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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
          การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-2563) ฉบับนี้   จัดท าขึ้นตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ดํวนที่สุด  ที่  มท  0810.2/ว 0703  ลงวันที่  2 กุมภาพันธ์  2558  เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2558-2562)  ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
เพ่ือให๎มีความเป็นระเบียบและมีลักษณะเหมือนกันหรือคล๎ายเคียงกันทั้งประเทศ  โดยมีองค์ประกอบ
ดังตํอไปนี้ 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท๎องถิ่นไว๎  2  ประเภท  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผํนดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอและชุมชน 
  2.  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดย
มีการปรับปรุงเพื่อทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
          เพ่ือให๎การพัฒนาต าบลคลองเส  เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได๎วางไว๎  และให๎เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ.2548  จึงได๎จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  (พ.ศ.2559-2563)  โดยมีองค์ประกอบดังตํอไปนี้ 
 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
        แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์การบริหารสํวนต าบลที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบล ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาต าบล 
         การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทาง
ในอนาคตขององค์การบริหารสํวนต าบล โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต๎องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน

1 
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พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต๎องสอดคล๎องกับศักยภาพ
ของท๎องถิ่น และปัญหา/ความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นด๎วย 
          การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีความส าคัญตํอองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส 
เป็นอยํางยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุํงไปสูํสภาพการณ์ที่ต๎องการให๎
เกิดข้ึนในอนาคต  เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองเสให๎มุํงไปสูํ 
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สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได๎อยํางเทําทันการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจ ากัดได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีต๎องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต๎องการจะบรรลุ  และแนวทางในการที่จะก าหนดให๎บรรลุ
ถึงสภาพการณ์นั้น 
         การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต๎องตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข๎อมูล อยํางรอบด๎านและเป็นระบบ ทั้งนี้ เพ่ือให๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
สามารถน าไปสูํการแก๎ไขปัญหาและสนองตอบความต๎องของประชาชนให๎ท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง 
         อยํางรอบด๎าน  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
จะต๎องอยูํบนพ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต๎องการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตํางๆ ทั้งมิติด๎าน
การพัฒนาทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล๎เคียงขยายไปสูํพ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด 
ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระท้ังในระดับโลกด๎วย 
         สาเหตุที่ต๎องมองอยํางรอบด๎าน ก็เพราะวํา ในโลกของความจริงนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด๎าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม สังคมและองค์กร ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลกล๎วน
สํงผลกระทบตํอเขตขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํทางตรงก็ทางอ๎อม จึงกลําวได๎วํา ปรากฏการณ์ทั้ง  4 
ด๎านที่เกิดขึ้นกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ ล๎วนถือเป็นสภาพแวดล๎อมที่ควรต๎องค านึงถึงในกระบวนการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 
         ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไมํควรมองรอบด๎านแตํเพียงเขตพ้ืนที่การปกครอง
ตนเองเทํานั้น แตํต๎องมองให๎กว๎างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด๎วย ทั้งนี้เพ่ือให๎การวางแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจาก
เขตพ้ืนที่เหลํานั้นอยํางรู๎เทํานั้นจนท าให๎สามารถให๎ประโยชน์จากสถานการณ์ได๎อยํางเต็มที่หรือหนทางในการ
ปูองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได ๎(Proactive) 
         อยํางเป็นระบบ  หมายถึง  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
จะต๎องด าเนินอยํางเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด๎วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  การรวบรวมข๎อมูลและเป็นปัญหาส าคัญ 
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  2.  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท๎องถิ่นในปัจจุบันและก าหนดประเด็น
ในการพัฒนา 
  3.  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท๎องถิ่น 
  4.  การก าหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  5.  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท๎องถิ่น 
  6.  การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น 
  7.  การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท๎องถิ่น 
  8.  การอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

1.2   วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
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1.  เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 2.  เพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีทิศทางแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับการพัฒนาอ าเภอ   
การพัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุํมจังหวัดและการพัฒนาประเทศ 
 3.  เพ่ือให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก๎ไขปัญหา   และ
พัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพและตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนให๎ได๎รับประโยชน์สูงสุด 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
 

1.3   ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให๎ทราบทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือสนองตอบตํอความต๎องการ  และการแก๎ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  เป็น
การวางกรอบการพัฒนาโดยพิจารณาจาก 
 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 1.2  ภารกิจถํายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํม
จังหวัดและจังหวัด  โดยให๎เน๎นด าเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ที่ส าคัญและมีผลตํอ
ประชาชนโดยตรง  เชํน  การแก๎ไขปัญหาความยากจน  การปูองกันและแก๎ไขยาเสพติด 
 1.4  ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง  ผังเมืองรวมชุมชุน  หรือผังเมืองเฉพาะ  (ผังภาค  หรือ  ผัง
อนุภาค  ในกรณีขององค์การบริหารสํวนจังหวัด) 
 1.5  อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน๎าที่ที่มีผลกระทบตํอประโยชน์สุข
ของประชาชน  เชํน  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6  นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่นที่แถลงตํอสภาท๎องถิ่น 
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 1.7  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูํบ๎าน 
ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นคณะผู๎บริหารท๎องถิ่นจัดประชุมประชาคมท๎องถิ่น  พร๎อมสํวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข๎องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความ
รํวมมือของทุกภาคสํวน  เพ่ือแจ๎งแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  และรับทราบปัญหา  ความต๎องการของ
ประชาชน  และให๎ส านัก / กอง /สํวนที่มีหน๎าที่จัดท าแผน  พร๎อมด๎วยส านัก /กอง /สํวนอ่ืนๆ  รํวมกันเก็บ
รวบรวมข๎อมูลส าหรับใช๎ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งควรประกอบด๎วย 
 2.1  ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่น 
 2.2  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมูํบ๎าน 
 2.3  นโยบายการพัฒนาท๎องถิ่นของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
 2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
 2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  เชํน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการศึกษา
แหํงชาติ  แผนพัฒนาสุขภาพแหํงชาติ  เป็นต๎น 
 2.6  ข๎อมูลที่ได๎จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 2.7  ข๎อมูลอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเห็นวํามีความส าคัญตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 
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ขั้นตอนที่  3   ส านัก /กอง/สํวน  ที่มีหน๎าที่จัดท าแผนท าหน๎าที่รวบรวมข๎อมูลที่ได๎พร๎อมข๎อมูลจาก  ส านัก /
กอง /สํวนอื่นๆ  และน าข๎อมูลที่ได๎ท าการวิเคราะห์ข๎อมูล  ผํานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น  เสนอคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  เพื่อประชุมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์แนวทางการ
พัฒนาและจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนา  และจะต๎องท าการก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายของตัวชี้วัดด๎วย 
ขั้นตอนที่  4  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น  น าผลวิเคราะห์ข๎อมูลที่ได๎จากการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นมาจัดท าเป็นรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
ขั้นตอนที่  5  เสนอรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น  เพ่ือพิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ 
ขั้นตอนที่   6  คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นให๎ความเห็นชอบรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล๎วน าเสนอ
ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ขั้นตอนที่  7  ผู๎บริหารองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
           ส าหรับองค์การให๎ผู๎บริหารท๎องถิ่นเสนอรํางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตํอสภาองค์การบิหารสํวน
ต าบลเพ่ือให๎ความเห็นชอบกํอน  แล๎วผู๎บริหารท๎องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช๎แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาตํอไป 
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1.4   ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.  องค์การบริหารสํวนต าบลนาโพธิ์กลาง  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล๎องกับการพัฒนาอ าเภอ   
การพัฒนาจังหวัด  การพัฒนากลุํมจังหวัด  และการพัฒนาประเทศ  เพ่ือประยุกต์ใช๎ในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี 
 2.  องค์การบริหารสํวนต าบลนาโพธิ์กลางสามารถจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือแก๎ไขปัญหา และ
พัฒนาท๎องถิ่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนให๎ได๎รับประโยชน์สูงสุดเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
 3.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นการแสดงศักยภาพ ประสิทธิภาพ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นสูํสาธารณชน 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
 
 
 

 
 
 
  

บทที่ 2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล 

คลองเส 
  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
 
ที่ตั้ง/อาณาเขต 
          องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส ได๎จัดตั้ง ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม  
2539 มีผลบังคับใช๎วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2540  ตั้งอยูํในพ้ืนที่ หมูํที่ 3 ของต าบลคลองเส อ าเภอถ้ าพรรณรา  

-5- 
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จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ้ืนที่สํวนใหญํพื้นที่ราบสูง   อยูํหํางจากอ าเภอ 13 กิโลเมตรและระยะทางจากศาลา
กลางจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเสประมาณ  90  กิโลเมตร ซึ่งใช๎เวลาในการ
เดินทาง 1 ชั่วโมง ในการเดินทางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชถึงองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส ใช๎เส๎นทาง
หลวงหมายเลข 41 และเส๎นถนนสาย 4228  ถ้ าพรรณรา-ทานพอ องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส   ต าบล
คลองเส เป็นต าบลหนึ่งใน 3 ต าบลของอ าเภอถ้ าพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพ้ืนที่ทั้งหมด  57  ตาราง
กิโลเมตร  หรือ ประมาณ  35,625  ไร ํ
   
ทิศเหนือ         ติดตํอกับ          ต าบลห๎วยปริก    อ าเภอฉวาง  ต าบลเขานิพันธ์  อ าเภอเวียงสระ 
ทิศตะวันออก    ติดตํอกับ          ต าบลไม๎เรียง  ต าบลกระเบียด  ต าบลนากะชะ  อ าเภอฉวาง 
ทิศตะวันตก      ติดตํอกับ          ต าบลดุสิต   ต าบลถ้ าพรรณรา 
ทิศใต๎             ติดตํอกับ          ต าบลถ้ าพรรณรา  ต าบลนากะชะ 
 
 
เขตการปกครองและบริหาร มีจ านวน  8  หมูํบ๎าน 
1.หมูํที่ 1                       บ๎านทุํงจูด 
2.หมูํที่ 2                       บ๎านนาแยะ 
3.หมูํที่ 3                       บ๎านหนองใหญํ 
4.หมูํที่ 4                       บ๎านปลายเส 
5.หมูํที่ 5                       บ๎านแพรกกลาง 
6.หมูํที่ 6                       บ๎านดํานช๎าง 
7.หมูํที่ 7                       บ๎านคลองสายใต๎ 
8.หมูํที่ 8                       บ๎านนาแยะใต๎ 
 
 
 
                                                        -6- 
 
1.2 ประชากร (ข้อมูลทะเบียนราษฎร ส านักทะเบียนอ าเภอถ้ าพรรณรา) 
การเปรียบเทียบข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ย้อนหลัง 2 ปี 

หมูํที่ จ านวนประชากรและครัวเรือนในแตํละปี 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
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ประชากร ครัวเรือน ประชากร ครัวเรือน 
1 289 88 303 90 
2 387 122 387 124 
3 737 277 741 277 
4 843 250 849 252 
5 841 274 851 279 
6 557 178 572 181 
7 337 119 339 122 
8 283 87 282 89 

รวม 4,272 1,395 4,324 1,414 
 

      
1.3 ลักษณะภูมิประเทศ 
      สภาพโดยทั่วไปพ้ืนที่สํวนใหญํเป็นที่ราบลุํมใกล๎แมํน้ า และราบสูงบางสํวน มีพ้ืนที่ท าการเกษตร 33,250  
ไรํ สภาพดินดี  อุดมสมบูรณ์เหมาะสมแกํการเพาะปลูก  เชํน ท านา ปลูกผัก เป็นต๎น ส าหรับที่ราบสูงบางสํวน
มีสํวนการปลูกยางพารา เลี้ยงสัตว์ ปลูกปาล์มน๎ามัน  เป็นต๎น มีแมํน้ าสายหลักไหลผําน 4 สาย คือ คลองเส 
คลองสาย คลองฉนวน และคลองพา 
 
1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
      สภาพอากาศโดยทั่วไปไมํร๎อนมากหนัก  มีฝนตกตามฤดูกาล  ไมํมีฤดูหนาว อุณหภูมิสูงสุด โดยเฉลี่ย  36  
องศาเชลเซียส  ปริมาณน้ าฝน  โดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ  2,000  ลูกบาศก์มิลลิเมตร  ชํวงที่ฝนตกมากท่ีสุด
ได๎แกํ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 
 
การศึกษา 
      -โรงเรียนบ๎านปลายเส   ม.4 
      -โรงเรียนบ๎านแพรกกลาง ม.5 
      -โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บ ารุง  ม.3 
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปลายเส  ม.4 
      -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแพรกกลาง ม.5 
 
                                                               -7- 
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จ านวนนักเรียนในโรงเรียนพ้ืนที่ต าบลคลองเส ข๎อมูล เดือนพฤษภาคม2557 

ชั้น ร.ร.บ๎านแพรกกลาง ร.ร.บ๎านปลายเส ร.ร.ประสาธน์ราษฎร์บ ารุง 
 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 8 3 11 18 16 34 - - - 
อนุบาล 2 3 8 11 7 7 14 - - - 
ชั้น ป.1 7 5 12 10 13 23 - - - 
ชั้น ป.2 7 5 12 11 13 24 - - - 
ชั้น ป.3 4 8 18 13 8 21 - - - 
ชั้น ป.4 8 10 16 8 10 18 - - - 
ชั้น ป.5 7 9 12 12 7 19 - - - 
ชั้น ป.6 5 7 9 8 9 17 - - - 
ชั้น ม.1 - - - - - - 19 17 36 
ชั้น ม.2 - - - - - - 13 15 28 
ชั้น ม.3 - - - - - - 11 6 17 
ชั้น ม.4 - - - - - - 17 14 31 
ชั้น ม.5 - - - - - - 22 21 43 
ชั้น ม. 6 - - - - - - 6 30 36 
รวม 47 54 101 87 83 170 88 103 191 
 
 
-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวม  2 แห่ง คือ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปลายเส ม.4 มีนักเรียนทั้งหมด  30  คน  
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านแพรกกลาง ม.5 มีนักเรียนทั้งหมด  25  คน 
 
สาธารณสุข 
1.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านปลายเส  ม.3 
2.โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านแพรกกลาง ม.5 
3.สถานพยาบาลเอกชน   2 แหํง 
 
ข้อมูลเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ 
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ข๎อมูลผู๎สูงอายุ   อบต. คลองเส ปี  2557 จ านวน   477  คน 
ข๎อมูลผู๎พิการ  อบต.คลองเส ปี 2557 จ านวน 106 คน 
ข๎อมูลผู๎ปุวยเอดส์ อบต.คลองเส ปี 2557 จ านวน  2 คน 
                                                                       -8- 
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-สถานีต ารวจภูธร        -    แหํง 
-ปูอมยาม                 2    แหํง 
 
 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
-ต าบลคลองเส มีแรํพลวง แรํวุลแฟรม 
 
สถาบันและองค์การทางศาสนา 
-ส านักสงฆ์   2   แหํง 
 
โครงสร้างข้ันพื้นฐาน 
-การคมนาคม 
 
ต าบลคลองเสมีส้นทางคมนาคมที่ส าคัญดังนี้ 
-ถนนลาดยาง   จ านวน 7 สาย ระยะทาง 17.20 กิโลเมตร 
-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  14 สาย  ระยะทาง 7.54 กิโลเมตร 
-ถนนหินคลุก   จ านวน  23 สาย ระยะทาง 29.97 กิโลเมตร 
-ถนนลูกรัง  จ านวน 12 สาย ระยะทาง 16.13  กิโลเมตร 
 
การโทรคมนาคม 
-ที่ท าการไปรษณีย์/โทรเลข  1  แหํง 
 
การไฟฟ้า 
-จ านวนหมูํบ๎านที่ใช๎กระแสไฟฟูา เข๎าถึง 8 หมูํบ๎าน จ านวน 1,414  ครัวเรือน 
 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
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-ล าห๎วย/ล าน้ า                     8   สาย 
-หนองน้ า                           4   สาย 
-คลอง                               3   สาย 
 
แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
-ฝาย                                  5    แหํง 
-บํอน้ าตื้น                            33   แหํง 
-บํอโยก                              18   แหํง 
                                                             -9- 
 
-ประปาหมูํบ๎าน                      6   แหํง 
-ถังเก็บน้ า                            2   แหํง 
 
มวลชน 
-ลูกเสือชาวบ๎าน   1  รุํน     132   คน 
-ไทยอาสาปูองกันชาติ    2 รุํน   118  คน 
-กองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ  1 รุํน     14   คน 
-อปพร.    2  รุํน  240   คน 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
 

โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Iv’ok 

อบต.คลองเส 

นายก อบต. สภา อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
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1.ฝุายบริหารงานทั่วไป                   1.ฝุายการเงิน                      1.ฝุายการกํอสร๎าง 
2.ฝุายนโยบายและแผน                  2.ฝุายบัญชี                         2.ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.ฝุายบริหารงานบุคคล                  3.ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎    3.ฝุายสาธารณูปโภค 
4.ฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน        4.ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและวัสดุ 4.ฝุายผังเมือง 
 
 
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
               จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะ
ด าเนินการดังกล่าว  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับภารกิจ
ดังกล่าวและในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น อาจ
ก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีประมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งส่วนต่าง ๆ
ต่อไป ดังนี้ 
1.ส านักปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล 
1.1ฝุายบริหารงานทั่วไป 
-งานบริหารงานทั่วไป 
-งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล 
-งานกฎหมายและคดี 

เลขานุการนายก 
อบต. 

ปลดั อบต. 

ส านกัปลดั  อบต. ส่วนการคลงั อบต. ส่วนโยธา อบต. 
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-งานกิจการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล 
-ฝุายนโยบายและแผน 
-งานนโยบายและแผน 
-งานงบประมาณ 
-ฝุายสํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
-งานกิจการศาสนา 
-งานสํงเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
-งานกิจการเด็กและเยาวชน 
-งานกีฬาและสันทนาการ 
-ฝุายบริหารงานบุคคล 
-งานบรรจุแตํงตั้ง 
-งานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ 
-งานสํงเสริมและพัฒนาบุคลากร 
-งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
-งานสังคมสงเคราะห์ 
-งานสํงเสริมอาชีพและข๎อมูลอาชีพ 
 

-11- 
สํวนการคลัง 
-ฝุายการเงิน 
-งานการเงิน 
-งานรับเงิน-เบิกเงิน 
-งานจัดท าฎีกาเบิกจํายเงิน 
-งานเก็บรักษาเงิน 
ฝุายบัญชี 
-งานการบัญชี 
-งานทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน 
-งานงบการเงินและงบทดลอง 
-งานแสดงฐานะทางการเงิน 
ฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได๎ 
-งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา 
-งานพัฒนารายได๎ 
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-งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ 
-งานทะเบียนควบคุมและภาษีโรงเรือน 
ฝุายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
-งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี 
-งานพัสดุ 
-งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ์ 
สํวนโยธา 
-ฝุายกํอสร๎าง 
-งานกํอสร๎างและบูรณะถนน 
-งานกํอสร๎าง  
ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร 
-งานประเมินราคา 
-งานควบคุมกํอสร๎างอาคาร 
-งานออกแบบและบริการข๎อมูล 
-ฝุายประสานสาธารณูปโภค 
-งานประสานกิจการประปา 
-งานไฟฟูาสาธารณะ 
 
 
 
 
 
                                                         -12- 
งบประมาณ 

รายรับ รายรับจริง ปี 2554 
(บาท) 

รายรับจริง ปี 2555 
(บาท) 

รายรับจริง ปี 2556 
(บาท) 

รายได๎ภาษีอากร 
1.หมวดรายได๎ภาษีอากร    
1.1ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 30,716.49 37,968.53 42,424.71 
1.2ภาษีบ ารุงท๎องที่ 27,117.77 25,789.35 29,582.92 
1.3ภาษีปูาย 1,383.20 1,383.20 2,343.20 
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1.4ภาษีมูลคําเพ่ิม ตาม พรบ. 
กระจายอ านาจ 

4,407,325.31 5,297,747.96 8,998,699.59 

1.5ภาษีมูลคําเพ่ิม 1 ใน 9 1,196,217.32 1,462,910.76 1,656,516.67 
1.6ภาษีธุรกิจเฉพาะ 41,833.49 62,070.11 69,574.33 

        1.7ภาษีสุรา 723,763.76 706,043.33 724,969.58 
1.8ภาษีสรรพสามิต 1,501,891.29 1,268,841.65 1,584,970.67 
1.9คําภาคหลวงแรํ 84,935.10 44,773.63 51,281.10 

1.10คําภาคหลวงปิโตรเลียม 34,980.85 65,344 65,168.94 
1.11คําธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมที่ดิน 
197,181 315212 322,256 

รวม 8,248,825.58 9,224,617.32 13,473,436.88 
รายที่มิใชํภาษีอากร 
1.หมวดคําธรรมเนียม คําปรับ

และใบอนุญาต 
   

1.1คําธรรมเนียมเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

32.98 147.44 756 

1.2คําธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์ 

150 540 550 

1.3คําปรับผิดสัญญา 145,141 90,715 154,301 
1.4คําธรรมเนียมตําง ๆ 1,480 1,673.88 1,200 

รวม 145,323.98 91,402.44 156,807 
2.หมวดรายได๎จากทรัพย์สิน    
2.1ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 40,295.15 64,792.36 79,784.41 

รวม 40,295.15 64,792.36 79,784.41 
3.หมวดรายได๎จากสาธารณูปโภค    

3.1รายได๎จากคําน้ าประปา 44,798 104,016 112,206 
รวม 44,798 104,016 112,206 

4.หมวดรายได๎เบ็ดเตล็ด    
4.1คําจ าหนํายแบบแปลน 135,500 45,000 88,800 

4.2รายได๎เบ็ดเตล็ด 28,660.65 1,800 20,000 
รวม 164,160.65 46,800 108,800 
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เงินชํวยเหลือ 0 0 0 
1.หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 4,816,726 4,522,059 4,861,701.82 

2.หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,494,280 4,916,394.58 5,332,845 
รวมงบประมาณท้ังหมด 16,954,409.36 19,035,222.78 24,199,932.54 

 
 

รายจ่าย รายจ่ายปี 2554 
(บาท) 

รายจ่ายปี 2555 
(บาท) 

รายจ่ายปี 2556 
(บาท) 

1.รายจํายงบกลาง 1,141,233 521,720 956,626 
2.หมวดเงินเดือน(ฝุายการเมือง) 2,796,688 3,365,403 1,889,970 
3.หมวดเงินเดือน(ฝุายประจ า) 100,880 126,310 2,600,601 
4.หมวดคําตอบแทนใช๎สอยและวัสดุ 2,718,378.01 2,534,918.90 2,921,230.71 
5.หมวดคําสาธารณูปโภค 336,970.90 459,544.22 639,592.30 
6.หมวดเงินอุดหนุน 755,700 973,445.60 1,027,554.60 
7.หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกํอสร๎าง 1,655,099 311,070 2,275,535 
8.หมวดรายจํายอื่น  - - - 
รวม 9,970,519.41 8,771,443.01 12,313,109.61 

 
 
เครื่องมืออุปกรณ์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ  จ านวน   11  เครื่อง 
เครื่องถํายเอกสาร    จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องโทรสาร  จ านวน  1 เครื่อง 
รถยนต์ จ านวน 1 คัน 
รถจักรยาน จ านวน 1 คัน 
รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน 1 คัน 
เครื่องพํนยุง จ านวน 1 เครื่อง 
เครื่องตัดหญ๎า จ านวน 1 เครื่อง 
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2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  (Positioning)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส         -14- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎าง 
    ความเข๎มแข็งของชุมชน  
  1.1 สนับสนุนการศึกษา ศาสนา 
  1.2 สนับสนุนงานสาธารณสขุ 
  1.3 ปูองกันและชํวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
  1.4 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและผังเมือง 

2. สํงเสริมการค๎า การลงทุนและการทํองเที่ยว 
  2.1 สนับสนุนจัดระเบียบร๎านค๎าชุมชน 
  2.2 สนับสนุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  กลุํมอาชีพ 3. การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค๎า 

    เกษตร  
 3.1 สนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 สํงเสริมแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร 
3.3 สํงเสริมปัจจัยพื้นฐานการผลิต 

4. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  4.1 เรียนรู๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  4.2 ปรับภูมิทัศน์ บ๎าน ส านักสงฆ์ โรงเรียน 
  4.3 ก าจัดขยะ บ่อบ าบัดน้ าเสียเป็นระบบ 

6. การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ 
    มุํงผลสัมฤทธิ์  
  6.1 สํงเสริมการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี      
  6.2 บริหารจัดการให๎เกิดประสิทธิภาพ 
  6.3 พัฒนาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เพ่ือตอบสนองตอบต่อ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

 

SAO NPK-Positioning 
 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหาร ในการ
ให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ 
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5. เสริมสร๎างและรักษาความมั่นคง 
5.1 อบรม อปพร. 
5.2 ปูองกันปัญหายาเสพติด 



 

บทที่ 3 
 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
พ.ศ.2558-2562 

 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ  (สรุปสาระส าคัญจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 11) 
 การพัฒนาประเทศให๎คนในสังคมอยูํรํวมกันอยํางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน 
ภายใต๎กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได๎ยากและซับซ๎อนมาก
ยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ได๎ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเรํง
สร๎างภูมิคุ๎มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด๎านตํางๆ ให๎เข๎มแข็งควบคูํไปกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให๎มีคุณภาพ มีโอกาสเข๎าถึงทรัพยากรและได๎รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อยํางเป็นธรรม รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ และความคิดสร๎างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม น าไปสูํการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีดังนี ้
 1.  ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมในสังคม ให๎ความส าคัญกับ 
  1.1  การสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให๎ทุกคนในสังคมไทยควบคูํกับการเสริมสร๎างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร๎างโอกาสในชีวิตให๎แกํตนเอง 
  1.2  การจัดบริการทางสังคมให๎ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน๎นการสร๎างภูมิคุ๎มกันระดับปัจเจก และสร๎าง
การมีสํวนรํวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
  1.3การเสริมสร๎างพลังให๎ทุกภาคสํวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช๎ชีวิตในสังคมและมีสํวนรํวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได๎อยํางมีคุณคําและศักดิ์ศรี 
 1.4 การสานสร๎างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให๎มีคุณคํารํวมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม  และ
เสริมสร๎างการบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม  
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับ 
  2.1การปรับโครงสร๎างและการกระจายตัวประชากรให๎เหมาะสม 
  2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให๎มีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง 
  2.3 การสํงเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพอยํางเป็นองค์รวม 
     2.4 การสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
     2.5 การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคม 
   3.  ยุทธศาสตร์ความเข๎มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให๎ความส าคัญกับ 
  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให๎เข๎มแข็งและยั่งยืน 

-15- 
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  3.2การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
  3.3 การสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหํวงโซํการผลิต  
  3.4 การสร๎างความมั่นคงในอาชีพและรายได๎ให๎แกํเกษตรกร  
  3.5 การสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน  
  3.6 การสร๎างความมั่นคงด๎านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข๎มแข็งภาคเกษตร  

 
      3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร๎างความมั่นคงด๎านอาหารและพลังงาน  
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับ 
  4.1 การปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจสูํการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันที่มีประสิทธิภาพ เทําเทียม และเป็นธรรม 
  4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวมอยํางมีเสถียรภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ให๎
ความส าคัญกับ 
  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการขนสํงและระบบโลจิสติกส์ภายใต๎กรอบความรํวมมือในอนุภูมิภาค
ตํางๆ  
  5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันระดับอนุภูมิภาค 
     5.3 การสร๎างความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  
  5.4 การเข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศและภูมิภาคภายใต๎บทบาทที่สร๎างสรรค์ เป็นทางเลือก
ในการด าเนินนโยบายระหวํางประเทศในเวทีโลก  
  5.5 การสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย๎าย
แรงงาน และการสํงเสริมแรงงานไทยในตํางประเทศ  
  5.6 การมีสํวนรํวมอยํางส าคัญในการสร๎างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการกํอการร๎าย
และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพบิัต ิและการแพรํระบาดของ 
 5.7 การเสริมสร๎างความรํวมมือที่ดีระหวํางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยํางมี
จริยธรรมและไมํสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม พร๎อมทั้งเปิดรับความรํวมมือกับองค์กรระหวํางประเทศที่ไมํแสวงหา
ก าไร  
  5.8 การเรํงรัดการใช๎ประโยชน์จากข๎อตกลงการค๎าเสรีที่มีผลบังคับใช๎แล๎ว  
  5.9 การสํงเสริมให๎ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
รํวมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตํระดับชุมชนท๎องถิ่น  
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน ให๎ความส าคัญกับ 
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  6.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
     6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร๎อมไปสูํการเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
  6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือให๎
สังคมมีภูมิค๎ุมกัน  
  6.4 การเตรียมความพร๎อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  6.5 การสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านการค๎าจากเงื่อนไขด๎านสิ่งแวดล๎อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  
  6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข๎องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด๎าน
สิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  

 
  6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  
  6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีประสิทธิภาพ  โปรํงใสและ
เป็นธรรมอยํางบูรณาการ  
 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 - การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  
ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 
 นโยบายรัฐบาล 
  โดยหลักการของนโยบายการบริหารราชการแผํนดินของรัฐบาล จะยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุํน ที่
ค านึงถึงพลวัตรการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ตํอการด าเนินนโยบายของรัฐบาลโดยรัฐบาลจะ
รายงานตํอรัฐสภาเมื่อมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงนโยบายให๎เกิดประโยชน์ตํอประเทศให๎มากที่สุดนโยบายของ
รัฐบาลมีจุดมุํงหมาย 3  ประการ คือ 
   ประการที่หนึ่ง เพ่ือน าประเทศไทยไปสูํโครงสร๎างเศรษฐกิจที่สมดุล มีความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของการสร๎างการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน  การพัฒนา
คุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชํวงวัย เป็นปัจจัยชี้ขาดความสามารถในการอยูํรอดและแขํงขันได๎ของเศรษฐกิจ
ไทย 
   ประการที่สอง เพ่ือน าประเทศไทยสูํสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยูํบนพ้ืนฐานของหลักนิติ
ธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทําเทียมกัน ตํอประชาชนคนไทยทุกคน 
   ประการที่สาม เพ่ือน าประเทศไทยไปสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อยํางสมบูรณ์  โดยสร๎าง
ความพร๎อมและความเข๎มแข็งทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคงรัฐบาลจึงได๎
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ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผํนดินไว๎ โดยแบํงการด าเนินการเป็น 2 ระยะ คือระยะเรํงดํวนที่จะเริ่ม
ด าเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล เพ่ือให๎มีการพัฒนาอยํางมีคุณภาพ สมดุล ยั่งยืน 
และมีภูมิคุมกัน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  11  (พ.ศ.2555-2559) 
  ได๎จัดท าขึ้นในชํวงเวลาที่ประเทศไทยต๎องเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม  เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล๎อมที่
เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วและสํงผลกระทบอยํางรุนแรงกวําชํวงที่ผํานมา  ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8–10 
สังคมไทยได๎อัญเชิญหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ไปประยุกต์ใช๎อยํางกว๎างขวางในทุกระดับ ตั้งแตํระดับ
ปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ซึ่งได๎มีสํวนเสริมสร๎างภูมิคุ๎มกันและชํวยให๎สังคมไทยสามารถ
ยืนหยัดอยูํได๎อยํางมั่นคงทํามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลําว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสํวน
ในสังคมไทยเห็นพ๎องรํวมกันน๎อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศ
อยํางตํอเนื่อง เพ่ือมุํงให๎เกิดภูมิคุ๎มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยํางเหมาะสม เพ่ือให๎การพัฒนาประเทศ
สูํความสมดุลและยั่งยืน 
 
 

 
  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  พ.ศ. 2555-2558  (รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 
  นโยบายที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก 
   สถานการณ์ของประเทศไทยในชํวงที่ผํานมาต๎องประสบกับปัญหาความคิดเห็นที่แตกตํางกันในสังคม ซึ่ง
สํงผลตํอความสามัคคีและความปรองดองของคนในชาติ ประกอบกับประชาชนได๎รับผลกระทบจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจทั้งในเรื่องของราคาพลังงานและคําครองชีพที่สูงขึ้น มีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและปัญหาทางสังคม 
อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการทุจริต และปัญหาคุณภาพของระบบการศึกษา ตลอดจนปัญหาความไมํสงบใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ และความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ๎าน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกลําวเป็นปัญหา
เรํงดํวนที่รัฐบาลได๎ก าหนดเป็นนโยบายที่ต๎องเรํงแก๎ไขให๎ลุลํวงโดยเร็ว เพ่ือให๎สังคมไทยกลับสูํความสงบ เกิดความ
สามัคคีของคนในชาติ มีความมั่นคง และประชาชนสามารถมีรายได๎ที่เพียงพอกับคําใช๎จําย และมีโอกาสในการ
สร๎างรายได๎เพ่ิมขึ้น ซึ่งการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการแผํนดิน จะครอบคลุมการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวนที่
ประเทศไทยและคนไทยก าลังเผชิญอยูํ 
  นโยบายที่ 2 นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
   ความมั่นคงของประเทศมีความส าคัญตํอการด ารงอยูํและพัฒนาเพ่ือสร๎างความเจริญของประเทศอยําง
ตํอเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว๎ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน๎อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว๎
เหนือเกล๎าเหนือกระหมํอมพร๎อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให๎เป็นรูปธรรม พัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพของกองทัพ
และระบบปูองกันประเทศให๎มีความพร๎อมพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ 
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พัฒนาและเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางประเทศรวมทั้งจะแก๎ไขปัญหาตํางๆกับประเทศเพ่ือนบ๎านบนพ้ืนฐาน
ของการสร๎างบรรยากาศความไว๎เนื้อเชื่อใจ พัฒนาระบบเตรียมพร๎อมแหํงชาติโดยเน๎นการบริหารวิกฤตการณ์เพ่ือ
เผชิญภัยคุกคามด๎านตํางๆและพร๎อมเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํในทุกด๎านและเรํงด าเนินการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค๎ามนุษย์ ผู๎หลบหนีเข๎าเมืองแรงงานตํางด๎าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมํมี
สถานะชัดเจน 
  นโยบายที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ 
   ภายใต๎สถานการณ์และสภาวะแวดล๎อมของเศรษฐกิจโลกท่ีมีความไมํแนํนอนสูง และอยูํใน 
กระบวนการเปลี่ยนผํานขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีความจ าเป็นที่จะต๎องปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจให๎มี
ความสมดุล สร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจตํางประเทศ และพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐานเพ่ือเป็นรากฐานในการพ่ึงพาตนเองและแขํงขันได๎ในระยะยาว นอกจากนี้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ยังเป็นประเด็นส าคัญที่จะต๎องได๎รับการแก๎ไข เพ่ือมิให๎เป็นอุปสรรคตํอการพัฒนาในอนาคตนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลจึงมุํงเน๎นการเติบโตอยํางมีคุณภาพและยั่งยืน เรํงให๎เศรษฐกิจขยายตัวเต็มที่ตามศักยภาพ ขณะเดียวกัน
จะต๎องสํงเสริมการกระจายรายได๎และขยายโอกาสในการเข๎าถึงบริการและปัจจัยการผลิตให๎มีความเป็นธรรม สร๎าง
สภาพแวดล๎อมทางเศรษฐกิจให๎เอื้ออ านวยตํอการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของภาคเอกชน ให๎เป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีการด าเนินนโยบายการเงินและการคลังที่สอดประสานกัน เพ่ือสร๎าง
เสถียรภาพของระดับราคา เสถียรภาพทางการคลังของประเทศ และเสถียรภาพของระบบการเงิน เพ่ือให๎เป็น
ภูมิคุ๎มกันตํอความเสี่ยงตํางๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะการ
ขนสํงในระบบรางเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต ก าหนดนโยบายด๎านพลังงานที่เหมาะสม เพ่ือสร๎างขีดความสามารถใน
การแขํงขันในภาคการลงทุนและการผลิตของไทย ทั้งนี้ จะเพ่ิมบทบาทให๎ภาคเอกชนในการเข๎ารํวมลงทุนใน
โครงสร๎างพ้ืนฐานและปรับปรุงรัฐวิสาหกิจให๎มีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลังภาครัฐ  ในภาคการผลิตนั้น 
รัฐบาลจะสร๎างความแข็งแกรํงให๎ภาคการผลิตให๎สามารถพ่ึงตนเองได๎ เพ่ิมผลิตภาพการผลิต และมุํงเน๎นการผลิต
บนฐานนวัตกรรม องค์ความรู๎ และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมมูลคําทางเศรษฐกิจ เพ่ือให๎ธุรกิจไทยสามารถแขํงขันได๎ใน
เวทีโลก และเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  นโยบายที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
   การด าเนินนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิตของรัฐบาลมุํงให๎คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีศักยภาพและอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุขในสังคมที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลจะเรํงพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกระดับองค์ความรู๎ให๎ได๎
มาตรฐานสากล สร๎างโอกาสทางการศึกษาแกํประชากรทุกกลุํม พร๎อมทั้งปฏิรูประบบการผลิตครูปรับปรุงระบบ
เงินเดือน คําตอบแทน แก๎ปัญหาหนี้สินครู เรํงพัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให๎ทัดเทียมกับ
นานาชาติ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร๎างทุนปัญญาของชาติ และเพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎ต๎องการมีงานท าและสถานประกอบการเข๎าถึง
ข๎อมูลขําวสารต าแหนํงงานวํางและความต๎องการแรงงานได๎โดยสะดวก  ให๎การคุ๎มครองแรงงาน ดูแลหลักประกัน
ความมั่นคงในการท างานแกํผู๎ใช๎แรงงานตามกฎหมาย เรํงยกระดับแรงงานให๎ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช๎แรงงาน
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มีฝีมอืทั้งระบบ และจัดระบบบริหารจัดการเพ่ือจัดระเบียบแรงงานข๎ามชาติเพ่ือรองรับการเคลื่อนย๎ายแรงงานเสรี
ภายใต๎ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนให๎ความส าคัญกับการลงทุนด๎านบริการสุขภาพ โดยมุํงพัฒนา
คุณภาพ การให๎บริการสุขภาพทั้งระบบอยํางบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ  จัดให๎มีระบบสารสนเทศทาง
สาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสถานบริการปฐมภูมิที่สมบูรณ์แบบท่ัวประเทศ ควบคูํกับผลิตบุคลากรทางด๎าน
สาธารณสุขให๎เพียงพอกับประชากรในพ้ืนที่และพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชากรตั้งแตํในชํวงตั้งครรภ์และทุกชํวงวัยจัดให๎มีมาตรการสร๎างสุขภาพเพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และ
ผลกระทบจากโรคไมํติดตํอเรื้อรัง และขับเคลื่อนให๎ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด๎านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชียนอกจากนี้ รัฐบาลจะด าเนินการให๎ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาท
น าในการรํวมเทิดทูนสถาบันหลักและรํวมสร๎างประเทศไทยให๎เป็นประเทศที่อยูํสบาย  อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และ
บูรณปฏิสังขรณ์แหลํงศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และให๎บุคลากรทางด๎านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมทุกแขนงทุกสาขาอาชีพให๎ได๎รับการดูแลและมีคุณภาพชีวิตที่ดี สํงเสริมความรํวมมือและเชื่อมโยงทาง
วัฒนธรรมและเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศและประชาคมอาเซียน  พร๎อมทั้งน าวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างผลิตภัณฑ์และบริการด๎านวัฒนธรรมท๎องถิ่นให๎เป็น
วัฒนธรรมสร๎างสรรค์ ส าหรับการสํงเสริมความมั่นคงของชีวิตและสังคม รัฐบาลมุํงพัฒนาให๎ครอบครัวและ
สังคมไทยมีความม่ันคงอบอํุน สนับสนุนบทบาทของคณะสงฆ์และผู๎น าทางศาสนาให๎เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ประชาชน ขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกรูปแบบ ควบคุมแหลํงอบายมุขสิ่งเสพติดและ
ปูองกัน ปราบปราม และลงโทษอยํางจริงจังตํอผู๎กระท าความผิด ให๎โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได๎มีที่อยูํ
อาศัยเป็นของตนเอง อีกท้ังสนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศ ปกปูองสิทธิของสตรี จัด
สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย ให๎การสงเคราะห์ จัดการศึกษาจัดสวัสดิการ และ
หาอาชีพให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการหรือทุพพลภาพ รวมทั้งสํงเสริมการเรียนรู๎การเดินทางและการใช๎การขนสํง
อยํางปลอดภัยโดยน๎อมน าหลักการแก๎ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชด าริไปสูํการปฏิบัติและถือเป็น  “วาระ
แหํงชาติ” 
  นโยบายที่ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   รัฐบาลได๎ยึดหลักการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูํไปกับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และเพ่ิมบทบาทภาคประชาชนและชุมชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลและยั่งยืน โดยให๎ความส าคัญกับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม๎และสัตว์ปุา ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม และเรํงรัดการ
ควบคุมมลพิษ ทั้งการจัดการมลพิษทางน้ า การจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง การจัดการขยะมูลฝอยของเสีย
อันตรายและสารอันตราย ควบคูํกับการบริหารจัดการเพ่ือปูองกันแก๎ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมที่สํงผลตํอ
ระบบนิเวศและชุมชนท๎องถิ่น ตลอดจนการพัฒนากฎหมายสิ่งแวดล๎อมและการบังคับใช๎กฎหมาย และสร๎างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการเข๎าถึงและใช๎ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ โดยมุํงให๎มีการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยูํจ ากัดให๎เป็นไปอยํางยั่งยืนสอดคล๎องกับศักยภาพของ
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ระบบนิเวศ ค านึงถึงวิถีชีวิตของชุมชนเพ่ือแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎ง พร๎อมทั้งสํงเสริมและสร๎างความตระหนักและ
จิตส านึกทางด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎มีการบริหารจัดการน้ าอยํางบูรณาการ มีการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันและเตรียมความพร๎อมในการรองรับและปรับตัวตํอผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
และพิบัติภัยธรรมชาติ ควบคูํไปกับการพัฒนาองค์ความรู๎ในการบริหารจัดการด๎านทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 
  นโยบายที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
   รัฐบาลได๎ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งการสร๎างศักยภาพความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ โดยรัฐบาลจะเรํงพัฒนาประเทศไทยให๎เป็นสังคมที่อยูํบนพ้ืนฐานขององค์ความรู๎  ด๎วยการ
เสริมสร๎างความรู๎ด๎านวิทยาศาสตร์ให๎ประชาชนได๎ใช๎ในชีวิตประจ าวัน  เรํงสร๎างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและครู
วิทยาศาสตร์ให๎เพียงพอตํอความต๎องการของประเทศ สนับสนุนและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางภาครัฐเอกชน 
และสถาบันการศึกษาข้ันสูงในการลงทุนวิจัยและพัฒนา และถํายทอดเทคโนโลยีเพ่ือมุํงสูํการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม จัดระบบบริหารงานวิจัยให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสํงเสริมการใช๎ข๎อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาประเทศในด๎านตํางๆ 
  นโยบายที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
   รัฐบาลจะด าเนินนโยบายการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศเพ่ือสํงเสริมและรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน โดยเรํงฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความรํวมมือ 
กับประเทศเพ่ือนบ๎านและนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาครํวมกันอยํางยั่งยืน
และเรํงด าเนินการตามข๎อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคง ตลอดจนการเชื่อมโยงเส๎นทางคมนาคมขนสํงภายในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนๆรัฐบาลจะ
มุํงเน๎นการสํงเสริมความรํวมมือทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพ่ือเสริมสร๎างพัฒนาความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ๎าน สร๎างความสามัคคีและสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศอาเซียนเพ่ือให๎บรรลุเปูาหมายใน
การจัดตั้งประชาคมอาเซียน รวมทั้งเตรียมความพร๎อมของทุกภาคสํวนในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี  พ.ศ. 
2558 ตลอดจนเสริมสร๎างบทบาทที่เดํนชัด สร๎างสรรค์ และสํงเสริมรักษาผลประโยชน์ของประเทศในองค์การ
ระหวํางประเทศโดยเฉพาะเวทีสหประชาชาติ องค์การการค๎าโลก เอเปค และกรอบความรํวมมือที่ก าลังพัฒนาขึ้น
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพ่ือรักษาสันติภาพ ความเทําเทียมกัน และความมั่นคง สํงเสริมกระบวนการ
ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน การรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ การสํงเสริมมนุษยธรรมสากล การปกปูอง
รักษาสิ่งแวดล๎อม การใช๎ทรัพยากรธรรมชาติรํวมกันระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนรํวมมือในการ
แก๎ไขประเด็นปัญหาข๎ามชาติทุกด๎านที่สํงผลกระทบตํอความมั่นคงของมนุษย์   รัฐบาลจะกระชับความรํวมมือและ
ความเป็นหุ๎นสํวนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุํมประเทศ และองค์การระหวํางประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
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เพ่ือเสริมสร๎างความเชื่อมั่นในประเทศไทย สนับสนุนการเข๎าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร๎อมทั้ง
สํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความรํวมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนาเพ่ือสร๎างทัศนคติในทางบวกตํอ
ประชาชนชาวไทยและประเทศไทย รํวมทั้งสํงเสริมความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลาม
ระหวํางประเทศเพ่ือให๎มีบทบาทที่สร๎างสรรค์และเป็นกลางตํอแนวทางการจัดการภายในของประเทศไทย สํงเสริม
การรับรู๎และความเข๎าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบตํอ
ประเทศไทย คุ๎มครองผลประโยชน์ของคนไทย ดูแลคนไทยและแรงงานไทยในตํางประเทศ รวมทั้งสํงเสริมการใช๎
ประโยชน์จากโครงขํายคมนาคมขนสํงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาคให๎เป็นประโยชน์ตํ อการขยาย
ฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน ทั้งนี้ โดยเน๎นการประสานการด าเนินงานของสํวนราชการในตํางประเทศ
ตามแนวทางนโยบายทีมประเทศไทยเพ่ือให๎การด าเนินงานด๎านการตํางประเทศและเศรษฐกิจระหวํางประเทศมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณภาพ 
  นโยบายที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   รัฐบาลจะพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือให๎สํวนราชการและหนํวยงานของรัฐมีความพร๎อมและ
ก าลังคนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนอยํางมีประสิทธิภาพ 
เกิดประสิทธิผล มีความคุ๎มคํา โปรํงใส และเกิดความเป็นธรรมในการให๎บริการสาธารณะสํงเสริมนโยบายการ
กระจายอ านาจให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือสามารถให๎บริการสาธารณะที่ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และจะปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให๎มีความ
ทันสมัย ภายใต๎หลักนิติธรรมและความเสมอภาค สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในการด าเนินนโยบายสาธารณะ
และรํวมในกระบวนการยุติธรรมภายใต๎หลักการยุติธรรมชุมชน พร๎อมทั้งสํงเสริมให๎ประชาชนมีโอกาสได๎รับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารจากทางราชการ และสื่อสาธารณะทุกประเภทได๎อยํางกว๎างขวางรวดเร็ว ถูกต๎อง ทั่วถึง และเป็นธรรม 
เพ่ือให๎เกิดการบริหารราชการแผํนดินที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy) 
  จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน๎าสํวนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเทํา  วาระพิเศษ  
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555  ณ  โรงแรมเชอราตัน  พัทยา  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือรํวมกันวางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  
เปูาหมาย  และแนวทางในการท างานรํวมกันในปีงบประมาณ 2556  และเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณปี 
2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานรํวมกันในรอบปีที่ผํานมา  ซึ่งเดิม
ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ  รวมทั้งได๎มีการบูรณาการรํวมกับ
ยุทธศาสตร์การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy)  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน  ปี 2558  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห๎องประชุม 501 ตึกบัญชาการท าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
เตรียมความพร๎อมของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิม ประกอบด๎วย 8 ยุทธศาสตร์โดย
หลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด๎วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็น
หลัก 79 แนวทางการด าเนินการ  รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศเพ่ือหลุดพ๎นจากประเทศรายได๎
ปานกลาง(Growth & Competitiveness ประกอบด๎วย9  ประเด็นหลัก   
33  แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด๎วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการด าเนินการ 
    
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม  (Green Growth)  ประกอบด๎วย  
5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร๎างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
ประกอบด๎วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคใต๎ (กลุํมจังหวัดภาคใต๎ฝั่งอําวไทย) 
  1.  พัฒนาฐานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ ามันปาล์ม 
  2.  พัฒนาการปลูกข๎าวและการเลี้ยงปศุสัตว์ 
  3.  พัฒนาการเกษตรยั่งยืนเพ่ือผลิตสินค๎าเกษตรเชิงคุณภาพ 
        4.  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์บริเวณชายฝั่งทะเล 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
วิสัยทัศน์ (Vision)  
                    “นครแหํงการเรียนรู๎  เกษตร  ทํองเที่ยว นําอยูํ  ชุมชนเข๎มแข็ง” 
 
ค านิยามวิสัยทัศน์ 

ค าจากวิสัยทัศน์ หมายถึง 
นครแหํงการเรียนรู๎ วิถีชีวิตของผู๎คนและกลุํมคน  ที่มีการปรับปรุงแบบแผนการด าเนินชีวิตให๎เทําทันกับสถานการณ์ท่ี

เปลี่ยนแปลงตามศักยภาพของตนเองและสังคม พัฒนาจังหวัดให๎เติบโตอยํางมั่งคงและยั่งยืนบฐาน
การจัดการความรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ตลอดชีวิตความรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการรักษา
ไว๎ซึ่งสิ่งที่ดีงามของเมืองนคร 

นครแหํงการเกษตร ระบบการบริหารจัดการภาคการเกษตรของจังหวัดมีมาตรฐานในระดับสากลอุตสาหกรรม
การเกษตรมีศักยภาพสร๎างคน สร๎างอาชีพ สร๎างเศรษฐกิจแกํจังหวัดการเกษตรของจังหวัดมีความ
เข๎มแข็งสูํการพ่ึงพาตนเองอยํางยั่งยืนยึดหลักการประยุกต์ หลักทฤษฎีพอเพียง ระบบการเกษตรมี
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ศักยภาพทางพาณิชย์ที่มีมาตรฐานเกษตรกรมีคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
นครแหํงการทํองเที่ยว ระบบการบริหารจัดการทํองเที่ยวของจังหวัดมีคุณภาพ  ได๎มาตรฐานทั้งในด๎านแหลํงทํองเที่ยว  

บุคลากรทํองเที่ยว มีกิจกรรมการทํองเที่ยวในระดับโลก  และกิจกรรมทํองเที่ยวที่มีทั้งปีด๎วย
ประสิทธิภาพการเป็นมืออาชีพด๎านการประชาสัมพันธ์และการตลาด ทั้งนี้ การพัฒนาการ
ทํองเที่ยวของจังหวัดยึดหลักการไมํท าลายทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล๎อมและการรักษาไว๎ซึ่งสิ่งที่ดี
งามของจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาการทํองเที่ยวที่กํอให๎เกิดการสร๎างงาน สร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎ 
และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

นครที่นําอยูํ ประชาชนในสังคม อยูํดีกินดี มีอาชีพมี่รายได๎ เศรษฐกิจของจังหวัดดี การคมนาคม โครงสร๎าง
พ้ืนฐานและสาธารณูปโภคมีคุณภาพ ทั่วถึง ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ธรรมชาติและสภาพแวดล๎อมที่ดี มีการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและมีความเป็น
จังหวัดประชาธิปไตย และยึดนิติรัฐ 

นครที่มีชุมชนเข๎มแข็ง บ๎าน หมูํบ๎าน ชุมชน ท๎องถิ่น ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่มีการด าเนินกิจกรรมรํวมกันบน
พ้ืนฐานของคํานิยมรํวม “นครเข็มแข็ง” โดยเน๎นศักยภาพภายใน ภายใต๎หลักการ 4 องค์ประกอบ 
คือ 1.กรรมการหมูํบ๎านเข๎มแข็ง ทุกฝุายรํวมแรงพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ใช๎ข๎อมูล
บัญชีครัวเรือน มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แผนชุมชนคุณภาพ 3. เข๎าถึงแหลํงทุน สนับสนุนการออม 
องค์กรการเงินแข็ง และ 4. บริหารจัดการดี สวัสดีการชุมชนทั่วถึง  แก๎ปัญหาความยากจนยั่งยืน 

 
จุดยืนการพัฒนาของจังหวัด (positioning) 
                 จากข๎อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัด  และก าหนดทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ในภาพรวม
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได๎ก าหนดจุดยืนการพัฒนาของจังหวัด 4 ประเด็น ดังนี้ 
                  1.นครแหํงธรรม  เมืองทํองเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประวัติศาสตร์  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  สุขภาพ 
และการเรียนรู๎ (นครแหํงธรรม ธรรมชาติ ธรรมะ วัฒนธรรม) 
                   2.นครเกษตรสุขภาพ  เกษตรคุณภาพ  เกษตรนวัตกรรม 
                   3.นครหัตถศิลป์  หัตถกรรม 
                   4.ตลาดกลางสินค๎าการเกษตรและศูนย์กลางการคมนาคมขนสํง กระจายสินค๎าของภายใต๎ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic  lssue) 

1. การบริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ  เกษตรคุณภาพ และน า
นวัตกรรมเกษตรมาใช๎เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตและสร๎างรายได๎ 

2. การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร๎าง
อาชีพและรายได๎ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
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3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล๎อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
และการใช๎พลังงานสะอาด 

4. ศูนย์กลางการกระจายสิ้นค๎าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได๎มาตรฐาน ลดต๎นทุนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนสํง 

5. การพัฒนาสังคม  การเรียนรู๎และภูมิปัญญา  เพ่ือการอยูํดี มีสุข 
เป้าหมายรวม (วัตถุประสงค์) (Objective) 

1. การศึกษามีคุณภาพทัดเทียมกับคํามาตรฐานการศึกษา 
2. รักษาฐานรายได๎เดิมและเพ่ิมรายได๎ใหมํ 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขเพ่ิมข้ึน 
4. ระบบการผลิตและการขนสํงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
เปูาประสงคร์วม ตัวชี้วัดเปูาหมายรวม 4 ปี ข๎อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
1.การศึกษามีคุณภาพ
ทัดเทียมกับคํา
มาตรฐานการศึกษา 

คําเฉลี่ย ONET ม.3 ร๎อย
ละ57 

N/A N/A 42 57 52 57 

2.รักษาฐานรายได๎เดิม
และเพ่ิมรายได๎ใหมํ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
เฉลี่ยตํอหัว 107,562 
บาท/ปี 

N/A N/A 92,916 97,561 102,440 107,562 

3.ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข
เพ่ิมข้ึน 

ดัชนี้ชี้วัดคุณภาพชีวิตและ
ความสุขมวลรวมของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ 
75 

N/A N/A 60 65 70 75 

4.ระบบการผลิต ระบบ
โลจิกติกส์ มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

ต๎นทุนโลจิสติกส์ตํอ GDP 
ภายในปี 2561  ไมํเกิน
ร๎อยละ 10 

N/A N/A 20 15 13 10 

        
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
             การบริหารจัดการการเกษตรแบบครบวงจร เป็นเกษตรสุขภาพ  เกษตรคุณภาพและน านวัตกรรมมาใช๎
เพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมผลผลิตและสร๎างรายได๎ 
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1. เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.1 ผลิตภัณฑ์มวลชน (GPP) ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
1.2 ฟาร์มได๎รับรองมาตรฐาน 

 
2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด/เป้าหมายรวม 4 ปี ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.1ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GPP)ภาคเกษตรเพ่ิมขึ้น 

2.1.1ผลิตภัณฑ์มวลรวม(GPP)ภาค
เกษตรเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 1 ตํอปี 

34,583 34,935 1 1 1 1 

2.2 ฟาร์มได๎รับการรับรอง
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

2.2.1 ร๎อยละของจ านวนฟาร์มที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐาน ร๎อยละ 
50  
-พืช                                         
-ปศุสัตว์ 
-ประมง 

32.42 N/A 
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3. กลยุทธ์ 
3.1 บริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) 
3.2 การพัฒนาเกษตรมืออาชีพ 
3.3 การแก๎ไขปัญหาความยากจนส าหรับเกษตรกรที่ตกเกณฑ์  จปฐ. 
3.4 พัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิต เก็บเก่ียว รักษา ขนสํง  แปรรูป  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์อยํางมืออาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
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        การพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากล ที่สามารถสร๎างอาชีพและ
รายได๎ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
1.เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
         1.1  การสร๎างอาชีพ และรายได๎จาการทํองเที่ยวเพิ่มข้ึน 
 
2.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมายรวม 
4 ปี 

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมายรายปี 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.1 การสร้างอาชีพและ
รายได้จาการท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน 

2.1.1รายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 
15 ต่อปี 

N/A N/A 11,643 
ล้านบาท 

13,389 
ล้านบาท 

15,397 
ล้านบาท 

17,706 
ล้านบาท 
 

 
3.กลยุทธ์ 
3.1 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว โครงการสร๎างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกที่ได๎มาตรฐาน พร๎อมเข๎าสูํ AEC 
      อยํางมั่นใจ 
3.2  สํงเสริมการทํองเที่ยว  การประชาสัมพันธ์และการตลาดทั้งในประเทศ และตํางประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและการ

ใช้พลังงานสะอาด 

  
1. เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
1.1 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล๎อม ได๎รับการจัดอยํางมีประสิทธิภาพ   และใช๎อยํางยั่งยืน 

1.2 การจัดการพลังงานอยํางมีประสิทธิภาพและใช๎อยํางประหยัด 
1.3 การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ า 
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2. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
เปูาประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 
ปี 

ข๎อมูลพื้นฐาน  
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 
น้ าสิ่งแวดล๎อมได๎รับการ
จัดการอยํางมี
ประสิทธิภาพและใช๎อยําง
ยั่งยืน 

2.1.1 ร๎อยละของพ้ืนที่สี
เขียวที่เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 1 

N/A N/A 0.5 1 1 1 

2.1.2 อัตราการน าขยะมูล
ฝอยกลับมาใช๎ประโยชน์
เทํากับ 33 

18 21 24 27 30 33 

2.2 การจัดการพลังงาน
อยํางมีประสิทธิภาพและ
ใช๎อยํางประหยัด 

2.2.1 จ านวนชุมชนที่ มี
ก า รผลิ ตพลั ง ง านและ
พลังงานทางเลือกจ านวน 
24 ชุมชน 

16 N/A 18 20 22 24 

2.2.2 ร๎อยละของผลการ
ผลิตประหยัดพลังงานของ
ชุมชนร๎อยละ 5 

N/A N/A 5 5 5 5 

2.3 การบริหารจัดการภัย
พิบัติ  และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรน้ า 

2 . 3 . 1  ร๎ อยละจ านวน
หมูํ บ๎ าน/ชุ มชน ที่ เ ป็ น
พ้ืนที่ เสี่ยงภัยพิบัติได๎รับ
การปูองกัน 

N/A N/A 40 60 80 100 

2.3.2 จ านวนแหลํงน้ าน้ า
ที่ได๎รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
จ านวน 25 แหลํง 

N/A N/A 5 5 5 5 

 
3.กลยุทธ์ 
  3.1 พัฒนากระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  น้ า และสิ่งแวดล๎อมโดยการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน 
  3.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎มีการใช๎พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานสะอาด และการประหยัดพลัง 
       งาน 
  3.3 พัฒนาศักยภาพเครือขํายระบบปูองกันภัยพิบัติและการบริหารจัดการน้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
 

ศูนย์กลางการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทิภาพการ
คมนาคมและการขนส่ง 

 
1. เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 

1.1 ระบบการผลิต ระบบโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
 

     2.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
 

เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 
ปี 

ข๎อมูลพ้ืนฐาน เปูาหมายรายปี 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.1ระบบการผลิต ระบบโล
จิสติกส์ มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน 

ต๎นทุนโลจิสติกส์ GDP 
ภายในปี 2561 ไมํเกิน
ร๎อยละ10 

N/A N/A 20 15 13 10 

 
2. กลยุทธ์  

3.1 ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบขนสํง 
3.2เพิ่มศักยภาพของระบบขนสํงทางอากาศให๎เข๎าสูํการบินสนามบินนานาชาติ 
3.3พัฒนาศักยภาพตลาดกลางสิ้นค๎าเกษตรที่มีอยูํเดิม เพิ่มตลาดใหมํที่รองรับตลาดเฉพาะ (Nichket) และ
ตลาดบน (Premium) ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาสังคม การเรียนรู๎และภูมิปัญญา เพ่ือการอยูํดี มีสุข 
1.เปูาประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
    1.1ชุมชนเข๎มแข็งประชาชนอยูํดีมีสุข พ่ึงตนเองได๎ด๎วยวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2ประชาชนได๎รับความปลอดภัย สวัสดิการพื้นฐานอยํางทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2.ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย 

เปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด/เปูาหมายรวม 4 ปี ข๎อมูลพื้นฐาน เปูาหมายรายปี 
2556 2557 2558 2559 2560 2561 

2.1ชุมชนเข๎มแข็งประชาชน 2.1.1จ านวนปีการศึกษา 10 ปี 11 ปี 12 ปี 13 ปี 14 ปี 15 ปี 
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อยูํดี มีสุข พ่ึงตนเองได๎ด๎วยวิถี
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ค น จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราชไมํน๎อย
กวํา 15 ปี 
       

 
 
3.กลยุทธ์ 
3.1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานด๎านการศึกษา และบริการสาธารณสุข รวมทั้ง เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
แรงงาน 
3.2สร๎างความปลอดภัย ภูมิคุ๎มกัน สวัสดิภาพทางสังคมและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่ดีให๎เด็ก เยาวชน
ครอบครัวและชุมชน 
3.3เพิ่มโอกาสเข๎าถึงแหลํงทุนเพิ่มรายได๎ และเข๎าถึงสวัสดิการ พ้ืนฐานอยํางเป็นธรรมและเสมอภาค 
 

 - การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  นโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส  (นายสมพงศ์  วิไล)  ที่แถลงตํอสภาองค์การบริหาร
สํวนต าบลคลองเส เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2556 
  1.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สํงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน  นม วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และระบบ
บริหารจัดการ แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และโรงเรียน ในพื้นที่ต าบล 
   2. สํงเสริมพัฒนาการด๎านการศึกษา 
   3. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  ศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน 
   4. สํงเสริมศักยภาพเครือขํายคณะกรรมการการศึกษาระดับต าบล 
   5. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา  และท านุบ ารุงศาสนสถาน 
   6. สํงเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 
  2.  ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ  และสาธารณสุขชุมชน   
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุในต าบล 
   2. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยูํของผู๎ด๎อยโอกาส   สํงเสริมโภชนาการแมํและเด็กอยําง
เหมาะสม 
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   3. สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและสนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและหนํวยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม 
   4. สํงเสริมสนับสนุนกลุํมองค์กร อสม. และขับเคลื่อนราชการท๎องถิ่นให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพสาธารณสุขชุมชน 
   5. สํงเสริมกิจการกู๎ชีพฉุกเฉิน 
  3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สํงเสริมการเรียนรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมโดยชุมชน  และองค์กรชุมชนในการ
จัดการปุาชุมชนอยํางยั่งยืน การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอยํางถูกวิธี และบํอบ าบัดน้ าเสียอยํางเป็นระบบ 
   2. สํงเสริมและสนับสนุนด าเนินงานตาม “นครแหํงการเรียนรู๎  เกษตร  ทํองเที่ยว  นําอยูํ  ชุมชน
เข๎มแข็ง” 
   3. สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม “โครงการปรับภูมิทัศน์ บ๎าน  โรงเรียนนําอยูํ  สูํสังคม
คุณภาพ”  เพ่ือก๎าวสูํระยะยั่งยืน 
   4. การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  สนองรับนโยบาย   เอ้ืออาทรแกํ
ผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 
   5. สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน  ด๎านศักยภาพและการปกครองชุมชนให๎เป็นชุมชนเข๎มแข็งในทุกๆด๎าน 
สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการโครงการตํางๆ  ที่จะพัฒนาในต าบล 
   6. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  สังคมแหํงการเกื้อกูลและความเทํา
เทียมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีสํวนรํวมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย ของภาคประชาชน/พลเมือง 
   7. สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/ต าบล และทีมกู๎ชีพ
กู๎ภัยต าบล สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการชํวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1.  การสร๎างและบ ารุงรักษาด๎านสาธารณะทั้งทางน้ าทางบก 
   2.  การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
   3.  จัดให๎มีระบบโทรคมนาคม  สื่อสารและบริการ 
   4.  จัดให๎มีแสงสวําง ขยายและบ ารุงรักษา 
   5.  จัดให๎มีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ 
   6.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
   7. กํอสร๎างพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า ทํอ/คลองระบายน้ าในชุมชน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา และงานเยาวชน 
   แนวทางการพัฒนา 
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   1. สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภายในต าบล  เชํน  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นหรือค๎นหา/พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวแหํงใหมํในต าบล 
   2. สํงเสริมการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ลูกหาบ กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนและหรือกลุํมอ่ืนๆที่เกี่ยวข๎องกับ
การทํองเที่ยว  ให๎มีความรู๎ความสามารถในการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวอยํางมีประสิทธิภาพ 
   3. สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํในต าบลให๎สามารถทํองเที่ยวได๎ตลอดปี 
   4. พัฒนาเส๎นทางสูํแหลํงทํองเที่ยวในต าบลอยํางเหมาะสม 
   5. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  และประชาชน  การออกก าลังกาย  และการละเลํนตํางๆของ
เยาวชน 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์  การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน  เกษตรแบบพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. จัดให๎มี  ร๎านค๎าชุมชน สํงเสริมควบคุมและตรวจสอบการจ าหนํายอาหาให๎ถูกหลักอนามัย  ผู๎บริโภค
ปลอดภัยและไมํถูกเอาเปรียบ 
   2. สํงเสริมให๎มีการจัดระบบ  ระเบียบ   ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูกสุขลักษณะ/กฎหมายและปูองกันโรค
อยํางเป็นระบบ สํงเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให๎ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
   3. สํงเสริมกลุํมอาชีพตํางๆ  เชํนผลิตภัณฑ์  OTOP   กลุํมเครื่องแกง ม.2 กลุํมปลาดุกร๎า ม.2  กลุํม
เครื่องแกง ม.8  กลุํมไขํเค็มใบเตย ม.8  กลุํมจักรสาน กลุํมเลี้ยงผึ้ง ม.3,ม.4 หัตถกรรมครัวเรือน กลุํมทํองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์ และกลุํมอาชีพอ่ืนๆ 
       4. สํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือด๎านแรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให๎กับประชาชนในต าบล 
สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน เพ่ือลดปัญหาการวํางงานและอพยพแรงงานไปตํางถิ่น 
   5. สํงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ เชํนเกษตรทฤษฎีใหมํ  การท าไรํนา 
สวนผสม  การปลูกพืชหมุนเวียน สํงเสริมการท าเกษตรด๎วยปุ๋ยจุลินทรีชีวภาพเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล๎อม ปรับปรุงและพัฒนาที่ดินให๎มีความสมบูรณ์ ด๎วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและการท าเกษตรด๎วยปุ๋ยจุลินทรีย์ 
ขุดสระน้ าขนาดเล็ก  สร๎างฝายกักเก็บน้ า  ขุดลอกคูคลอง  และจัดระบบคลองสํงน้ า 
   6.  ประสานงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎรครอบครองและท า
กินตํอเนื่องหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษให๎มีหลักประกันที่มั่นคงในที่ท ากิน 
  7.  ยุทธศาสตร์ด้านงานอ านวยการ  งานบริหารและพัฒนาองค์กร  ประสานงานและบูรณาการ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของประชาชนตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
   2. การจัดระเบียบโครงสร๎าง  การบริหารจัดการภายในองค์กร  ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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   3. สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   4. สํงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนาต าบลรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนอยํางเป็น
รูปธรรม 
 
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 - ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท๎องถิ่น 
  เพ่ือให๎งํายตํอการวิเคราะห์พ้ืนที่  องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส  ขอแบํงกลุํมพ้ืนที่การพัฒนาออกเป็น  
3  กลุํมพ้ืนที่ดังตํอไปนี้ 
   พ้ืนที่พัฒนาที่  1 หมายถึง  พ้ืนที่ราบต่ า  เหมาะแกํการเกษตร  ปศุสัตว์  ทุกชนิด  เชํน  บ๎านนาแยะใต๎ 
บ๎านนาแยะ  บ๎านทุํงจูด 
   พ้ืนที่พัฒนาที่  2 หมายถึง  พื้นที่ราบสูง  เหมาะแกํการเกษตร  ปศุสัตว์  บางชนิดเทํานั้น ปลูกยางพารา 
ปลูกปาลม์น้ ามัน ผลไม๎  เชํน  บ๎านหนองใหญํ   บ๎านปลายเส 
            พ้ืนทีพั่ฒนาที่ 3 หมายถึง  พ้ืนที่ราบสูง (ภูเขาบางสํวน) เหมาะแกํการปลูกยางพารา  ปาลม์น้ ามัน  ผลไม๎ 
ทุกชนิด 
 
 
 
 
 
  พ้ืนที่เปูาหมาย 
พ้ืนที่พัฒนา พ้ืนทีเ่ปูาหมาย 

1    ควรพัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง  
การศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  สาธารณะสุข  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  การเกษตร  ปศุสัตว์  ทุกชนิด 

2    ควรพัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง  
การศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  สาธารณะสุข  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  การเกษตร  ปศุสัตว์  บางชนิด 

3    ควรพัฒนาทางด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง การปกครอง  
การศึกษา/วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา  สาธารณะสุข  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  การประมง  การขนสํงทางน้ า  เลี้ยงปลาในกระชัง 
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  กลุํมเปูาหมาย 
พ้ืนที่พัฒนา กลุํมเปูาหมาย 

1    กลุํมปลูกข๎าว    กลุํมปลูกยางพารา  กลุํมเลี้ยงสัตว์  กลุํมอาชีพเสริม 
2    กลุํมปลูกข๎าว  กลุํมปลูกปาล์ม  กลุํมปลูกยางพารา  กลุํมเลี้ยงสัตว์  กลุํมทํองเที่ยว   

กลุํมอาชีพเสริม 
3   กลุํมเลี้ยงปลาในกระชัง กลุํมทํองเที่ยว กลุํมอาชีพเสริมอาชีพ 

  การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 
พ้ืนที่พัฒนา แนวโน๎มในอนาคต 

1    จะคงกลุํมปลูกข๎าว กลุํมปลูกปาล์ม กลุํมปลูกยางพารา กลุํมเลี้ยงสัตว์ กลุํมอาชีพเสริม  
อยูํเชํนเดิม  เพราะไมํมีแมํน้ าหลักไหลผํานซึ่งสามารถท ากลุํมอาชีพอ่ืนได๎เพ่ิมเติม 

2    จะคงกลุํมปลูกข๎าว    กลุํมปลูกยางพารา  กลุํมเลี้ยงสัตว์  กลุํมทํองเที่ยว  กลุํมอาชีพ
เสริม  และที่จะมเีพ่ิมเติมคือหาพืชผักหรือแมลงตามฤดูกาลมาขายที่ราบลุํม 

3     กลุํมเลี้ยงปลาในกระชัง กลุํมทํองเที่ยว กลุํมอาชีพเสริม  การค๎าขาย  จะมีสถานที่
ทํองเที่ยวคือถ้ าฤาษีสม 

 - ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวมหรือผังเมืองรวมเฉพาะเพ่ือก าหนดแนวทางกายภาพในมิติพ้ืนที่ 
  1.  เขตพ้ืนที่สงวน คือ เขตที่ต๎องสงวนและรักษาไว๎ เพ่ือความสมดุลของระบบนิเวศน์และสภาพแวดล๎อม
ตามธรรมชาติ ถ๎าหากมีการบุกรุกท าลายจะกํอให๎เกิดความเสียหาย และความเป็นอยูํของ 
ประชากรโดยรวม ได๎แกํ เขตปุาสงวนแหํงชาติที่ยังมีสภาพปุาสมบูรณ์ 
  2.  เขตพ้ืนที่อนุรักษ์ คือ เขตที่จ าเป็นต๎องรักษาสภาพธรรมชาติให๎คงอยูํหรือฟ้ืนฟูให๎กลับสูํสภาพธรรมชาติ
เดิมเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ และหากจ าเป็นต๎องน าพ้ืนที่มาใช๎ประโยชน์ควรมีการวางแผนการใช๎
ประโยชน์ที่ดินให๎เหมาะสม ได๎แกํ พ้ืนที่ปุาชุมชน พ้ืนที่ที่มีศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวประเภทประวัติศาสตร์ 
ศิลปกรรม และพ้ืนที่น้ าที่ส าคัญ 
  3.  เขตพ้ืนที่การพัฒนา คือเขตที่มีความเหมาะสมในการที่จะน ามาใช๎เป็นพ้ืนที่เมือง พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
พ้ืนที่อุตสาหกรรม เขตนี้จึงควรท าการพัฒนาและวางแผนการใช๎ที่ดินให๎มีประสิทธิภาพซึ่งในเขตพัฒนานี้คือเขต
พ้ืนที่นอกเมืองใช๎ส าหรับพัฒนาทางด๎านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ที่ไมํกํอให๎เกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 
 
 - ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท๎องถิ่น  ด๎วยเทคนิค  SWOT  Anaysis  (จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 วิเคราะห์ศักยภาพจากปัจจัยภายในขององค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส  (Inside out) 
 โอกาส (O=Opportunity) 
 1. องค์การบริหารสํวนต าบลคลองเสกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล เอ้ือตํอการบริหารจัดการพ้ืนที่ 
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 2. รัฐบาลมีนโยบายเปิดจุดผํอนปรนทางการค๎าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 3. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครศรีธรรมราช ด๎านการทํองเที่ยว การค๎าชายแดน การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ด๎านการพัฒนาแรงงาน ด๎านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และด๎านความม่ันคง 
 4. มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
 ข๎อจ ากัด (T=Threat) 
 1. ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํงทํองเที่ยวเสื่อมโทรม 
 2. ปัญหาที่ดินท ากินและปัญหาการบุกลุกท าลายปุาในเขตอนุรักษ์ 
 3. ระบบการจัดการการทํองเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกแกํนักทํองเที่ยวยังไมํสมบูรณ์ 
 4. ประเทศเพ่ือนบ๎านมีความไมํแนํนอน อาจเกิดปัญหาชายแดน 
 5. ระบบการคมนาคมขนสํงไมํหลากหลาย 
 6. น้ าเพ่ือการเกษตรไมํเพียงพอ ท านาได๎เฉพาะในฤดูกาล 
 7. ปัญหาการวํางงานตามฤดูกาล 
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วิสัยทัศน์  (vision)  พันธกิจ (mission) 
 3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
คลองเส 

โครงการความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลคลองเส พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
Strategy  Map 

สืบสานวัฒนธรรม  ดูแลสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ดูแลสวัสดิการสังคม  และสาธารณสุขชุมชน 

1. มีการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น 
2. มีการดูแลสวัสดิการสังคมอยํางทั่วถึง 
3. ให๎บริการด๎านสาธารณะสุขครบวงจร 

การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 

สวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/
ผู้สูงอายุ  และสาธารณสุข
ชุมชน 

สิ่งแวดล้อมและการ
จัดระเบียบชุมชน 

โครงสร้างพ้ืนฐาน
และผังเมือง 

การท่องเที่ยว  กีฬา 
และงานเยาวชน 

กา รพาณิ ช ย์   ก า ร ล งทุ น 
พัฒนาฝีมือแรงงาน  เกษตร
แบบพอเพียง 

งานอ านวยการ  งานบริหาร
แ ล ะ พั ฒ น า อ ง ค์ ก ร  
ประสานงานและบูรณาการ 

ดูแลสิ่งแวดล้อม จัดระเบียบชุมชน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กีฬา กลุ่มอาชีพ 
การบริหารจัดการ 

1. ดูแลสิ่งแวดล๎อมท่ีที่กฎหมายก าหนด 
2. จัดระเบียบชุมชนตามผังเมือง 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม 

1 สํงเสริมการทํองเที่ยว กีฬา 
2. สํงเสริมกลุํมอาชีพ 
3. บริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว 
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ส่งเสริมสนับสนุนอาหาร
ก ล า ง วั น   น ม  วั ส ดุ
การศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้ง
พัฒนาอาคารสถานที่
และระบบบริหารจัดการ 
แก่ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก  
และโรงเรียน ในพ้ืนที่
ต าบล 

ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การศึกษา 

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
การศึ กษานอกระบบ  
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

ส่ ง เ ส ริ ม ศั ก ย ภ า พ
เครือข่ายคณะกรรมการ
การศึกษาระดับต าบล 

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
กิ จก ร รมด้ านศาสนา  
และท านุ บ า รุ ง ศ าสน
สถาน 

ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ ส นุ น
ขนบธรรมเนียม  จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามของท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา การศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรมประเพณี 
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ส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการ
สั งคม สงเคราะห์  ผู้ พิการ 
ผู้ ด้อยโอกาส  ผู้ สู งอายุ ใน
ต าบล 

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
ความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาส  
ส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็ก
อย่างเหมาะสม 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ แ ล ะ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูล
ฐานชุ มชนและหน่ วย งาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่อย่างเป็น
รูปธรรม 

ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มองค์กร 
อสม. และขับเคลื่อนราชการ
ท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
สาธารณสุขชุมชน 

ส่งเสริมกิจการกู้ชีพฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ  
และสาธารณสุขชุมชน 
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ส่งเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดย
ชุมชน  และองค์กร
ชุมชนในการจัดการ
ป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 
การจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูลอย่างถูกวิธี 
และบ่อบ าบัดน้ าเสีย
อย่างเป็นระบบ 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนด าเนินงาน
ตาม “โครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม 
“โครงการปรับภูมิ
ทัศน์ บ้าน  โรงเรียน
น่าอยู่  สู่สังคม
คุณภาพ”  เพ่ือก้าวสู่
ระยะยั่งยืน 

การปรับปรุงแหล่ง
ชุมชนแออัด  และ
การจัดการเกี่ยวกับที่
อยู่อาศัย  สนองรับ
นโยบาย   เอ้ืออาทร
แก่ผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

ส่งเสริมบทบาทผู้น า
ชุ ม ช น   ด้ า น
ศักยภาพและการ
ปกครองชุ มชนให้
เป็นชุมชนเข้มแข็งใน
ทุกๆด้าน สนับสนุน
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
โครงการต่างๆ  ที่จะ
พัฒนาในต าบล 

ส่ง เสริมการมีส่ วน
ร่วมของชุมชนให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  
สังคมแห่งการเกื้อกูล
และความเท่าเทียม
กั น ใ น เ รื่ อ ง สิ ท ธิ
เสรีภาพและการ มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
พั ฒ น า สั ง ค ม
ประชาธิปไตย ของ
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น /
พลเมือง 

ส่งเสริมการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
และบรรเทาสาธารณ
ภัยประจ าหมู่บ้าน/
ต าบล และทีมกู้ชีพ
กู้ภัยต าบล สนับสนุน
ใ ห้ มี วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และการช่วยเหลือ
เมื่อเกิดภัยพิบัต ิ

 
 
 
 
 
 
 

สิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน 
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ก า ร ส ร้ า ง แ ล ะ
บ า รุ ง รั ก ษ า ด้ า น
สาธารณะทั้งทางน้ า
ทางบก 

การจั ดก าร ระบบ
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ 

จั ด ใ ห้ มี ร ะ บ บ
โ ท ร ค ม น า ค ม  
สื่อสารและบริการ 

จั ด ใ ห้ มี แ ส ง ส ว่ า ง 
ขยายและบ ารุงรักษา 

จั ด ให้ มี น้ า อุป โภค
และบริ โ ภ คอย่ า ง
เพียงพอ 

ส่ ง เสริ มสนับสนุน
การจัดท าผั ง เมือง
รวมเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชน 

ก่อสร้างพัฒนาและ
บ า รุ ง รั กษาระบบ
ระบายน้ า ท่อ/คลอง
ระบายน้ าในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ภายในต าบล  เช่น  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นหรือค้นหา/
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 

ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ฝึ ก อบ ร ม
มัคคุ เทศก์  กลุ่มขายสิ้นค้า 
กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
หรือกลุ่มอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว  ให้มีความรู้
ความสามารถในการให้บริการ
แ ก่ นั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
ที่มีอยู่ ในต าบลให้สามารถ
ท่องเที่ยวได้ตลอดป ี

พั ฒ น า เ ส้ น ท า ง สู่ แ ห ล่ ง
ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ต า บ ล อย่ า ง
เหมาะสม 

ส่ง เสริมสนับสนุนกิจกรรม
เยาวชน  และประชาชน  การ
อ อ ก ก า ลั ง ก า ย   แ ล ะ
การละเล่นต่างๆของเยาวชน 

โครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง 

การท่องเที่ยว  กีฬา และงานเยาวชน 
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  ร้านค้าชุมชน ส่งเสริมควบคุมและตรวจสอบการ
จ าหน่ายอาหารให้ถูกหลักอนามัย  ผู้บริโภคปลอดภัย
และไม่ถูกเอาเปรียบ 

ส่งเสริมให้มีการจัดระบบ  ระเบียบ  โรงฆ่าสัตว์  
ควบคุมการฆ่าสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ/กฎหมายและ
ป้องกันโรคอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมพัฒนาอาคาร
สถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย 

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ   

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือด้าน
แรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให้กับประชาชนในต าบล 
ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชน เพ่ือลดปัญหาการ
ว่างงานและอพยพแรงงานไปต่างถิ่น 

ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ประสานงานที่เกี่ยวข้อง  ในการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ป่า
เสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎรครอบครองและท ากิน
ต่ อ เนื่ อ งหรื อตกทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ ให้ มี
หลักประกันที่ม่ันคงในที่ท ากิน 

 
 
 
 
 
 
ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มี
ป ระสิ ทธิ ภ าพ   ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

การจัดระเบียบโครงสร้าง  การบริหาร
จัดการภายในองค์กร  ให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

.  ส่ ง เ ส ริ ม ส นั บ สนุ น บุ ค ล า ก ร ใ น
หน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม  หลักสูตร
ต่ า ง ๆ เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ส่งเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การ
พัฒนาต าบลร่ ว มกับหน่ วย งานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งทุ กภ าคส่ วนอย่ า ง เ ป็ น
รูปธรรม 

 

งานอ านวยการ  งานบริหารและพัฒนาองค์กร  ประสานงานและบูรณาการ 
 



 

บทที ่4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  พ.ศ.2558 
                 องคก์ารบริหารสํวนต าบลคลองเสได๎ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็น
จุดมุํงหมายและความคาดหวังที่จะให๎เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตขนาดกลาง ที่มีประชากรสํวนใหญํ
พักอาศัยหนาแนํนประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี  สวัสดิการสังคม  สาธารณสุขชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
พันธกิจ   สํงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี 
เป้าประสงค์ 1.  การศึกษาที่ได๎มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
     2.  มีการท านุบ ารุงศาสนา 
     3.  มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค ์
     1.  การศึกษาที่ได๎มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 14 แหํง 
     2.  มีการท านุบ ารุงศาสนา 8 หมูํบ๎าน 
     3.  มีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของท๎องถิ่นให๎คงอยูํ 8 หมูํบ๎าน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. สํงเสริมสนับสนุนอาหารกลางวัน  นม วัสดุ
การศึกษาอ่ืนๆ รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบบริหารจัดการ แกํศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และ
โรงเรียน ในพื้นที่ต าบล 

1. โรงเรียน สพฐ. 2 แหํง ได๎รับการสนับสนุน
อาหารกลางวัน  นม วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ 
2. ศพด. 2 แหํง ได๎รับการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน  นม รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ
ระบบบริหารจัดการ 

2. สํงเสริมพัฒนาการด๎านการศึกษา 1. สนับสนุนทุนการศึกษาให๎นักเรียนเรียนดีแตํ
ด๎อยโอกาส   
2. สนับสนุนวัสดุการศึกษาให๎นักเรียนใน ศพด. ทั้ง 
2 ศูนย ์

3. สํงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ  ศูนย์
การเรียนรู๎ชุมชน 

1. สนับสนุนสถานที่ใช๎พบกลุํม ๑ แหํง 

4. สํงเสริมศักยภาพเครือขํายคณะกรรมการ
การศึกษาระดับต าบล 

1. น าคณะกรรมการการศึกษาอบรมศึกษาดูงานใน
โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จปีละ 1 ครั้ง 
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5. สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา  และ
ท านุบ ารุงศาสนสถาน 

1. สํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา 8 หมูํบ๎าน 
2. ท านุบ ารุงศาสนาสถาน 8 หมูํบ๎าน 

6. สํงเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียม  จารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 

1.  สํ ง เสริมขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น 8  หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 สํวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  3  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการจัดการเรียน
การสอนที่ได๎มาตรฐานและสอดคล๎องกับบริบทวิถีชีวิตของท๎องถิ่น 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  15  มีการจัดระบบการเรียนรู๎  เผยแพรํ  สืบทอด  และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/ผู้สูงอายุ  และสาธารณสุขชุมชน 
พันธกิจ   สํงเสริมการสวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/ผู๎สูงอายุ  และสาธารณสุขชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  ประชาชนได๎รับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  ระเบียบ  และข๎อกฎหมาย 
     2.  สํงเสริมโภชนาการตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
     3.  ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอไมํให๎แพรํระบาด 
     4.  สนับสนุนกลุํม  อสม. และทีมก๎ูชีพฉุกเฉิน 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     1.  ประชาชนได๎รับสวัสดิการตามนโยบายรัฐบาล  ระเบียบ  และข๎อกฎหมาย 
     2.  สํงเสริมโภชนาการตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
     3.  ปูองกันและควบคุมโรคติดตํอไมํให๎แพรํระบาด 
     4.  สนับสนุนกลุํม  อสม. และทีมก๎ูชีพฉุกเฉิน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. สํงเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคม   สงเคราะห์ 
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุในต าบล 

1. สํงเสริมสวัสดิการสังคม   สงเคราะห์ ผู๎พิการ 
ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุ 8 หมูํบ๎าน 

2. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยูํของ 2. สํงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  ความเป็นอยูํของ
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ผู๎ด๎อยโอกาส  สํงเสริมโภชนาการแมํและเด็กอยําง
เหมาะสม 

ผู๎ด๎อยโอกาส  สํงเสริมโภชนาการแมํและเด็ก   8
หมูํบ๎าน 

3. สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม 

3. สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมู ลฐานชุมชนและ
หนํวยงานสาธารณสุข 8 หมูํบ๎าน 

4. สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
หนํวยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่อยํางเป็นรูปธรรม 

4. สํงเสริมการปูองกันและควบคุมโรคติดตํอและ
สนับสนุนงานสาธารณสุขมูลฐานชุมชนและ
หนํวยงานสาธารณสุข 8 หมูํบ๎าน 

5. สํงเสริมกิจการกู๎ชีพฉุกเฉิน 5. สํงเสริมกิจการกู๎ชีพฉุกเฉินบริการ  8 หมูํบ๎าน
และบริการต าบลใกล๎เคียง 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  4  ครอบครัวอบอุํนชุมชนเข๎มแข็ง 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  5  ประชาชนมีความรู๎เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต๎นและการ
ปูองกันโรคอยํางเป็นระบบ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  จัดระเบียบชุมชน  โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดระเบียบชุมชน 
พันธกิจ   สํงเสริมสิ่งแวดล๎อม  จัดระเบียบชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  ประชาชนเรียนรู๎การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
     2.  สํงเสริมและสนับสนุนด าเนินงาน 
     3.  สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม “โครงการปรับภูมิทัศน์ บ๎าน วัด 
โรงเรียนนําอยูํ  สูํสังคมคุณภาพ”  เพ่ือก๎าวสูํระยะยั่งยืน 
     4.  ปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  สนองรับนโยบาย   
เอ้ืออาทรแกํผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 
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     5  สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน  ด๎านศักยภาพและการปกครองชุมชนให๎เป็นชุมชน
เข๎มแข็ง 
     6  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  สังคมแหํงการเกื้อกูล
และความเทําเทียมกัน 
     7.  สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/
ต าบล และทีมกู๎ชีพกู๎ภัยต าบล สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการชํวยเหลือเมื่อเกิด
ภัยพิบัต ิ
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     1.  ประชาชนเรียนรู๎การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม 
     2.  สํงเสริมและสนับสนุนด าเนินงาน 
     3.  สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานตาม “โครงการปรับภูมิทัศน์ บ๎าน วัด 
โรงเรียนนําอยูํ  สูํสังคมคุณภาพ”  เพ่ือก๎าวสูํระยะยั่งยืน 
     4.  ปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด  และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  สนองรับนโยบาย   
เอ้ืออาทรแกํผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 
     5.  สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน  ด๎านศักยภาพและการปกครองชุมชนให๎เป็นชุมชน
เข๎มแข็ง 
     6.  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎  สังคมแหํงการเกื้อกูล
และความเทําเทียมกัน 
     7.  สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/
ต าบล และทีมกู๎ชีพกู๎ภัยต าบล สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการชํวยเหลือเมื่อเกิด
ภัยพิบัต ิ
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. สํงเสริมการเรียนรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมโดยชุมชน  และองค์กรชุมชนใน
การจัดการปุาชุมชนอยํางยั่งยืน การจัดการขยะ 
สิ่งปฏิกูลอยํางถูกวิธี และบํอบ าบัดน้ าเสียอยํางเป็น
ระบบ 

1. ประชาชนเรียนรู๎เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม องค์กรชุมชนในการจัดการปุา
ชุมชนอยํางยั่งยืน 8 หมูํบ๎าน 
2. การจัดการขยะ สิ่งปฏิกูลอยํางถูกวิธี และบํอ
บ าบัดน้ าเสียอยํางเป็นระบบ 8 หมูํบ๎าน 

2. สํงเสริมและสนับสนุนด าเนินงานตาม 1. อบต.สนับสนุนด าเนินงานตาม 
.  สํ ง เสริมและสนับสนุนการด า เนินงานตาม 
“โครงการปรับภูมิทัศน์ บ๎าน วัด โรงเรียนนําอยูํ  สูํ

1. สนับสนุนการด าเนินงานตาม “โครงการปรับ
ภูมิทัศน์  บ๎ าน  วั ด  โ รงเรี ยนนํ าอยูํ   สูํ สั งคม
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สังคมคุณภาพ”  เพ่ือก๎าวสูํระยะยั่งยืน คุณภาพ”  เพ่ือก๎าวสูํระยะยั่งยืน   8 หมูํบ๎าน 
4. การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด  และการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  สนองรับนโยบาย   เอ้ืออาทร
แกํผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน 

1. การปรับปรุงแหลํงชุมชนแออัด  และการจัดการ
เกี่ยวกับที่อยูํอาศัย  สนองรับนโยบาย   เอ้ืออาทร
แกํผู๎ด๎อยโอกาสในชุมชน   8 หมูํบ๎าน 

5. สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน  ด๎านศักยภาพและ
การปกครองชุมชนให๎เป็นชุมชนเข๎มแข็งในทุกๆ
ด๎าน สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการโครงการตํางๆ  ที่จะพัฒนาในต าบล 

1. สํงเสริมบทบาทผู๎น าชุมชน  ด๎านศักยภาพและ
การปกครองชุมชนให๎ เป็นชุมชนเข๎มแข็ง ๑๐ 
หมูํบ๎าน 
2. สนับสนุนให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการโครงการ ๑๐ หมูํบ๎าน 

6. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนให๎เป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎  สังคมแหํงการเกื้อกูลและความ
เทําเทียมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย ของภาค
ประชาชน/พลเมือง 

1. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของชุมชนให๎เป็นสังคม
แหํงการเรียนรู๎  สังคมแหํงการเกื้อกูลและความ
เทําเทียมกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพและการมีสํวน
รํวมในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตย ของภาค
ประชาชน/พลเมือง 8 หมูํบ๎าน 

8. สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/ต าบล และทีม
กู๎ชีพก๎ูภัยต าบล สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
การปูองกันและการชํวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

1. สํงเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยประจ าหมูํบ๎าน/ต าบล และทีม
กู๎ชีพกู๎ภัยต าบล 8 หมูํบ๎าน 
2. สนับสนุนให๎มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกัน
และการชํวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ  8 หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  - ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร๎างและรักษาความม่ันคง 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  ๗  ศูนย์ประสานงานและบูรณาการข๎อมูล  ทรัพยากรในการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  ๑๓  ประชาชนมีองค์ความรู๎ ในทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม  เกิดความตระหนักในการเข๎ามามีสํวนรํวมในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกขั้นตอน 



-33- 

 

 
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและผังเมือง 

 
พันธกิจ   สํงเสริมพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและผังเมือง 
เป้าประสงค์ ๑.  การสร๎างและบ ารุงรักษาด๎านสาธารณะทั้งทางน้ าทางบก 
     ๒.  การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     ๓.  จัดให๎มีระบบโทรคมนาคม  สื่อสารและบริการ 
     ๔.  จัดให๎มีแสงสวําง ขยายและบ ารุงรักษา 
     ๕.  จัดให๎มีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ 
     ๖.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
     ๗.  กํอสร๎างพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า ทํอ/คลองระบายน้ าในชุมชน 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     ๑.  การสร๎างและบ ารุงรักษาด๎านสาธารณะทั้งทางน้ าทางบก 
     ๒.  การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
     ๓.  จัดให๎มีระบบโทรคมนาคม  สื่อสารและบริการ 
     ๔.  จัดให๎มีแสงสวําง ขยายและบ ารุงรักษา 
     ๕.  จัดให๎มีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ 
     ๖.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน 
     ๗.  กํอสร๎างพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า ทํอ/คลองระบายน้ าในชุมชน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  การสร๎างและบ ารุงรักษาด๎านสาธารณะทั้งทาง
น้ าทางบก 

1.  การสร๎างและบ ารุงรักษาด๎านสาธารณะทั้งทาง
น้ าทางบก ๑๐ หมูํบ๎าน 

2.  การจัดการระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ๑ .   ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
สาธารณูปการ ๑๐ หมูํบ๎าน 

3.  จัดให๎มีระบบโทรคมนาคม  สื่อสารและบริการ ๑.  จัดให๎มีระบบโทรคมนาคม  สื่อสารและบริการ 
๑๐ หมูํบ๎าน 

4.  จัดให๎มีแสงสวําง ขยายและบ ารุงรักษา ๑.  จัดให๎มีแสงสวําง ขยายและบ ารุงรักษา ๑๐ 
หมูํบ๎าน 

5.  จัดให๎มีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ ๑.  จัดให๎มีน้ าอุปโภคและบริโภคอยํางเพียงพอ 
๑๐ หมูํบ๎าน 
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6.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน 

๑.  สํงเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวมเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน ๑๐ หมูํบ๎าน 

7. กํอสร๎างพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
ทํอ/คลองระบายน้ าในชุมชน 

๑. กํอสร๎างพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบระบายน้ า 
ทํอ/คลองระบายน้ าในชุมชน ๑๐ หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  2  การสํงเสริมการค๎า  การลงทุนและการทํองเที่ยว 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  1  ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
เพียงพอตํอความต๎องการของประชาชน 
 
    
ประเด็นยุทธศาสตร์  ท่องเที่ยว  กีฬา  กลุ่มอาชีพ  การบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว  กีฬา และงานเยาวชน 
 
พันธกิจ   สํงเสริมการทํองเที่ยว  กีฬา  และงานเยาวชน 
เป้าประสงค์ 1.  สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
     2.  สํงเสริมการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ลูกหาบ กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชน 
     3.  สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํในต าบลให๎สามารถทํองเที่ยวได๎ตลอดปี 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  และประชาชน  การออกก าลังกาย  และ
การละเลํนตํางๆของเยาวชน 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     1.  สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
     2.  สํงเสริมการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ลูกหาบ กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชน 
     3.  สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํในต าบลให๎สามารถทํองเที่ยวได๎ตลอดปี 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  และประชาชน  การออกก าลังกาย  และ
การละเลํนตํางๆของเยาวชน 
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

1. สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวภายในต าบล 1. สํงเสริมพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว ๑๐ หมูํบ๎าน 
2. สํงเสริมการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ลูกหาบ 
กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนและหรือกลุํม อ่ืนๆที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว   ใ ห๎ มี ค ว า ม รู๎
ความสามารถในการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว
อยํางมปีระสิทธิภาพ 

1. สํงเสริมการจัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์  ลูกหาบ 
กลุํมทํองเที่ยวโดยชุมชนและหรือกลุํม อ่ืนๆที่
เ กี่ ย ว ข๎ อ ง กั บ ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว   ใ ห๎ มี ค ว า ม รู๎
ความสามารถในการให๎บริการแกํนักทํองเที่ยว
อยํางมีประสิทธิภาพ 8 หมูํบ๎าน 

3. สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํในต าบลให๎
สามารถทํองเที่ยวได๎ตลอดป ี

1. สํงเสริมกิจกรรมการทํองเที่ยวที่มีอยูํในต าบลให๎
สามารถทํองเที่ยวได๎ตลอดป ี8 หมูํบ๎าน 

4. พัฒนาเส๎นทางสูํแหลํงทํองเที่ยวในต าบลอยําง
เหมาะสม 

1. พัฒนาเส๎นทางสูํแหลํงทํองเที่ยวในต าบลอยําง
เหมาะสม 8 หมูํบ๎าน 

5. สํง เสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  และ
ประชาชน  การออกก าลังกาย  และการละเลํน
ตํางๆของเยาวชน 

1. สํง เสริมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน  และ
ประชาชน  การออกก าลังกาย  และการละเลํน
ตํางๆของเยาวชน 8 หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 สํวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  2  การสํงเสริมการค๎า  การลงทุนและการทํองเที่ยว 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  11  ศูนย์บูรณาการข๎อมูลการทํองเที่ยวที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
    

 
ยุทธศาสตร์ด้านการพาณิชย์  การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน  เกษตรแบบพอเพียง 

 
พันธกิจ   สํงเสริมการพาณิชย์  การลงทุน พัฒนาฝีมือแรงงาน  เกษตรแบบพอเพียง 
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เป้าประสงค์ ๑.  จัดให๎มีตลาดแผงลอย  ร๎านค๎าชุมชน สํงเสริมควบคุมและตรวจสอบการจ าหนําย
อาหาให๎ถูกหลักอนามัย  ผู๎บริโภคปลอดภัยและไมํถูกเอาเปรียบ 
     2.  สํงเสริมให๎มีการจัดระบบ  ระเบียบ  โรงฆําสัตว์  ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูก
สุขลักษณะ/กฎหมายและปูองกันโรคอยํางเป็นระบบ สํงเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให๎ถูกสุขลักษณะ เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
     3.  สํงเสริมกลุํมอาชีพตํางๆ 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือด๎านแรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให๎กับ
ประชาชนในต าบล สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน เพ่ือลดปัญหาการวํางงานและอพยพแรงงานไปตํางถ่ิน 
     5.  สํงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
     6.  ประสานงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎร
ครอบครองและท ากินตํอเนื่องหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษให๎มีหลักประกันที่มั่นคงในที่ท ากิน 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     1.  จัดให๎มีตลาดแผงลอย  ร๎านค๎าชุมชน สํงเสริมควบคุมและตรวจสอบการจ าหนํายอา
หาให๎ถูกหลักอนามัย  ผู๎บริโภคปลอดภัยและไมํถูกเอาเปรียบ 
     2.  สํงเสริมให๎มีการจัดระบบ  ระเบียบ  โรงฆําสัตว์  ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูก
สุขลักษณะ/กฎหมายและปูองกันโรคอยํางเป็นระบบ สํงเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ให๎ถูกสุขลักษณะ เป็น
ระเบียบเรียบร๎อย 
     3.  สํงเสริมกลุํมอาชีพตํางๆ 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือด๎านแรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให๎กับ
ประชาชนในต าบล สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน เพ่ือลดปัญหาการวํางงานและอพยพแรงงานไปตํางถ่ิน 
     5.  สํงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
     6.  ประสานงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎร
ครอบครองและท ากินตํอเนื่องหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษให๎มีหลักประกันที่มั่นคงในที่ท ากิน 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. จัดให๎มีตลาดแผงลอย  ร๎านค๎าชุมชน สํงเสริม
ควบคุมและตรวจสอบการจ าหนํายอาหาให๎ถูก
หลักอนามัย  ผู๎บริโภคปลอดภัยและไมํถูกเอา
เปรียบ 

1. จัดให๎มีตลาดแผงลอย  ร๎านค๎าชุมชน สํงเสริม
ควบคุมและตรวจสอบการจ าหนํายอาหาให๎ถูก
หลักอนามัย  ผู๎บริโภคปลอดภัยและไมํถูกเอา
เปรียบ 8 หมูํบ๎าน 

2. สํงเสริมให๎มีการจัดระบบ  ระเบียบ  โรงฆําสัตว์  
ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูกสุขลักษณะ/กฎหมายและ
ปูองกันโรคอยํางเป็นระบบ สํงเสริมพัฒนาอาคาร

๑. สํงเสริมให๎มีการจัดระบบ  ระเบียบ  โรงฆําสัตว์  
ควบคุมการฆําสัตว์ให๎ถูกสุขลักษณะ/กฎหมายและ
ปูองกันโรคอยํางเป็นระบบ สํงเสริมพัฒนาอาคาร
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สถานที่ให๎ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร๎อย สถานที่ให๎ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร๎อย 
3. สํงเสริมกลุํมอาชีพตํางๆ 1. สํงเสริมกลุํมอาชีพตํางๆ ๑๐ หมูํบ๎าน 
4. สํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือ
ด๎านแรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให๎กับประชาชน
ในต าบล สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน เพ่ือลด
ปัญหาการวํางงานและอพยพแรงงานไปตํางถิ่น 

1. สํงเสริมสนับสนุนการเรียนรู๎และพัฒนาฝีมือ
ด๎านแรงงานและงานอาชีพอ่ืนๆ ให๎กับประชาชน
ในต าบล สํงเสริมการจ๎างงานในชุมชน เพ่ือลด
ปัญหาการวํางงานและอพยพแรงงานไปตํางถิ่น 8 
หมูํบ๎าน 

5. สํงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ 

1. สํงเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนว
พระราชด าริ   8 หมูํบ๎าน 

6.  ประสานงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่
ปุาเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎรครอบครองและ
ท ากินตํอเนื่องหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษให๎มี
หลักประกันที่ม่ันคงในที่ท ากิน 

1.  ประสานงานที่เกี่ยวข๎อง  ในการใช๎ที่ดินในพ้ืนที่
ปุาเสื่อมโทรม หรือพ้ืนที่ซึ่งราษฎรครอบครองและ
ท ากินตํอเนื่องหรือตกทอดมาจากบรรพบุรุษให๎มี
หลักประกันที่ม่ันคงในที่ท ากิน 8 หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  2  การสํงเสริมการค๎า  การลงทุนและการทํองเที่ยว 
  - ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค๎าเกษตร 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  2  ประชาชนมีความรู๎ด๎านการประกอบอาชีพด๎วยภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นผสมผสานภูมิปัญญาสมัยใหมํ 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  12  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  กลุํมอาชีพ  ได๎รับการสํงเสริมแบบ
ครบวงจร  (ความรู๎  การผลิต  การบริหาร  การตลาด)  ในการก าหนดทิศทางการจัดการทุกข้ันตอน 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ด้านงานอ านวยการ  งานบริหารและพัฒนาองค์กร  ประสานงานและบูรณาการ 
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พันธกิจ   สํงเสริมการสวัสดิการสังคม  เด็ก/สตรี/ผู๎สูงอายุ  และสาธารณสุขชุมชน 
เป้าประสงค์ 1.  สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
     2.  การจัดระเบียบโครงสร๎าง  การบริหารจัดการภายในองค์กร  ให๎สามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
     3.  สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนาต าบลรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุก
ภาคสํวนอยํางเป็นรูปธรรม 
  ตัวชี้วัดระดับเปูาประสงค์ 
     1.  สํงเสริมให๎เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
     2.  การจัดระเบียบโครงสร๎าง  การบริหารจัดการภายในองค์กร  ให๎สามารถปฏิบัติ
หน๎าที่ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
     3.  สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ ศึกษา/อบรม  หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
     4.  สํงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนาต าบลรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุก
ภาคสํวนอยํางเป็นรูปธรรม 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1 .  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

1 .  สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
8 หมูํบ๎าน 

2. การจัดระเบียบโครงสร๎าง  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร  ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1. การจัดระเบียบโครงสร๎าง  การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร  ให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ให๎เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 8 หมูํบ๎าน 

3. สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ 
ศึกษา/อบรม  หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. สํงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนํวยงานให๎ 
ศึกษา/อบรม  หลักสูตรตํางๆเพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 8 หมูํบ๎าน 

4. สํงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนา 1. สํงเสริมสนับสนุนและบูรณาการ การพัฒนา
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ต าบลรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน
อยํางเป็นรูปธรรม 

ต าบลรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทุกภาคสํวน
อยํางเป็นรูปธรรม 8 หมูํบ๎าน 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด 
 
 
ความเชื่อมโยง 
 1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  : 
  - ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  : 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  3  โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีการจัดการเรียน
การสอนที่ได๎มาตรฐานและสอดคล๎องกับบริบทวิถีชีวิตของท๎องถิ่น 
  - จุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาที่  15  มีการจัดระบบการเรียนรู๎  เผยแพรํ  สืบทอด  และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 



 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
ยุทธศาสตร์ อปท. 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

คําเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก๎าว 
หน๎าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หนํวย 

รับผิดชอบ 
หนํวย 

สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ก า ร พั ฒ น า
คุณภาพชีวิตที่
ดี แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

-โรงเรียนใน
สั ง กั ด
อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง
สํวนท๎องถิ่น
มีการจัดการ
เ รี ย น ก า ร
ส อ น ที่ ไ ด๎
ม า ต ร ฐ า น
แ ล ะ
สอดคล๎ อ ง
กับบริบทวิถี
ชี วิ ต ข อ ง
ท๎องถิ่น 
-มี ก า ร
จั ด ร ะ บ บ
การเรียนรู๎  
เ ผ ย แ พ รํ  
สื บ ท อ ด  
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธร
รม   จา รี ต

ก า ร ศึ ก ษ า   ศ า ส น า  
วัฒนธรรมประเพณี   

1.  การศึกษาที่
ไ ด๎ ม า ต ร ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิ
การ 

1.  การศึกษาที่ได๎
ม า ต ร ฐ า น
กระทรวงศึกษาธิ
การ -  แหํง 

     1 .  สํ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนอาหาร
กลางวัน  นม วัสดุ
ก า ร ศึ ก ษ า อื่ น ๆ 
ร ว ม ทั้ ง พั ฒ น า
อาคารสถานที่และ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร
จั ดกา ร  แกํ ศู นย์
พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก  
และโรงเรียน ใน
พื้นที่ต าบล 

โรงเรียน สพฐ. 
3 แหํง 

ปี ล ะ  4 
แหํง 

สํ ง เส ริ มสนั บสนุ น
อาหารกลางวัน  นม 
วัสดุการศึกษาอื่นๆ 

สํวนการศึกษา ส านักปลัด 

ศพด. 2 แหํง ปี ล ะ  4 
แหํง 

สํ ง เส ริ มสนั บสนุ น
อาหารกลางวัน  นม 
วัสดุการศึกษาอื่นๆ 
รวมทั้งพัฒนาอาคาร
สถานที่ และระบบ
บริหารจัดการ 

สํวนการศึกษา ส านักปลัด 

2 .  สํ ง เ ส ริ ม
พั ฒ น า ก า รด๎ า น
การศึกษา 

นักเรียน สพฐ. 
ปีละ  - ทุน 

ปีละ -ทุน ส นั บ ส นุ น
ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห๎
นัก เรียนเรียนดีแตํ
ด๎อยโอกาส  ปีละ  1  
ทุน 

สํวนการศึกษา ส านักปลัด 

ศพด. 2 ศูนย์ ปี ล ะ  2 
แหํง 

ส นั บ ส นุ น วั ส ดุ
การศึกษาให๎นักเรียน
ใน ศพด. ทั้ง 4 แหํง 

สํวนการศึกษา ส านักปลัด 

3 .  สํ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น
ก า ร ศึ ก ษ า น อ ก

กศน. ๑ แหํง ปี ล ะ  1 
แหํง 

สนับสนุนสถานที่ใช๎
พบกลุํม 1แหํง 

สํวนการศึกษา ส านักปลัด 
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ป ร ะ เ พ ณี  
แ ล ะ ภู มิ
ปั ญ ญ า
ท๎องถิ่น 

ระบบ  ศูนย์การ
เรียนรู๎ชุมชน 
4 .  สํ ง เ ส ริ ม
ศักยภาพเครือขําย
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาระดับ
ต าบล 

     

2.   มี การท านุ
บ ารุงศาสนา 

2 .   มี ก า รท า นุ
บ ารุงศาสนา ๑๐ 

           

3.  มีการรักษา
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีดั้งเดิม
ของท๎องถิ่นให๎คง
อยูํ 

 หมูํบ๎าน 
3.  มีการรักษา
วั ฒ น ธ ร ร ม
ประเพณีดั้ งเดิม
ของท๎องถิ่นให๎คง
อยูํ 8 หมูํบ๎าน 

           

 


