารางแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 

สวนที่  ๒  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถ่ิน   
๗.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถิ่นมาจัดทําฐานขอมูล   
๘.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
๙.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่น 

 
 

๑๐ .  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ศักยภาพของทองถิ่น 

 
 

๑๑ .  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่นท่ีสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 

 
 

๑๒.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน   
๑๓.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น   
๑๔.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๑๕.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
๑๖.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
๑๗.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   
๑๘.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรายไตรมาส (๓ เดือน) 
 

คําชี้แจง  :  แบบที่  ๒ เปนแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายใตแผนยุทธศาสตร ๕ ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดําเนินงานทุก  ๆ ๓ เดือน เริ่มต้ังแตสิ้นสุดการดําเนินงานทุก ๆ ๓ เดือน          เริ่มต้ังแต
สิ้นสุดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ ๑ 

สวนที่  ๑ ขอมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น..........องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม............................................... 
๒.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่   
 (๑)  ไตรมาสที่ ๑(ตุลาคม-ธันวาคม)  (๒)  ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม-มีนาคม) 
 (๓)  ไตรมาสที๓่ (เมษายน-มิถุนายน)  (๔)  ไตรมาสที๔่  (กรกฎาคม-กันยายน) 

สวนที่  ๒  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ๓ ป 
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป 

ยุทธศาสตร 
ปที่ ๑ พ.ศ....... ปที่ ๒ พ.ศ....... ปที่ ๓ พ.ศ........ รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

๑...         
๒...         
ฯลฯ         
รวม         

๔. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ป ....... 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการที่

เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมได

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

๑...             
๒...             
ฯลฯ             
รวม             

๕.  การเบิกจายงบประมาณ ป ........... 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม งบหนวยงานอ่ืน รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

๑...         
๒...         
ฯลฯ         
รวม         
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สวนที่ ๓  ผลการดําเนินงานตามโครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๖.  โครงการที่ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป  ............ 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแลว 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ไดรับ 

งบประมาณที่
เบิกจายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
สวนที่  ๔  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
 

คําชี้แจง :  แบบที่  ๓/๑ เปนประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตาม ยุทธศาสตรที่กําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานป ละ ๑ ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

 
สวนที่  ๑  ขอมูลทั่วไป 
๑.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น..................องคการบริหารสวนตําบลคลองชีลอม........................................ 
๒.  วัน/เดือน/ปที่รายงาน................................................................................................... ............................ 
 
สวนที่  ๒  ยุทธศาสตรและโครงการในป ................. 
๓.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการที่ปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการทีไ่ดปฏิบัติ 
๓.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา ๓ ป 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ที่ไดปฏิบัติ 

๑...   
๒...   
ฯลฯ   
รวม   
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แบบที่ ๓/๒แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม   

 

(คิดเปนรอยละ) 
ประเด็น พอใจมาก

(๑๐) 
พอใจ       
(๗) 

พอใจนอย   
(๔) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิน่ 

   

๘)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ  อปท.  ในแตละยุทธศาสตร 

      ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรที่  ๑.........……………………………………………………………………………….. 
๑) ความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (คิดเปนรอยละ) 
 

ประเด็น พอใจมาก
(๑๐) 

พอใจ       
(๗) 

พอใจนอย   
(๔) 

๑)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
๒)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/
กิจกรรม 

   

๓)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/
กิจกรรม 

   

๔)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

   

๕)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
๖)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
๗)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของ
ประชาชนในทองถิ่น 

   

๘)  การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน    
๙)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวชี้วัดที่เลือก หนวย 

ผลการดําเนินงาน 
กอน

ดําเนินการ
(จํานวน) 

หลัง
ดําเนินการ
(จํานวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     

 
 

73 


	ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.คลองชี
	บทที่  1
	แผนยุทธศาสตร์
	องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชีล้อม
	อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง



	บทที่  2
	บทที่  3
	บทที่  4
	ภาคผนวก(1)
	ภาคผนวก 2 (2)
	การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด ๖     ข้อ  ๒๘ได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการประกอ...
	จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด  และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตร์ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจ...


