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บทที ่1 
บทนํา 
1. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันการวางแผนนับว่ามีความสําคัญและจําเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจาก
การวางแผนเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคต เป็นการวางกรอบและทิศทางของการพัฒนา  
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีระบบ ซึ่งในการวางแผนจะต้องมีการระดม
ความคิดในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและประสานอย่างสอดคล้อง รวมทั้งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนอย่างแท้จริง 
 เทศบาลตําบลคลองขุด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการ
แก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงจําเป็นที่
จะต้องมีการจัดการทําแผนพัฒนาตําบลเพื่อให้การพัฒนาครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ ทั้งนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารงานของฝ่ายบริหารและเพื่อเตรียมการพัฒนาในอนาคตให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2. ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 
 แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับ
ปีงบประมาณในแต่ละปี และมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการ
ทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 
   A. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่จะดําเนินการ
ในปี (พ.ศ.2556 - 2558) 

   B. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
  C. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาใน
ระยะยาว รวมถึงงบประมาณประจําปี 

    D. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
        -  สาขาการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 
    -  สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
    -  สาขาการพัฒนาด้านการวางแผน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว 
    -  สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
    -  สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศลิปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา 
           ท้องถิ่น 
    -  สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 3. วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 
  เทศบาลตําบลตําบลคลองขุด อําเภอเมือง จังหวัดสตูล มีหลักการและเหตุผลที่จะต้องจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ดังนี้ 
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   A. เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุใน
เอกสารงบประมาณประจําปี และสามารถนําไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
   B. เพื่อแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2556 - 
2558) ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา
ตําบล 
   C. เพื่อให้เทศบาลตําบลคลองขุดมีการจัดทาํแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
   D. เพื่อให้การพัฒนาของเทศบาลตําบลคลองขุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนและสัมฤทธ์ิผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
พ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี 
   F. เพื่อเป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) ตามองค์ประกอบของ
แผนพัฒนา 

    G. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีทักษะและความสามารถเพิ่มขึ้น 
    H. เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอื่น  

 4. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) 
  -  การเตรียมการจัดทําแผน  
  -  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  -  การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
  -  การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนา 
  -  การจัดทํารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  -  การร่างแผนพัฒนาสามปี 
  -  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

 รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 
• ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดทําแผน 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อชี้แจง 
วัตถุประสงค์ ความสําคัญและความจําเป็นในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่
จะต้องดําเนินการต่อไป และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติโครงการดังกล่าวจะเป็นการกําหนดทรัพยากรในการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปี และกําหนดปฏิทินการทํางานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงาน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม 
• ขั้นตอนที่ 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

  2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง 
การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น 
รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อําเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีใน
ครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควร
นํามาใช้เป็นแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาสามปี แต่สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป (เมื่อครบรอบหนึ่งปี) ให้เวทีการประชุม
ร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่
กําหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถ
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะนํามาใช้เป็นกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปีก็ได้ 
รวมทั้งกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได้ 
  2.3 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้
เป็นกรอบในการพัฒนา 
  2.4 โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเป็นจํานวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการ
ดําเนินการ ดังนี้ 
   1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
   2) พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการ
ดําเนินการ ของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี 
      3)  การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสาม
ปี ได้อย่างเหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลําดับโครงการไว้เพื่อทําแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป
ด้วย เนื่องจากในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสามปี 
     4)  เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นของการ
พิจารณา กําหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องคํานึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

   -  งบประมาณรายรับ รายจ่าย 
    -  ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ 

    -  ภาคการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดําเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการ
ดําเนินการในเรื่องนั้น ๆ   
        - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง จะต้องมีขีดความสามารถทั้ง
ทางด้านกําลังเงิน กําลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะดําเนินการได้เอง 
           - โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดําเนินการ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่
สามารถหรือไม่ประสงค์จะดําเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของ ทางราชการ 

• ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่จําเป็นต่อการจัดทําแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปแล้วยัง
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จะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ 
ต้องการ ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์แนว
ทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูล
ภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถนํามาวิเคราะห์ SWOT. 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 

       คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและ
นําเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้อง
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

      2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกัน
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการ
ของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี 

 3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา   
      ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจําเป็นใน
การดําเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสําคัญความจําเป็นเร่งด่วน
มากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
การจัดลําดับความสําคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่า แนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดลําดับความสําคัญอยู่ใน
ลําดับหลัง ๆ จะไม่ต้องนํามาปฏิบัติ เพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการ
พิจารณาแล้วว่าต้องดําเนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่
จําเป็นต้องนํามาเนน้การปฏิบัติการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
     หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนําแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาดําเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
เพราะในการจัดลําดับความสําคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้นเพื่อทบทวนและ
ยืนยันการจัดลําดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรนําแนวทางการพัฒนามาทําการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 

• ขั้นตอนที่ 4. การกําหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณา
คัดเลือกจากวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยนําวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
ในช่วงสามปี 
 2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณากําหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้อง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้ด้วย คือ 
  - พิจารณากิจกรรมที่ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่
กําหนดอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่ร่วมดําเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการเอง 
  - พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทาง
เดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 
  - พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการดําเนินงานและในด้านของผล
การดําเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

  - พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
   ก. จากความจําเป็นเร่งด่วน 
   ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 

• ขั้นตอนที่ 5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคณะกรรมการสนับสนุน 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมา
จัดทํารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนา
สามปี เพื่อให้สามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีได้  

• ขั้นตอนที่ 6. การจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี 

  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี
และรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แล้วนําไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 
  3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนําร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

• ขั้นตอนที่ 7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
 5. ประโยชน์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)  คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสาม
ปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีเมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ 
รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
อําเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เทศบาลตําบลคลองขุด ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลตําบลคลองขุดนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินการ และใช้ทรัพยากรตลอดจนการบริหารจัดการของเทศบาลตําบลคลองขุดอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 

 ทรัพยากรการบริหารโดยทั่วไปประกอบด้วย 
   เงิน (Money) ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลตําบลคลองขุดเอง และแหล่ง
งบประมาณภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 
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   คน (Man) ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะ
มีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งเทศบาลตําบลจะต้องนําศักยภาพของ
กําลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให้กับเทศบาล และถ้า
พิจารณาในความหมายอย่างกว้างอาจหมายความรวมถึงประชาชนในตําบล ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนา
ท้องถิ่นด้วย 
   วัสดุอุปกรณ์ (Materials) หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ
สามารถนํามาใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วสัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว
อย่างเต็มศักยภาพ 
   การบริหารจัดการ (Management) เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้ง 3 
ประการข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและนําไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

   สามารถสรุปรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี ้
  1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตําบลสามารถดําเนินการพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

   2. ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณในการดําเนินการ 
  3. ช่วยให้เทศบาลตําบลคลองขุด สามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและมีความ
เป็นไปได้ในการดําเนินการ 
  4. ช่วยให้เทศบาลตําบลคลองขุด สามารถวิเคราะห์หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้ง
การประเมินผลโครงการในแต่ละแผนงานได้อย่างชัดเจน 
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บทที่ 2 
(สภาพทั่วไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

2.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
• ประวัติ  

เดิมพ้ืนที่แห่งนี้สมัยก่อนเรียกว่า ตําบลบูเก็ตบุหงา ตามภาษามาลายูแปลเป็นไทยว่า “ภูเขา
ดอกไม้ที่สวยงาม” เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ริมคลองมําบัง คือ เขาบูเก็ตบุหงา เมื่อถึงฤดูกาลต้นไม้บน
ภูเขาจะออกดอกบานสะพรั่ง สวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อ และมีหลักฐานชื่อเดิมที่น่าเชื่อถือได้ คือ มัสยิด
บูเก็ตบุหงา ต้ังอยู่หมู่ที่ 7 ตําบลคลองขุด ริมถนนยนตรการกําธร ตรงข้ามวัดมงคลมิ่งเมือง มีนายพันธ์ุ  
มุขวัลย์  เป็นกํานันคนแรก เมื่อครั้งอดีต สมัยนายสมาน  ผลทวี กํานันคนที่สองของตําบลบูเก็ตบุหงา ได้
เกิดเหตุน้ําท่วมหนักทําให้บ้านเรือนราษฎรและพืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจํานวนมาก เนื่องจากภูมิ
ประเทศทั่วไปเป็นที่ลุ่มน้ําท่วมขังกํานันจึงขอความช่วยเหลือจากทางการพร้อมด้วยขอความร่วมมือราษฎร
ให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วม โดยพร้อมใจกันขุดคลองจากหมู่บ้านเชื่อมคลองมําบังไปจนถึงคลองตายาย
เพื่อระบายน้ําที่ท่วมขัง และบริเวณนี้จึงถูกเรียกกันติดปากว่า “คลองขุด” (ปัจจุบันอยู่ในซอยผลทวี หมู่ที่ 
7)  นับแต่นั้นเป็นต้นมาตําบลบูเก็ตบุหงาก็ไม่เคยประสบกับภาวะนํ้าท่วมอีกเลย ส่งผลให้ราษฎรมีความ
เป็นอยู่ที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธ์ุธัญญาหารตลอดมา เพื่อแสดงถึงวีรกรรมของพลังมวลชนใน
การร่วมแรงร่วมใจและการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่อความยากลําบากในยุคนั้น ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและกําลัง
แรงงานผู้คนเป็นจํานวนมากกว่าจะขุดคลองได้สําเร็จ กํานันสมาน  ผลทวี พร้อมด้วยราษฎร จึงได้เปลี่ยน
ช่ือตําบล “บูเก็ตบุหงา” เป็นตําบล “คลองขุด” ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

• การก่อตั้ง /ทีต้ั่ง 
เทศบาลตําบลคลองขุดได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตําบลคลองขุด เมื่อวันที่ 23 

สิงหาคม พ.ศ.2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่องการจัดต้ัง
องค์การบรหิารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 

สํานักงานเทศบาลตําบลคลองขุดต้ังอยู่ หมู่ที่ 6 อําเภอเมือง จังหวัดสตูล อยู่ทางด้านทิศเหนือ
ของที่ว่าการอําเภอเมืองสตูล ห่างจากตัวอําเภอเมืองสตูลเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจาก
ศาลากลางจังหวัดสตูลประมาณ 10 กิโลเมตร  

• เนื้อที่และอาณาเขต 
ตําบลคลองขุด มีพ้ืนที่ทั้งหมด 142.894 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ 
ทิศเหนือ  จดตําบลเกตรี ตําบลบ้านควน อําเภอเมืองสตูล 
ทิศใต้   จดตําบลปูยู ตําบลตํามะลัง อําเภอเมืองสตูล 
ทิศตะวันออก  จดประเทศมาเลเซีย 
ทิศตะวันตก จดตําบลควนขัน ตําบลบ้านควน ตําบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล)  

อําเภอเมืองสตูล 
• ลักษณะทางกายภาพ 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา บริเวณศูนย์กลางของตําบลเป็นศูนย์รวมส่วนราชการทั้ง 
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จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านทิศเหนือมีพ้ืนที่บางส่วนของกองทัพอากาศที่ใช้เป็นสนามบินตามแผน
ความมั่นคง มีคลองตาลี่ไกลกั้นแบ่งเขตปกครองระหว่างตําบลคลองขุด กับตําบลบ้านควนและเกตรี ด้าน
ทิศใต้เป็นแนวเขตการปกครองที่ก้ันด้วยเขตของเทศบาลเมืองสตูล โดยยึดการแบ่งตามแนวเขตคลองตา
ยาย เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง จึงทําให้การติดต่อคมนาคมกับพ้ืนที่บางส่วนต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่
เทศบาลเมืองสตูล พ้ืนที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของป่าชายเลน กรมป่าไม้ และไม่มีเอกสารสิทธิ มีลํา
คลองกั้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ตําบลคลองขุด กับ ตําบลตํามะลัง ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูง
เชิงเขา และป่าชายเลน เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา มีแนวเขากั้น
แบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านทิศตะวันตกเป็นย่านชุมชนหนาแน่น และย่าน
ธุรกิจของตําบล มีลําคลองมําบังกั้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ตําบลคลองขุด กับ ตําบลควนขัน   

• ลักษณะภูมิอากาศ 
ตําบลคลองขุดได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือทําให้มี

สภาพภูมิอากาศ เป็น 2 ฤดู คือ 
   -   ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงนี้มีอากาศร้อน 
   -   ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม จะมีฝนตกเกือบ 
                                                ตลอดฤดูกาล 

2.1.1 ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ถนน/สะพาน/สะพานลอย/ท่าเทียบเรือ 

1) ทางหลวงแผ่นดิน     1 สาย    ระยะทาง 6 กิโลเมตร กว้าง 22.00 เมตร (สาย 406) 
2)  ถนนลาดยาง          49 สาย   ระยะทางรวม   52.215   กิโลเมตร 
3)  ถนนคอนกรีต       37 สาย   ระยะทางรวม   16.228   กิโลเมตร 
4)  ถนนหินคลกุ        46 สาย   ระยะทางรวม   19.108   กิโลเมตร 
5)  ถนนลูกรัง         22 สาย   ระยะทางรวม   17.134   กิโลเมตร 
6)  สะพานข้ามคลอง    10    แห่ง 
7)  สะพานลอยคนข้าม    2      แห่ง 
8)  ท่าเทียบเรือหมู่บ้าน    3      แห่ง    

เทศบาลตําบลคลองขุด มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ และจังหวัด ที่
สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล มีรถยนต์ประจําทาง ทั้งรถปรับอากาศ รถปรับอากาศพิเศษ และรถธรรมดา  
ว่ิงบริการระหว่างจังหวัด อําเภอ และตําบลโดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เป็นถนนสายหลักจาก 
จังหวัดสงขลา ผ่านอําเภอรัตภูมิ - อําเภอควนโดน - ผ่านตําบลคลองขุดอําเภอเมืองสตูล ก่อนที่จะเข้าสู่ตัว
เมืองสตูลสําหรับระบบการขนส่งในเขตตําบลคลองขุด เป็นเส้นทางที่มีบริการรถโดยสารขนาดเล็กผ่าน  
เช่น รถประจําทาง สายหาดใหญ่ - สตูล,สตูล - ตรัง,สตูล - ภูเก็ต, และยังมีรถสองแถว รถสองแถวรับจ้าง
ขนาดเล็ก ตลอดจนมอเตอร์ไซค์รับจ้างจํานวนที่เพียงพอกับจํานวนผู้โดยสาร 

การประปา 
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลตําบลคลองขุดเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัด

สตูล นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านมาตรฐาน ข. ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,3,5 และ 6 ในเขตที่ยังไม่
มีการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
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การไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตเทศบาลตําบลคลองขุดเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสตูล ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด ทั้งระบบไฟฟ้าภายใน
อาคารและระบบไฟส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีกําลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั่วทั้งพื้นที่  
นอกจากนี้ เทศบาลตําบลคลองขุดยังได้ติดต้ังระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในเขตที่ไม่ได้อนุญาตให้มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า อัตราการมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น 100 % ยังคงมีความต้องการเพียงไฟฟ้าแสงสว่าง
สาธารณะ     

การสื่อสารโทรคมนาคม 
ภายในเขตเทศบาลตําบลคลองขุดมีการให้บริการด้านโทรศัพท์ซึ่งดําเนินการโดยองค์การโทรศัพท์

แห่งประเทศไทย และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ต้ังอยู่ หมู่ที่ 2 มีสถานี
วิทยุโทรทัศน์ส่วนภูมิภาค 2 สถานี คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก 
ช่อง 7 

2.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
ในเขตเทศบาลตําบลคลองขุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสตูลมีการเติบโตและ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ต้ังของโรงงานอุตสาหกรรมหลาย
แหล่งและมีที่ต้ังศูนย์บริการและจําหน่ายด้านยานยนต์ โดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

การพาณิชยกรรมและบริการ 
-   สถานีบริการน้ํามัน     4  แห่ง 
-   สถานีบริการแบ่งบรรจุก๊าชหุงต้ม   1  แห่ง 
-   ศูนย์บริการ/จําหน่ายรถยนต์    3  แห่ง 
-   ศูนย์บริการ/จําหน่ายรถจักรยานยนต์   4 แห่ง 
-   ตลาดสด       1  แห่ง (ตลาดต้ังจิตศีล) 
-   ตลาดนัดชุมชน    6 แห่ง 

   สถานประกอบการด้านการบริการ 
   -  โรงแรม/เกสท์เฮาส์       5   แห่ง 
   -  ธนาคาร      2   แห่ง 
   -  สถานที่จําหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ   80   แห่ง  
   การอุตสาหกรรม 

 -  ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาด 
   เล็ก 

   2.1.3 ด้านสังคม 
     ประชากร 

ปัจจุบันตําบลคลองขุดมีประชากร  รวม 18,604 คน จํานวนครัวเรือน 7,319 ครัวเรือน ซึ่งเป็น 
ประชากรตามทะเบียนราษฎรแยกจํานวนรวมของประชากร  ชาย , หญิง แต่ละหมูบ่้านดังต่อไปนี ้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเขาจีน 1,775 1,720 3,495 1,032 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรอืน 
ชาย หญิง รวม 

2 บ้านท่าจีน 807 824 1,631 813 
3 บ้านเกาะนก 974 936 1,910 614 
4 บ้านคลองขุด 1,995 2,171 4,166 2,019 
5 บ้านนาแค  617 595 1,212 332 
6 บ้านวัดหน้าเมือง 1,626 1,041 2,667 1,187 
7 บ้านคลองขุดเหนือ 1,705 1,789 3,494 1,321 
77 ทะเบียนบา้นกลาง 16 13 29 1 
78 ทะเบียนบา้นกลาง - - - - 

 รวม 9,515 9,967 18,604 7,319 
  แหล่งที่มา  : สํานักบริหารการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลคลองขุด ณ เดือน มิถุนายน 2555 

ข้อมูลจํานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี)  เฉพาะผูมี้สัญชาติไทย 

 ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 
1 0 - 3 447 452 899 
2 4 - 6 387 357 744 
3 7 - 12 841 811 1,652 
4 13 - 18 931 812 1,731 
5 19 - 25 1,356 903 2,259 
6 26 - 59 4,586 4,739 9,329 
7 60  ขึ้นไป 886 991 1,877 
8 มากกว่า 100 ปี 4 1 5 

รวม 9,438 9,066 18,496 
 แหล่งที่มา  : สํานักบริหารการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตําบลคลองขุด ณ เดือน มิถุนายน 2555              

- จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด และนายกเทศมนตรีตําบล 
คลองขุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2554 จํานวน 8, 921 คน จากผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด 
12,446 คน คิดเป็นร้อยละ 71.68 

- จํานวนผู้มีสิทธิเลือกต้ังทั้งหมด 12, 446 คน (ธันวาคม พ.ศ.2554) 

เขตการปกครอง 
จํานวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของตําบลคลองขุด ทั้งหมดมี 7 หมู่บ้าน และยังคงใช้ 

รูปแบบลักษณะการปกครองท้องที่ควบคู่กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กํานัน/ผู้ใหญบ่้าน โทรศัพท ์ มือถือ 

1 บ้านเขาจีน นายศุภโชค  คงอาสา   - 083 - 1908798 
2 บ้านท่าจีน นายสมชาย  มากมณี - 081 - 2751381 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน กํานัน/ผู้ใหญบ่้าน โทรศัพท ์ มือถือ 

3 บ้านเกาะนก นายบุญทิพย์  สังข์ทอง - 081 - 6988856 

4 บ้านคลองขุด นายสุรินทร์  ผอ่งสุวรรณ (กํานัน) - 083 - 1862954 
5 บ้านนาแค นายปรีชา  พรหมเมศร ์ - 084 - 9981239 
6 บ้านหน้าเมือง นายธงชัย  สังข์แก้ว - 089 - 7339496 
7 บ้านคลองขุดเหนือ นายชัยณรงค์  ไชยจิตต์ - 089 - 6586202 

 แหล่งที่มา  : ทําเนียบกํานัน/ผู้ใหญ่บ้านตําบลคลองขุด 

ศาสนา 
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลคลองขุดนบัถอืศาสนาอิสลาม ร้อยละ 60 นับถือศาสนาพทุธ  

ร้อยละ 40   
มีวัดจํานวน  5 แห่ง และสาํนักสงฆ์ 2 แห่ง ประกอบดว้ย 

ลําดั
บ 

ชื่อวัด สถานทีต้ั่ง ชื่อหมู่บ้าน 

1 วัดถ้ําเขาจีนธีระประดิษฐ์ (วัดถ้ํา) หมู่ที่  1 บ้านเขาจีน 
2 วันท่าจีนพัฒนาราม หมู่ที่  2 บ้านท่าจีน 
3 วัดพิทักษ์คลองขุด หมู่ที่  2 บ้านท่าจีน 
4 วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดป่าช้าจีน) หมู่ที่  4 บ้านคลองขุด 
5 สํานักสงฆ์ชลครีีวราราม หมู่ที่  5 บ้านนาแค 
6 วัดหน้าเมือง   หมู่ที่  6 บ้านหน้าเมือง 
7 สํานักสงฆ์โต๊ะบุหงา (ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียน) หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ 

มีมัสยิด  4 แห่ง และบลันาซะ 3 แห่ง ประกอบด้วย 
ลําดั
บ 

ชื่อมัสยิด/บัลนาซะ สถานทีต้ั่ง ชื่อหมู่บ้าน 

1 มัสยิดอัล-อักศอบูกิตจีนา หมู่ที่  1 บ้านเขาจีน 
2 มัสยิดนารุลนาญียะร ์ หมู่ที่  3 บ้านเกาะนก (หลังโรงยาง) 
3 มัสยิดดารุลมุตตากีน หมู่ที่  5 บ้านนาแค  
4 มัสยิดบูเก็ตบุหงา  หมู่ที่  7 บ้านคลองขุดเหนือ 
5 บัลนาซะ หมูท่ี ่ 1 หมู่ที่  1 บ้านเขาจีน 
6 บัลนาซะ คลองน้ําเวียน หมู่ที่  3 บ้านเกาะนก  (คลองน้ําเวียน) 
7 บัลนาซะ หมูท่ี ่ 4 หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด (บ้านโคกพะยอม) 
8 บัลนาซะ หมูท่ี ่ 7 หมู่ที่ 7 บ้านคลองขุดเหนือ 

 
มีศาลเจ้า 1 แห่ง 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อมัสยิด/บัลนาซะ สถานทีต้ั่ง ชื่อหมู่บ้าน 

1 ศาลเจ้าแม่ชิตแชเหนี่ยว หมู่ที่ 4 บ้านคลองขุด 
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ประเพณีและวัฒนธรรม  ชาวตําบลคลองขุด  นอกจากจะประกอบด้วยประชาชนที่อยู่ด่ังเดิม
แล้ว ยังมีประชาชนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดใกล้เคียงอื่น ๆ และต่างก็ได้นําประเพณีเข้ามาด้วยจึงมี
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ประเพณีท้องถิ่นที่สําคัญ ได้แก่ ประเพณีชักพระ ประเพณี
ถวายเทียนพรรษา   

เทศบาลตําบลคลองขุด ส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรม อันดีงามของ
ชาวตําบลคลองขุดโดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่าง ๆ เช่นประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่  
การรดน้ําขอพรผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษาการทําบุญเดือนสิบหรือ
ประเพณีชักพระ วันลอยกระทง วันสําคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือประเพณีที่
เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น เช่น การถือศีลกินเจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพื้นบ้าน ด้ังเดิมให้ชาวตําบลคลองขุด
เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบสานต่อไปยังชนรุ่นหลัง เช่น การรํามโนราห์ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล 

ด้านการศึกษา 
ปัจจุบันเทศบาลตําบลคลองขุด ยังไม่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด มีอยู่เพียงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จํานวน 1 แห่ง เทศบาลตําบลคลองขุดจึงให้การสนับสนุนในด้านการส่งเสริมการศึกษา ตามที่กฎหมาย
กําหนด ตําบลคลองขุดมีสถานศึกษาทั้งที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่และสถาบันการศึกษาเอกชน ดังนี้ 

ที่ ชื่อสถานศึกษา สถานทีต้ั่ง สังกัด นักเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

1 โรงเรียนบ้านเขาจีน หมู่ที่  1 สพป. 218 074 - 711652 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านท่าจนี  หมู่ที่  2 อปท. 32 074 - 723063 
3 โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่  4 สพป. 750 074 - 711290 
4 โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่  5 สพป. 93 089 - 8799855 (ผอ.) 
5 โรงเรียนวัดหน้าเมือง หมู่ที่  6 สพป. 71 074 - 721645 
6 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ  หมู่ที่  7 สช. 838 074 - 711738 
7 โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่  6 สพม. 1,495 074 - 711955 
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล หมู่ที่  4 สพษ. 80 074 - 730172 
9 โรงเรียนภูริภรณ์ชัย หมู่ที่  6 สช. 605 074 - 724732 
10 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หมู่ที่  6 ก.ศ.น. - 074 - 711449 
11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.คลองขุด หมู่ที่  6 อปท. 63 074 - 730547 

แหล่งที่มา   : สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ณ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 

ที่อ่านหนังสือพิมพ์/ศูนยข์้อมูลข่าวสารประจําหมู่บา้น 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานทีต้ั่ง 

1 บ้านเขาจีน สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาจีน /อาคารอเนกประสงค์ 
2 บ้านท่าจีน ที่ทําการผู้ใหญบ้่าน /อาคารอเนกประสงค์   
3 บ้านเกาะนก อาคารอเนกประสงค์ 
4 บ้านคลองขุด ที่ทําการกํานันตําบลคลองขุด 
5 บ้านนาแค อาคารอเนกประสงค์ 
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน สถานทีต้ั่ง 

6 บ้านหน้าเมือง อาคารอเนกประสงค์ 
7 บ้านคลองขุดเหนือ กองทุนประจําหมู่บ้าน/ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน 

• การกีฬาและนนัทนาการ 
สนามฟุตบอล 9 สนาม 
1. สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล     หมู่ที่   6 
2. สนามกองรอ้ย ตชด. ที่ 436      หมู่ที่   6 
3. สนามโรงเรยีนสตูลวิทยา      หมู่ที่   6 
4. สนามโรงเรยีนบ้านนาแค      หมู่ที่   5 
5. สนามฟุตบอล (ข้างสํานักสงฆ์  ชลคีรีวราราม)    หมู่ที่   5   
6. สนามโรงเรยีนวัดหน้าเมือง       หมู่ที่   6 
7. สนามโรงเรยีนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)      หมู่ที่   2 
8. สนามโรงเรยีนบ้านเขาจีน       หมู่ที่   1 
9. สนามโรงเรยีนพัฒนาการศึกษามูลนธิิ      หมู่ที่   7 

สนามเด็กเล่น 4 แห่ง 
1. สนามเด็กเลน่กองร้อย ตชด. ที่ 436 
2. สนามเด็กเลน่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลคลองขุด 
3. สนามเด็กเลน่โรงเรียนบ้านเขาจีน   
4. สนามเด็กเลน่โรงเรียนบ้านนาแค  

2.1.4  ด้านสาธารณสุข 
  -  มีสถานที่จําหน่ายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง 
  -  สถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพในเขตเทศบาลตําบลคลองขุด  มีสถานีอนามัย  
   จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่ หมู่ที ่2 ถนนท่าจีน - นาแค 
  -  มีศูนย์สาธารณสุขชุมชน 7 แห่ง 
  -  อัตราการมแีละใช้ส้วมคิดเป็นร้อยละ 100 

 2.1.6 ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อมูลจาก: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
  สํานักปลัด พฤษภาคม  2555)  
  อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ 1 คน 

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 2 คน (พนักงานขับรถน้ําอเนกประสงค์) เครื่องมือและ 
เครื่องใช้ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 

  -  รถยนต์บรรทุกน้ําอเนกประสงค์   จํานวน   2   คัน 
                     -  รถยนต์ตรวจการณ์    จาํนวน   1  คัน 

  สถิติการบริการน้ําให้กับประชาชน  ส่วนราชการ  โรงเรียน และวัด 
  ปี  2553      จํานวนประมาณ     888,000    ลติร 
  ปี  2554   จํานวนประมาณ     282,000    ลติร 
  ปี  2555 (ม.ค. - พ.ค.)  จํานวนประมาณ   1,272,000  ลติร       
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 สถิติการเกิดเพลิงไหม ้
  สถิติการเกิดเพลิงไหม้ ในเขตพื้นที่ตําบลคลองขุด สรุปได้ ดังนี้ 

ลักษณะของเพลิงไหม ้ ปี พ.ศ. 2553 ปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 

1. เพลิงไหม้ป่า หญ้าแห้ง  12 ครั้ง 5 ครั้ง 2 
2. เพลิงไหม้บ้านเรือน/วัด 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 

หน่วยงานด้านการรักษาความสงบเรียบรอ้ยในพืน้ที ่   
-  กองร้อย ตชด. 436       หมู่ที่ 6 
-  กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสตูล   หมู่ที่ 6 
-  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5    หมู่ที่ 6 
-  หน่วยเฉพาะกิจทหาร มว.ปจว.ฉก. 42    หมู่ที่ 1 (วัดถ้ําเขาจีน) 

2.1.7 ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรมชาต ิ
    ลักษณะดนิ          เป็นดินเหนียวใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
    ลําคลอง               มีลําคลองและลําห้วยไหลผ่าน จํานวน 5 สาย  
        คือ คลองมําบัง คลองตายาย คลองท่าจีน  
        คลองน้ําเวียน และห้วยตาลี่ไกล 
    ป่าไม้                   มีเขตป่าอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และ 
        ป่าชายเลน ตอนที่ 5 
    แหล่งท่องเที่ยว    ถ้ําเขาจีน หมูท่ี่ 1    

   ทรัพยากรน้ํา 
แหล่งน้าํธรรมชาต ิ  แม่น้ํา/ลําคลอง/ห้วย 5 สาย  

1.คลองมําบัง ไหลผ่าน หมู่ที ่6,7 และหมู่ที ่3 แบ่ง
เขต ตําบลคลองขุด กับตําบลควนขัน คลองตายาย 
ไหลผ่าน หมู่ที ่7 และ หมู่ที ่1 แบ่งเขต ตําบลคลอง
ขุด กับตําบลควนขัน 
2.คลองท่าจีน ไหลผ่าน หมู่ที ่1 และ หมู่ที ่5 
3. คลองน้ําเวียน ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 
4. ห้วยตาลี่ไกล ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 แบ่ง เขต   
ตําบลคลองขุด กับ ตําบลเกตรีและตําบลบ้านควน 

แหล่งน้ําที่ก่อสร้างขึ้น 
ฝาย      2 แห่ง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 5) 
การประปาส่วนภูมิภาค     หมู่ที่   (ไหลผ่าน 1, 2, 3, 4, 6, 7) 
การประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่   (ไหลผ่าน 1, 2, 5, 6) 
คลองชลประทาน   1 แห่ง (ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,4,5 และ 6) 
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การจัดการขยะ (CLEAN LAND) 
  การเก็บรวบรวมมูลฝอยและการขนส่ง 

 เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นต่าง ๆ สําหรับเทศบาลตําบลคลองขุด มีรถเก็บขนขยะจํานวน 3 คัน 
ให้บริการเก็บขยะตามแหล่งบ้านพักอาศัย และสถานที่ราชการ โดยมีแผนการจัดเก็บเป็น 2 ช่วง คือช่วง
เช้าระหว่างเวลา 04.00 - 06.00 น. และช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.00 - 15.00 น.  

การกําจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลคลองขุด  กําจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ     
-  ปริมาณขยะ 2.5 ตัน/วัน 
-  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม 3 คัน    
-  รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะ  ขนาดความจุ 20 คิว ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 
 ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546 
-  รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 20 คิว ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 
-  ขยะที่เก็บขนได้ จาํนวน 3,000  ลบ.หลา/วัน 
-  จํานวนถังขยะในหมู่บ้าน 750 ถัง 
-  กําจัดขยะโดยวิธีฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ 
-  ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่กําลังใช้ จํานวน 25 ไร่  ต้ังอยู่ หมู่ที่ 2 ตําบลคลองขุด 
-  ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง 1.5 กม. 
-  ที่ดินสําหรับกําจัดขยะที่ใช้แล้ว 5 ไร่ 
-   เหลือที่ดินกําจัดขยะได้อีก จํานวน 20 ไร่ 
-  คาดว่าจะสามารถกําจัดขยะได้อีก 20 ปี 
-  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินสําหรับกําจัดขยะท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ราคา  
1,991,925 บาท 

2.2 ด้านศักยภาพของท้องถิ่น 
 ศักยภาพของเทศบาลตําบลคลองขุด 

การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลตําบลคลองขุด อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้าน
การเมือง การบริหาร ของเทศบาล รวมทั้งอัตรากําลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี้  

  2.2.1 ด้านการเมืองการบรหิาร 
   องค์การเทศบาลตําบลคลองขุด ประกอบด้วย 

  (1) สภาเทศบาล ทําหน้าที่นิติบัญญัติ และควบคุมฝ่ายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมา
จากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จํานวน 12 คน อยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรอง
ประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

(2) นายกเทศมนตรี ทําหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย   
ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่า
ด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 คน 
เลขานุการ จํานวน 1 คน และยังมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งต้ังจาก
นายกเทศมนตรี 
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ทั้งนี้ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้ บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

2.2.2 ส่วนการบริหารของเทศบาลตําบลคลองขุด 
การบริหารงานของเทศบาลตําบลคลองขุด ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นสํานัก กอง ฝ่าย 

และงานโดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่าหัวหน้าสํานักปลัด และหัวหน้ากองเป็นผู้บังคับบัญชาของ
สํานัก /กองนั้น ๆ และภายในสํานัก/กอง จะแยกเป็นฝ่ายและงาน ในฝ่ายและงานจะมีหัวหน้าฝ่ายและ
หัวหน้างาน 
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ฝายสภาเทศบาลตําบลคลองขุด 

รองปลัดเทศบาล 

ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัดเทศบาล 

กองชาง 

กองสาธารณสขฯ กองคลัง กองการศึกษา 

ที่ปรึกษา 

รองนายกเทศมนตรี  ( 1 ) 

เลขานุการนายกเทศมนตร ี

รองนายกเทศมนตรี  ( 2 ) 

นายกเทศมนตรี 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 

สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด (เขต 1)   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคลองขุด  (เขต 2)   

ฝายบริหาร 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตําบลคลองขุด 
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 2.2.3 อัตรากําลัง (ข้อมูล: งานการเจา้หน้าที่ สาํนักปลดัเทศบาล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555)  
 อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลคลองขุด มีทั้งพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจํา พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 64 คน โดยมีรายละเอีย ดังนี้ 

ส่วนราชาการ 
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจํา 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

(รวม) 
ทั้งสิน้ 

สํานักปลัดเทศบาล 10 1 9 6 26 
กองคลัง 5 1 1 2 9 
กองช่าง 6 1 10 2 19 
กองสาธารณสุขฯ 2 - 5 15 22 
กองการศึกษา 5 - 5 - 10 

รวม 28 3 30 25 86 

2.2.4 ฐานะการคลังของเทศบาล 
ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลตําบลคลองขุด 
รายรับ 

ประเภทรายรบั 
รับจริง 
ปี 2552 

รับจริง 
ปี 2553 

รับจริง 
ปี 2554 

รับจริง ป ี55 
(ต.ค.55 -เม.ย.
56) 

หมวดภาษีอากร 13,187,582.86 23,295,410.58 20,190,500 2,789,645.33 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ
และใบอนุญาต 

308,298.09 490,320.86 350,000 284,880 

หมวดรายได้จากค่า
สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์ 

- - - - 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 91,778.65 132,999.93 150,000 179,520.86 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 42,947.00 47,689 65,000 109,131.32 
หมวดเงินอุดหนุน 26,824,125.30 26,824,125.30 27,000,000 30,045,257 

รวม 40,454,731.90 40,454,731.90 47,755,500 33,417,434.51 
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รายจ่าย 

ประเภทรายรบั 
จ่ายจริง 
ปี  2552 

จ่ายจริง 
ปี  2553 

จ่ายจริง 
ปี  2554 

จ่ายจริง 
ปี  2555 

งบกลาง 1,036,836 1,346,638 5,569,413 1,474,756 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา 2,969,638 5,915,583 5,200,080 3,247,252.15 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 2,048,106 5,048,761 3,387,537 2,631,528.72 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 5,229,245 10,234,780 16,127,988 5,530,328.76 
หมวดสาธารณูปโภค 200,984 359,019 507,000 270,446.47 
หมวดเงินอุดหนุน 2,198,199 3,846,099 5,709,476 1,540,000 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,963,500 26,633,008 10,590,038 376,441 
หมวดรายจ่ายอ่ืนๆ 571,740 8,824,170 478,400 - 

รวม 16,281,250 62,238,061 47,569,932 
15,070,753.1

0 

          ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการคลังของเทศบาลเพิ่มเติม 
  ในต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เทศบาลมีเงินสะสมทีส่ามารถนํามาใช้ได้ จํานวน 12,028,461.55 
บาท (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2555) 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที ่
(1)  การรวมกลุ่มของประชาชนในด้านต่าง ๆ มีน้อยเนื่องจากเป็นชุมชนก่ึงเมืองกึ่งชนบท 
(2) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตําบล) 

พ้ืนที่ของตําบลคลองขุดอยู่ในเขตของอําเภอเมืองสตูล และติดต่อกับเขตของเทศบาลเมืองสตูล 
จึงมีความเจริญเติบโตของเมือง และชุมชนที่ขยายมาจากเขตเมือง มีการขยายที่ต้ังของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เข้ามาในเขตตําบลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน ซึ่ง
การขยายความเติบโตด้านต่าง ๆ จะเอื้ออํานวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของตําบลต่อไปในอนาคต 
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บทที่ 3 
(ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา) 

ผลการดําเนนิงานตามบทบาทหนา้ที่ในรอบปี พ.ศ. 2555 
เทศบาลตําบลคลองขุด  นําโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลตําบล ประจําปี พ.ศ. 2555 มาจัดทําเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังรายละเอียดโครงการดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 1     มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อ

ความต้องการและมีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยูอ่าศัย แหล่งน้ํา และสถานที่อ่ืนๆ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเขาจีน 19 หมูท่ี่ 1  175,500 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยเขาจีน 33 หมูท่ี่ 1 286,500 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยขุนอทุิศ (ช่วงปลาย) หมูท่ี่ 2 656,700 
4. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยในวัง (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 5 545,400 
5. ก่อสร้างถนนลาดยาง  Asphaltic Concrete  ซอยเขาจีน 20 หมูท่ี่  1  684,500 
6. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยเขาจีน 14 หมูท่ี่ 1 128,200 
7. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยคาํรบ 2 หมู่ที่ 4 718,400 
8. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมครูะบายน้ํา  ซอยผันอุทิศ หมูท่ี่ 4 1,811,800 
9. ก่อสร้าง ต่อเติม อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  2  703,500 

รวม 5,710,500 

        ยุทธศาสตร์ที ่ 1     ด้านสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 
แนวทางการพฒันาที่ 2     ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ําฝนหรือน้ํา
เสียต่างให้ 

เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยทรายทอง หมู่ที่ 7 1,668,800 
2. ก่อสร้างคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอยรฐัประชาสรรค์ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 1,435,700 

รวม 3,104,500 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 1    ด้านสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 
แนวทางการพฒันาที่ 3      จัดให้มีหรือปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่างสาธารณะ 

ถนนและชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1     ด้านสาธารณูปโภค สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 
แนวทางการพฒันาที่  4     จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรทีท่นัสมัย 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มเเข็งของชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่1    พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่าย ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มสตรี 50,000 
2. โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน 50,000 
3. อุดหนุนศูนย์บริการและถา่ยทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล 75,000 

รวม 175,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2    ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มแข็งของชมุชน 
แนวทางการพฒันาที่ 2    ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกาย การแขง่ขันกีฬาของ

ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่แข็งแรง 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 300,000 
2. โครงการเข้าร่วมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 200,000 
3. โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกฬีาทุกประเภท 50,000 
4. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมกีฬาท้องถิ่น “ไทคัพ” 50,000 

รวม 600,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่3     ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. โครงการควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหนะในชุมชน 70,000 
2. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 40,000 
3. โครงการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน   30,000 
4. โครงการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข   30,000 
5. โครงการอบรม/ดูงาน ของ อสม. 300,000 
6. อบรมเสรมิสร้างความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และยาเสพตดิในชุมชน 50,000 
7. อุดหนุน ศสมช. ตามงานสาธารณสุขมูลฐาน 70,000 
8. อุดหนุนชมรมออกกําลังการเพื่อสุขภาพคลองขุด 30,000 

รวม 620,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มแข็งของชุมชน 
 แนวทางการพฒันาที ่4   ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการ 
     พัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและ 
     ผู้ป่วยเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการสํารวจ จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2 ค.   65,000 
2. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ด้อยโอกาส   334,960 
3. โครงการเพื่อการแก้ปัญหาสังคมและความยากจนของประชาชนตําบลคลองขุด    100,000 

รวม 499,960 

   ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพฒันาที ่5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความ 

เข้มแข็ง 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวตําบลคลองขุด   100,000 
รวม 100,000 
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ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชวิีตและความเข้มเข็งของชุมชน 
แนวทางการพฒันาที่  6  ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีการจัดกิจกรรมอย่าง 

สร้างสรรค ์

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน   100,000 
รวม 100,000 

ยุทธศาสตร์ที่  2     ด้านคณุภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน 
 แนวทางการพฒันาที ่ 7    ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี มคีุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนให ้
     สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาท เพื่อสรา้งสังคมที่สงบสุขม ี
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการฝึกทบทวน อปพร. 100,000 
2. โครงการป้องกัน  และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน   50,000 

รวม 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3      ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การพาณชิย์ และการท่องเที่ยว  
แนวทางการพฒันาที่ 1   ส่งเสริมพัฒนาคนให้มสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ท้องถิ่น สร้าง

โอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมรับผิดชอบต่อ
ชุมชน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 20,000 
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการแบ่งชุมชนย่อย 80,000 

รวม 100,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3      ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การพาณชิย์ และการท่องเที่ยว   
แนวทางการพฒันาที่ 2     มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเกบ็ภาษี และพัฒนาการ 

จัดหารายได้ของท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดทําของที่ระลึกให้แก่ผู้ชําระภาษี 30,000 
รวม 30,000 

 

 



24 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3     ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การพาณชิย์ และการท่องเที่ยว   
แนวทางการพฒันาที่ 3    พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์

ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่  4      ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพฒันาที่ 1     ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและ
กระบวนการมีส่วน 

ร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่  4      ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพฒันาที่ 2     พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และการกําจัดขยะให้ม ี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วม 50,000 
2. โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ่อกําจัดขยะ 100,000 

รวม 150,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4      ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพฒันาที่  3   พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมทิัศน์ที ่

สวยงาม 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 

ยุทธศาสตร์ที่  4      ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
แนวทางการพฒันาที่ 4    บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม และมลพิษ  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

- - 
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ยุทธศาสตร์ที่  5      ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา  ศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม   

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันาที่  1    ส่งเสริมสนับสนุนและจัดใหม้กีารศึกษา ทั้งในระบบ นอก

ระบบ 
โรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดกิจกรรมของศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 80,000 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา 50,000 
3. โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ 40,000 
4. โครงการสนบัสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   150,000 
5. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (งบจัดสรร) 2,381,260 
6.  อุดหนุนอาหารกลางวัน (งบจัดสรร) 2,841,800 
7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 520,500 

รวม 6,063,560 
ยุทธศาสตร์ที่ 5      ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพฒันาที่ 2   ส่งเสริม สนับสนุนบํารุงรักษาการศาสนสถานและการจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการพบปะประชาชนในเดือนรอมฎอน 35,000 
2. โครงการงานวันเมาลิด 50,000 
3. โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่   50,000 
4. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   10,000 
5. กิจกรรมสมโภชและถวายเทียนพรรษา 150,000 
6. กิจกรรมประเพณีชักพระ 250,000 
7. กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขนัว่าวประเพณีและว่าวนานาชาติจังหวัดสตูล 25,000 
8. กิจกรรมงานสภาวัฒนธรรม  20,000 
9. กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 
10. อุดหนุนประเพณีศาสนาโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 20,000 
11. อุดหนุนโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ศูนย์อิสลามศึกษาประจํามัสยิด (ตาดีกา) 
     บูเก็ตบูหงา 

20,000 

รวม 730,000 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6     ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันาที่ 1   การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย และการ

บริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส  เป็นธรรมตามหลกัการ  
บริหารบ้านเมืองที่  ดีติดตาม ตรวจสอบได้ตลอดเวลา                   

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ค่าใช้จ่ายในงานรัฐพิธี ราชพธีิ หรืองานนโยบายแห่งรฐั  100,000 
2. โครงการแหล่งข้อมูลข่าวสารชุมชน 10,000 

รวม 110,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6      ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันาที่ 2    เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ 

ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. โครงการจัดงานวันเทศบาล   20,000 
2. โครงการอบรมปฐมนิเทศเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับการ
เลือกต้ังใหม่ 

100,000 

3. โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาํและ
พนักงานจ้าง 

200,000 

4. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (กองคลัง) 50,000 
รวม 370,000 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6      ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพฒันาที่ 3    สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้ทันที่ทันสมัยและม ี

อุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับสํานักงาน (สํานักปลัดเทศบาล) 51,000 
2. ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟเมก้าขาเหล็กพับอเนกประสงค์  17,300 
3. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานเหล็ก 13,000 
4. ค่าจัดซื้อคลูเลอร์น้ํา 13,900 
5. ค่าจัดซื้อถังต้มน้ําร้อน 12,500 
6. ซ่อมแซมครภัุณฑ์ 120,000 
7. ค่าก่อสร้างทําป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ 151,000 
8. ค่าจัดซื้อโต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี (กองคลัง) 9,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

9. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 62,000 

10. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา 5,200 

11. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 42,000 

12. ค่าจัดซื้อเครื่องพริ้นเตอร์ (กองช่าง) 28,000 

13. ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรกลและยานพาหนะ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 30,000 
14. ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดพ้นหมอกควัน 75,000 
15. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายไหล่ 19,000 
16. ค่าจัดซื้อรถเข็นนั่งสําหรับผู้ป่วย 32,500 
17. ค่าจัดซื้อเตียงสําหรับผู้ป่วย (เตียงเฟาว์เลอร์) 39,000 
18. ค่าจัดซื้อชั้นสี 3 ช้ันโล่ง (กองการศึกษา) 5,000 
19. ค่าจัดซื้อชั้นเข้ามุม 5,000 
20. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4,500 
21. ค่าจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ (โต๊ะญี่ปุ่น) 3,500 
22. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางาน 6,000 
23. ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 3,200 
24. ค่าจัดซื้อโต๊ะทํางานแบบเหล็ก 7,500 
25. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน 4,200 
26. ค่าจัดซื้อและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ 124,000 
27. ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอ้ี  16,500 
28. ค่าจัดซื้อโต๊ะขาวขาพับ 25,000 
29. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีรับประทานอาหาร 65,000 
30. ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) 17,500 
31. ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง 20,000 
32. ค่าจัดซื้อตู้เย็น 15,000 
33. ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง 8,500 
34. ค่าจัดซื้อเตาแก็ส แบบ 2 หัว พร้อมถัง 8,900 
35. ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ํา 30,000 
36. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 68,000 
37. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  3,900 
38. ค่าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้า 13,200 

รวม 1,128,900 
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม 
การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาประจําปี  พ.ศ. 2555 

เทศบาลตําบลคลองขุด 

ที่ ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2555 

โครงการที่อนมุัติ
งบประมาณ  
ปี 2555  

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 
(414 โครงการ) 

งบประมาณที่
อนุมัติ ปี 2555 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด  
(49,000,000 บาท) 

1 ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 211 11 2.66 8,815,000 17.99 
 แนวทางที่  1  มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วน

เพียงพอต่อความต้องการ และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม
เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ํา และ
สถานที่อื่น 

118 9 2.17 5,710,500 11.65 

 แนวทางที่  2  ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ําฝนหรือ
น้ําเสียต่าง ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

31 2 0.48 3,104,500 6.34 

 แนวทางที่ 3  จัดให้มีหรือปรบัปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่าง
สาธารณะถนนและชุมชน 

49 - - - - 

 แนวทางที่  4  จดัวางระบบผังเมอืงและวิศวกรรมจราจรทีท่ันสมัย 13 - - - - 

2 ด้านคณุภาพชวีิตและความเข้มเข็งของชุมชน 51 22 5.31 2,244,960 4.58 

 แนวทางที่  1  พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนนุอาชีพให้แก่ประชาชน  
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

8 3 0.72 175,000 0.36 
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ที่ ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2555 

โครงการที่อนมุัติ
งบประมาณ  
ปี 2555  

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 
(414 โครงการ) 

งบประมาณที่
อนุมัติ ปี 2555 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด  
(49,000,000 บาท) 

 แนวทางที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการ
แข่งขันกีฬาของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและ
สุขภาพกายที่แข็งแรง 

6 4 0.97 600,000 1.22 

 แนวทางที่  3  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ 

14 8 1.93 620,000 1.26 

 แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี 
คนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

8 3 0.72 499,960 1.02 

 แนวทางที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัว
ให้มีความเข้มเเข็ง 

3 1 0.24 100,000 0.20 

 แนวทางที่  6  ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีการจัด
กิจกรรมอย่างสร้างสรรค ์

2 1 0.24 100,000 0.20 

 แนวทางที่  7  ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จรยิธรรม 
ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาท เพื่อสร้างสังคมที่สงบ
สุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10 2 0.48 150,000 0.30 

3 ด้านการวางแผน การพาณชิย์และการท่องเที่ยว 7 3 0.72 130,000 0.26 
 แนวทางที่  1  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนรว่มใน

กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมี
จิตสํานึกและรว่มรับผิดชอบต่อชุมชน 

3 2 0.48 100,000 0.20 
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ที่ ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2555 

โครงการที่อนมุัติ
งบประมาณ  
ปี 2555  

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 
(414 โครงการ) 

งบประมาณที่
อนุมัติ ปี 2555 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด  
(49,000,000 บาท) 

 แนวทางที่  2  มีการปรับปรงุระบบการวางแผนการจัดเกบ็ภาษี 
และพัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น 

1 1 0.24 30,000 0.06 

 แนวทางที่  3  พัฒนาและปรบัปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

3 - - - - 

4 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 2 0.48 150,000 0.30 
 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและ

กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม 
1 - - - - 

 แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  คัดแยก และการกําจัด
ขยะให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น     

3 2 0.48 150,000 0.30 

 แนวทางที่ 3  พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ให้มีภูมิทศัน์ทีส่วยงาม 

1 - - - - 

 แนวทางที่ 4  บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม และ
มลพิษ 

2 - - - - 

5 ด้านการศึกษา  ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

36 18 4.35 6,793,560 13.86 

 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดใหม้กีารศึกษา  ทั้งใน
ระบบ  นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุก
ประเภท ทุกระดับชบพ 

18 7 1.69 6,063,560 12.37 
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ที่ ยุทธศาสตร/์แนวทาง 
โครงการตาม
แผนพัฒนา  
ปี 2555 

โครงการที่อนมุัติ
งบประมาณ  
ปี 2555  

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทัง้หมด 
(414 โครงการ) 

งบประมาณที่
อนุมัติ ปี 2555 

คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทัง้หมด  
(49,000,000 บาท) 

 แนวทางที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนบํารุงรักษาศาสนสถานและการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

18 11 2.66 730,000 1.49 

6 ด้านการเมืองการบริหาร 102 44 10.63 1,608,900 3.28 

 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเป็น
ธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ติดตามตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

10 2 0.48 110,000 0.22 

 แนวทางที่ 2   เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสรมิให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

7 4 0.97 370,000 0.76 

 แนวทางที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัยและมอีุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

85 38 9.18 1,128,900 2.30 

 รวม 414 100 24.15 19,742420 40.29 
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บทที่ 4 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาของ นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (29 ธันวาคม 2551) 
1. นโยบายเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการในปีแรก 
1.1 สร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นแก่ภาคประชาชน และ
เอกชนในการลงทุนและบริโภค 

     1.2  การรักษาและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 

2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 
2.2 ปกป้องและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก
สามัคคีของคนในชาติ 

     2.3 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อม 
     2.4 เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน 
    2.5 แก้ไขปัญหาคนหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
     2.6 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
3.1 นโยบายการศึกษา 

- ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างและระบบปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพื่ออการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึง
ระดับอุดมศึกษา  

- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาทั้งระบบโดยมุ่งเน้นนะระดับอาชีวะ 
ศึกษาและอุดมศึกษา 

-  พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้ครูเก่ง ครูดี ครูมีคุณภาพ และมี
วิทยาฐานะสูงขึ้น 

- จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี ต้ังแต่อนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้ ยากไร้หรือผู้พิการผู้ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลําบากผู้
บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม รวมท้ังยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กใน
ชุมชน 

  - ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีการประนีประนอมไกล่
เกลี่ยหนี้ รวมท้ังขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึง
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 

- ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชานได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารทนเทศเชิง
สร้างสรรค์อย่างชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
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-  เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้เชิงบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชน
โดยใช้พ้ืนที่และโรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติและยืดเกณฑ์การประเมินของสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินการศึกษาเป็นหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 นโยบายแรงงาน 
-  ดําเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทย

โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพการจ้างงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบการ
ผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครอง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล 

-  ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โปร่งใส
และขยายความคุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บป่วย รวมทั้งเพิ่มสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน ๆ เพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกันตน 

-  พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเพิ่มขีด
ความสามารถของสถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการฝึก
อบรบฝีมือแรงงานด้วยการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงานและ
การบูรณาการ กับสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

-  ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศอย่างมีศักด์ิศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการ
สนับสนุนด้านสินเชื่อการไปทํางานต่างประเทศการฝึกอบรบทักษะการใช้ฝีมือและทักษะการใช้ภาษา
การสร้างหลักประกันการคุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปทํางานยังต่างประเทศและการติดตามดูแล
มิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่างการทํางานในต่างประเทศ 

-  สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงานโดยจัดต้ังสถาบันด้านความปลอดภัยในการทํางานจัดให้มี
สถานดูแลเด็กอ่อนในสถานประกอบการและเพิ่มศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลแรงงาน
ผู้ประสบภัยเนื่องจากการทํางานรวมทั้งจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอก
ระบบและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ในระบบไตรภาคีเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง 
นายจ้างและภาครัฐ 

-  จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตไม่
กระทบต่อการจ้างแรงงานไทยและความมั่นคงของประเทศโดยการจัดจําแนกประเภทงานที่อนุญาต
ให้แรงงานต่างด้าวทําและการจัดระบบการนําเข้าแรงงานต่างด้าวการขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและการจัดทําทะเบียนแรงงานต่างด้าวและระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม 

-  ส่งเสริมการมีงานทําของผู้สูงอายุและคนพิการโดยการกําหนดรูปแบบให้มีความ
หลากหลายเหมาะสมตามความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการอาทิการทํางานแบบบางเวลา การ
ทํางานชั่วคราวการทํางานแบบสัญญาระยะสั้นรวมทั้งการขยายโอกาสการทํางานของผู้สูงอายุที่มี
ความชํานาญเฉพาะด้าน 

      3.3 นโยบายด้านสาธารณสุข 
 -  สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติโดยเร่งดําเนิน
มาตรการสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บป่วยเรื้อรัง 

-  สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค และวินิจฉัยและดูแล
รักษาพยาบาลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทุกสาขาที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาการป่วย
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ตายด้วยโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคที่ทีการกลายพันธ์เป็นสายพันธ์ใหม่และโรคระบาดซ้ําในคนอย่างทัน
ต่อเหตุการณ์ 

-  ปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุขโดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุก
ระดับให้ได้มาตรฐานยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล 

- ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการสร้างขวัญ
กําลังใจให้มีความก้าวหน้าในอาชีพมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อให้มีรายได้จากเงินเดือนและ
ค่าตอบแทนอื่นๆที่เหมาะสมเป็นธรรมรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพด้านการแพทย์ 

-  ผลักดันการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลใน
ระดับนานาชาติโดยมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

      3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 -  ส่งเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมท้ังศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
และภูมิปัญญาไทยให้มีความก้าวหน้ามีการค้นคว้าวิจัย ฟ้ืนฟูและพัฒนา พร้อมทั้งฟื้นฟูต่อยอดแหล่ง
เรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

-  เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่น ๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีและการระวังทางวัฒนธรรมที่มี
ผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม และเปิดพ้ืนที่สาธารณะที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน 

-  สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย เพื่อการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก 
ตลอดจนใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศ 

-  ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา เพื่อให้การบริหารจัดการ 
ส่งเสริม ทํานุบํารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมความเข้าใจอันดีและ
สมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา เพื่อนําหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้หลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น 

      3.5 นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
-  แก้ไขปัญหาความยากจนโดยจัดหาที่ดินทํากินของผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมอาชีพและสร้าง

รายได้เช่น การปลูกป่า สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่น ๆ ในระดับชุมชน
ให้มีกลไกลโปร่งใส มีประสิทธิภาพและให้ชุมชนมีการตัดสินใจ และนําไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาชุมชนได้ 

-  ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนเพื่อนําไปสู่การลดหนี้ หรือยืดระยะเวลาชําระหนี้ หรือลด
อัตราดอกเบี้ยหรือพักชําระดอกเบี้ย 

-  เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยเฉพาะ
ชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดีย่ิงขึ้นโดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธาราณูปโภคให้ทั่วถึง
ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การภาครัฐด้านการเคหะและการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร รวมถึงพิจาณาจัดต้ังองค์กรในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิต 

-  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและในสังคมของผู้สูงอายุโดยเน้นบทบาทของสถาบันทาง
สังคม ชุมชนและเครือข่าย 

-  ให้ความสําคัญของผู้บริโภคในทุกมิติโดยรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจจัดต้ังองค์กรอิสระ
ผู้บริโภค 

-  ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระทําความรุนแรงต่อเด็กละสตรีและ
การเลือกปฏิบัติต่อเด็กและสตรีและผู้พิการให้การคุ้มครองส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่
เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพและผู้ที่อยู่ในสภาวะยากลําบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พ่ึงตนเองได้ 

-  เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทางด้านการป้องกันการปราบ
ปราบบําบัดรักษา 

  -  เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

 -  เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกําลังกายและเล่นกีฬาโดยประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชน และชุมชนจัดหาสถานที่ออกกําลังกาย 

- พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจัดต้ังศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งนําวิทยาศาสตร์การกีฬา
นํามาใช้ 

  - ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากสากลย่ิงขึ้น 
 - ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านกีฬาโดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬารวมทั้งจัดสร้างลานกีฬาในทุก
หมู่บ้านทุกชุมชน 

-  ปรับปรุงกฎหมายกีฬาที่เกี่ยวข้องโดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพเพื่อเป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการด้านกีฬาให้มีประสิทธิภาพ 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
4.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
-  สนับสนุนเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตให้มีเสถียรภาพ 
-  สร้างเสถียรภาพความม่ันคงของสถาบันการเงินในประเทศบริหารสภาพคล่องการเงินใน

ประเทศและดูแลทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 
-  พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและรองรับผลกระทบจากความผัน

ผวนของสภาวะการเงินโลก 
-  ส่งเสริมและรักษาวินัยคลังโดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมานของประเทศให้

สอดคล้องกําลังเงินของแผ่นดิน 
-  ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษีเพื่อให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใสทั้งใน

รวมทั้งมาตรการภาษีเพื่อการสนับสนุนการประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือก 
-  กําหนดกรอบการลงทุนของภาครัฐทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของ

แหล่งเงินรูปแบบการลงทุนและเพิ่มบทบาทภาคเอกชนที่เหมาะสม   
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      4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
      ภาคเกษตร 

 -  เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิติกส์ทาง
การเกษตร 

-  ส่งเสริมการขยายโอกาสการทําประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําประมงชายฝั่ง
ประมงน้ําจืดทั้งในระดับพ้ืนบ้านและเชิงอุตสาหกรรม 

  -  พัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์และปรับปรุงอนุรักษ์พันธ์สัตว์เศรษฐกิจสําคัญอาทิโคกระบือ 
 -  ดูแลเสถียรภาพสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรโดยจัดให้มีระบบประกันความเสี่ยง
สินค้าเกษตร 

-  ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและ
ความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตร 

-  สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวพระราชดําริขยาย
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 

-  เร่งรัดการจัดหาแหล่งน้ําให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ํา
เพื่อการผลิตทางการเกษตร 

  - คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทําเกษตร 
 - พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเหมาะสมโดยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถบริหาร
จัดการทางด้านผลผลิต 

-  แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเร่งดําเนินการจัดการ
หนี้สินของเกษตรทั้งในและนอกระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาที่ดินทํากินให้เกษตรกร 

      ภาคอุตสาหกรรม 
  -  สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในภาคอุตสาหกรรมไทย 

 -  กําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
ในอนาคตเช่น อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร 

-  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ําหน้า
ในระดับสากล 

  -  เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 
  -  สร้างความเข้มแข็งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
  -  จัดต้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม 

 -  ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านคุณภาพและสินค้าและบริการ
มาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม 

      ภาคท่องเที่ยวและบริการ 
 -  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น 

  -  พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยจัดให้มีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 -  พัฒนาการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
กําหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด 
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-  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดให้ทันสมัยและสนับสนุนซึ่งกัน 
และกัน 

     การตลาดการค้าการลงทุน 
  -  ส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นธรรม 
  -  ขยายตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทย 
  -  ใช้ประโยชน์ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
  -  ปรับปรุงการบริหารการนําเข้าเพื่อป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม 
  -  ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ขึ้นทะเบียนทรัพยส์ินทางปัญญาให้ถูกต้อง 

 -  ส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการท่ีไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้า
อาหารและบริการฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 

4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชี วิต เพื่อ เพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

-  ขยายการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของประชาชนให้
กระจายอย่างทั่วถึง 

  -  พัฒนาระบบคมนาคมขนสง่โลจิสติกส์อย่างบูรณาการ 
 -  พัฒนาขนส่งหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ํา และอากาศอย่าง
เป็นธรรม 

-  พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความ
สมบูรณ์ 

  -  พัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่ทั่วประเทศ 
      4.4 นโยบายพลังงาน 

 -  พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยมีความสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้
พอเพียงมีเสถียรภาพด้วยการเร่งสํารวจและพัฒนาแล่งพลังงานประเภทต่างๆ 

-  ดําเนินการให้ใช้พลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติโดยสนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพและมวลชนเช่นแก๊สโซฮอล์ (อี10 อี20และอี85) ไบโอ
ดีเซลขยะและมูลสัตว์ 

  -  กํากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน 
  -  ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริการและขนส่ง  

 -  ส่งเสริมการจัดหาและใช้พลังงานที่ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการที่
ประชาชนมีส่วนร่วม 

     4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 -  พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศและสร้างโอกาสในการเข้าถึง
บริการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน 

-  พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด้านซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์รวมทั้งพัฒนาบุคลากรในระดับภูมิภาค 

5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรน้ํา ทรพัยากรดิน ทรัพยากร 

ธรณี ทรัพยากรทางทะแลและชายฝั่ง รวมทั้งฟื้นฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ 
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5.2 คุ้มครองและฟื้นฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ที่มีความสําคัญระบบเชิงนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 

5.3 จัดให้มีระบบป้องกันรวมทั้งเตือนภัยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ
กําหนดพื้นที่เตือนภัยพิบัติ ติดต้ังระบบเตือนภัย 

5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และน้ําเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5.5 พัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกโครงการอย่าง
จริงจัง 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดําริการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตโดยพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าสายอาชีพเป็นต้น 
6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและการพัฒนาของประเทศโดยจัดให้มีกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและ

เอกชนที่รัฐลงทุนร้อยละ ๕๐ และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าให้กับภาคเอกชนที่ร่วมงานวิจัยทั้งนี้ให้มี
โครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ
สินค้าเกษตรโดยเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือข่าย 
วิสาหกิจ 

7. นโยบายระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1 พัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับและเร่งแก้ปัญหากับประเทศ

เพื่อนบ้านโดยสันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระที่ไทยดํารงตําแหน่ง

ประธานอาเซียนรวมทั้งความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและระหว่าเอเชียกับภูมิภาคอ่ืน 
7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศ

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนแนวทางไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย 
7.4 กระชับความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนทางยุทศาสตร์เพื่อรักษาการร่วมมือทางการเมือง

ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ และองค์
ความรู้ใหม่ 

7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศ
กําลังพัฒนาเพิ่มขึ้น 

7.6 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศ 

7.7 ส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทยเพื่อให้เกิดฉันทามติในการกําหนดนโยบายต่างประเทศ 

7.8 สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชนเพื่อให้
ประชาชน รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชน 
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7.9 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยและภาคธุรกิจ
เอกชนไทยในต่างประเทศและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
-  สนับสนุนการกระจายอํานาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความ 

เป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น 
-  สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและ 

ปรับระบบการทํางานให้มีประสิทธิ 
-  ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน 

ท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อน เพื่อสามารถดําเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน 
-  บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่นโดยจัดทํา 

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
-  สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมของพื้นที่โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดต้ังเป็นมหานคร 
-  สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ช้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

ของรัฐ รวมถึง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐตามที่บัญญัติไว้
ในรัฐธรรมนูญ 

-  จัดระบบให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้ พร้อมทั้งพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นกําลังสําคัญของภาค
ราชการในอนาคต 

-  ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐให้เหมาะสมกับความสามารถ 

8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
-  ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทําให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
ส่งเสริมคุณธรรมคู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังค่านิยม “คนไทยไม่ต้องโกง” 

-  พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบอํานวยการยุติธรรมที่ประสิทธิภาพโปรงใส และ 
เป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม มีกระบวนการชะลอการฟ้องสําหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีที่มีอัตรา
โทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี เป็นอย่างน้อยมีระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วและ
เป็นธรรมมากขึ้น 

-  พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล  
รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินการทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความคิดเห็นหรือ
ตรวจสอบตรากฎหมายของรัฐให้ถูกต้องตามหลักนิติธรรม 

-  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของภาคประชาชนในกระ   
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      บวนการยุติธรรมให้มากขึ้น 

-  พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระทําความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชน 
และผู้ใหญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหลาย 

-  สนับสนุนและพัฒนาตํารวจให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใสและเป็นตํารวจที่มีเกียรติ 
และศักด์ิศรี 

-  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลการทํางานของตํารวจ อัยการ และผู้ใช้อํานาจรัฐอื่นๆ 

      8.3 สื่อและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณจากทางราชการ  

รวมทั้งให้กลไกลภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

-  ปรับปรุงกลไกลการสื่อสารภาครัฐให้ดํารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะและสร้าง 
ความสมานฉันท์ 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
ต่อสาธารณะ  

-  จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีเสรีปราศจากการแทรกแซง  
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยู่ ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี”  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมาก
ย่ิงขึ้น จําเป็นต้องกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของ
โครงสร้างของระบบต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพ แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัตน์ และสร้าง
ฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทัน ควบคู่ไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เป็นธรรม และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม และความเข้มแข็งของชุมชน
ทองถิ่น พร้อมทั้งฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบูรณ์
เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเป็นฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยู่ในประชาคมโลก ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี โดยมียุทธศาสตร์การ 
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ดังนี้  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  

      ให้ความสําคัญกับ  
(1)  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนําความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคู่กับการ

พัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มต้ังแต่วัยเด็กให้มีความรู้พ้ืนฐานเข้มแข็ง มีทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมก้าวสู่โลกของการ
ทํางานและการแข่งขันอย่างมีคุณภาพ สร้างและพัฒนากําลังคนที่เป็นเลิศโดยเฉพาะในการสร้างสรรค์
นวัตกรรมและองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้
ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

(2) การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร มุ่งการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน 
การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างคนไทยให้มีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหาร
ที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ  

(3)  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอย่างมั่นคงทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
พัฒนาระบบการคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สร้างโอกาสใน
การเข้าถึงแหล่งทุน ส่งเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย น่าอยู่ บนพื้นฐานของความยุติธรรมใน
สังคม เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังควบคู่กับ
การเสริมสร้างจิตสํานึกด้านสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณค่าและเคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์เพื่อลดความขัดแย้ง 
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2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ  
     ให้ความสําคัญกับ  

     (1)  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคิด ร่วม
ทําใน รูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตามความพร้อมของชุมชน มีกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้และระบบการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็นขั้นตอน มีเครือข่ายการเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในการนําไปสู่การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง  

(2)  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการบูรณาการกระบวนการผลิตบนฐาน
ศักยภาพ และความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงภายใน
ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าของสินค้าและบริการและสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่างเป็นธรรมแก่ชุมชน 
ส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างเครือข่ายองค์กรชุมชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้าง
ระบบบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการ การตลาด และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ  

(3)  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล ด้วยการส่งเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การสงวนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา ใช้ประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสร้าง
กลไกในการปกป้องคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน  

     ให้ความสําคัญกับ  
(1)  การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบน

ฐานความรู้และความเป็นไทย โดยปรับโครงสร้างภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่ใช้
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเครือข่ายชุมชนบนรากฐานของความรู้
สมัยใหม่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างสินค้าที่มี
คุณภาพและมูลค่าสูง มีตราสินค้าเป็นที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการบริหาร องค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การปฏิรูปองค์กร การ
ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในด้านต่างๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศให้สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 

(2)  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิต
โดยการระดมทุนไปสู่ภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดําเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการ
สูงสุดแก่ประเทศการส่งเสริมการออมอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเป็นหลักประกันใน
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ชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก
เพื่อลดการพึ่งพิงการนําเข้าพลังงานและประหยัดเงินตราต่างประเทศ  

(3)  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเป็นธรรม โดยส่งเสริมการแข่งขันการประกอบธุรกิจในระบบอย่างเสรี เป็นธรรม และป้องกัน
การผูกขาด กระจายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไปสู่ภูมิภาคอย่างสมดุลและเป็นธรรม ให้ประชาชน
เข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง เพียงพอ และสอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความครอบคลุมของการให้บริการของระบบการเงินฐานรากให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง รวมทั้งดําเนินนโยบาย
การคลังเพื่อส่งเสริมการกระจายรายได้ โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณ
และการเบิกจ่าย และการก่อหนี้ภายใต้กรอบการรักษาวินัยทางการคลังสู่ท้องถิ่น  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  

     ให้ความสําคัญกับ  
(1)  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมสิทธิชุมชนและ
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต้การจัดทํา
ข้อตกลงกับชุมชนท้องถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ได้แก่ ดิน น้ํา ป่าไม้ ทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ รวมถึงการมีมาตรการหยุดใช้ทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเป็นการ
ช่ัวคราว และการสร้างกลไกแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการ
และการป้องกันภัยพิบัติ  
(2)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยการปรับแบบ
แผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสู่การผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน เพื่อลดผลกระทบต่อฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใช้กลไกทางเศรษฐศาสตร์ทั้ง
ด้านการเงินและการคลัง รวมทั้งการสร้างตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิต โดยผลักดันให้เกิดระบบประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ระบบประเมินผลกระทบทาง
สังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติให้เอกชนดําเนินการ ควบคู่กับการ
ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนต่อพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
(3)  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางสําคัญ เริ่มจากการจัดการองค์ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การคุ้มครองทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณีระหว่างประเทศ สร้าง
ระบบการคุ้มครองสิทธิชุมชน และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสร้างความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งพัฒนาขีด
ความสามารถและสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ  
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5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่งเสริมสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมอย่างยั่งยืน  
โดยให้ความสําคัญกับ  

(1) การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสํานึก ค่านิยมวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุกระดับ อย่างต่อเนื่องจริงจัง พร้อมทั้ง
พัฒนาภาวะความเป็นผู้นําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุกระดับ
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐและ
การเมืองให้เข้มแข็งและเป็นอิสระมากขึ้น  
(2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ โดย
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวและรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายการทํางานร่วมกันให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม และร่วมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศให้เกิดความเป็น
ธรรมและความโปร่งใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายการทํางาน
ของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใช้อํานาจของภาครัฐได้อย่างเข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ  
(3) สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการแทนการกํากับควบคุม และ
ทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา เน้นการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ด้วยการปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความต้องการของประชาชนและทํางานร่วมกับหุ้นส่วนการ
พัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการ
ให้บริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแลที่เข้มแข็ง
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศและคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการ โดยดําเนินการควบคู่ไปกับการปลูกฝังจิตสํานึกข้าราชการให้เห็นความสําคัญและยึดมั่นใน
หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเคร่งครัด  
(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดย
พัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทสามารถรับผิดชอบในการบริหาร
จัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และ
สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ท้องถิ่นอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(5) ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และธุรกิจเอกชนทั่วไปเป็น 
“บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สร้างจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ ยุติธรรมต่อผู้บริโภค 
แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม กั บ ธุ ร กิ จ คู่ แ ข่ ง                     
พร้อมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม แบ่งบันผลประโยชน์คืนสู่สาธารณะ ตลอดจนสนับสนุน
สถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทต่าง ๆ ให้มีบทบาทในการสร้างธรรมาภิบาลแก่ภาคธุรกิจมากขึ้น  
(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคีและกลุ่มต่างๆ 
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มีส่วนร่วมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชน์ของภาคส่วนต่างๆ ให้เสมอภาค
และมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใช้ดุลพินิจ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของกลไกการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นธรรมต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและ
ผู้ประกอบการใหม่  
(7) การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความ
ย่ังยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหน่วยงานด้านการป้องกันประเทศ ความ
มั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณ์ได้ฉับไว พร้อมทั้งผนึกพลังร่วมกับ ภาคส่วนต่างๆ 
ดําเนินการป้องกันและพัฒนาประเทศให้สามารถพิทักษ์รักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ผลประโยชน์ของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งสามารถสร้างความมั่นคงของประชาชนและสังคมให้มีความอยู่รอดปลอดภัยโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดสงขลา - สตูล 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  
“ศูนย์กลางยางพาราโลก เมืองท่าสองทะเล เมืองธุรกิจการค้า และการศึกษาของภาคใต้” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก (จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก  
1. การพัฒนาการวิจัยและข้อมูลยางพารา  
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา  
3. การเพิ่มปริมาณการใช้และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราเชิงอุตสาหกรรม  
4. พัฒนาระบบธุรกิจการค้ายางพารา  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้าน
และ 
 ภูมิภาคเอเชีย   (จ.สตูล เป็นเจ้าภาพหลัก) 

กลยุทธ์หลัก  
1. พัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั่งทะเล (อันดามัน – อ่าวไทย)  
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านดารค้า, ผลิตสินค้าส่งออก, สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน  
3. พัฒนาระบบและมาตรฐานอํานวยความสะดวกทางการค้าผ่านชายแดนในภูมิภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล (จังหวัดสตูล  เป็น
เจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก  
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ  
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ  
3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้คงไว้ซึ่งความเป็นไทยสู่ 
มาตรฐานสากล  
4. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุก การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ  
5. พัฒนาบุคลากรองค์กรทางการกีฬา โครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับการกีฬา 
ระดับนานาชาติ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค  (จังหวัดสงขลา  เป็นเจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก  
1.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสตูล 

วิสัยทัศน์  

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเกษตรยั่งยืน เมืองท่าฝั่งอันดามัน สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและ การบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน  
2. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
3. พัฒนายกระดับความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้าน 
การท่องเที่ยว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างจิตสํานึกให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต  
3. การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. การจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาอาชีพภายใต้กลไก การตลาด  
กลยุทธ์ 
1. การสร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจชุมชน  
2. การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนให้เข้มแข็ง  
3. สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
4. สร้างและพัฒนาบุคลากรในระบบ Logistic  
5. พัฒนาอาชีพทั้งในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
6. ส่งเสริมการบริหารภาคเอกชนภายใต้ระบบบรรษัทภิบาล  
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้านอาชีพและการมีงานทํานอกภาคเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรบนพื้นฐานการบริหารจัดการ ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มโอกาสในการ 
ประกอบอาชีพ  
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานส่งเสริมการใช้ปัจจัยและบริหารทรัพยากรด้านการเกษตรอย่างเหมาะสม 
เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต  
3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
4. พัฒนาสถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน 
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การผลิต  และการแข่งขัน  
5. พัฒนาระบบตลาดเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์รวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม  
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการแบ่งเขตเกษตร  
7. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตร การรวมกลุ่มและการใช้จ่ายการออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและยกระดับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริมการตลาด  
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านการตลาด  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนายกระดับความสามารถในการขนส่งและพัฒนาระบบโครงข่าย
คมนาคม  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ําและเชื่อมโยงส่งเสริมการขนส่ง 
ระบบโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ  
2. พัฒนาเส้นทางขนส่งและโลจิสติกส์ระบบภูมิภาค  
3. เป็นศูนย์กลางการขนส่งและกระจายสินค้าโลจิสติกส์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8  สนับสนุนเสริมสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ  
2. สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
3.พัฒนาการตลาดเชิงรุกและเชื่อมโยงการค้าทั้งในและต่างประเทศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 สนับสนุนทุกภาคส่วนจัดการ เรียนรู้ตลอดชีวิต  
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
2. เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 สร้างการเรียนรู้และ ความสามารถในการจัดการ ชุมชน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนากระบวนการชุมชน  
2. ทบทวนและยกระดับแผนชุมชน  
3. เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 11 เสริมสร้างและพัฒนาระบบ การรักษาความสงบเรียบร้อย ของคนใน 
สังคม  
กลยุทธ์ 
1.จัดระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงในพื้นที่ให้เอื้ออํานวยต่อการท่องเที่ยว    
และการค้า  
2. พัฒนาระบบการบริการประชาชนที่มีคุณภาพ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 12 เสริมสร้างความมั่นคงของชีวิต  และสังคม  
กลยุทธ์ 
1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางสังคมระดับจังหวัด  
2.พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการสังคม  
3.พัฒนาระบบงานอาสาสมัครทางสังคม  
4.เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมโดยการพัฒนาบุคลากร  
5.เสริมสร้างโอกาสในการพึ่งตนเอง  
6.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการจัดสวัสดิการสังคมภาคประชาชน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 13  พัฒนาระบบบริการ สาธารณสุขและสนับสนุนการสร้างสุขภาพ โดย
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  
กลยุทธ์ 
1. เพิ่มศักยภาพของสถานบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนการมีส่วนร่วม และ 
สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย ในการสร้างสุขภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 14  จังหวัดสตูลมีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
กลยุทธ์ 
1. การอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทาง 
ถนนในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย  
2. การจัดวางระบบป้องกัน เตือนภัยจากสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
สตูล ควบคู่กับการจัดทําผังเมืองรวม  
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จําเป็น ในการป้องกันบรรเทา  
ระงับ และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
3. จัดเตรียมความพร้อมให้กับภาคประชาชน และเสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกัน และบรรเทา 
สาธารณภัย  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 15 ส่งเสริมการนําหลักธรรมไปสู่บุคคล  และสู่กลุ่มบุคคล  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
2. สร้างสังคมสมานฉันท์  
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ผู้นําศาสนา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 16 สร้างวินัยและ คุณธรรมนําสังคม  
กลยุทธ์ 
1. อบรมเยาวชนและประชาชน  
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 วิสัยทัศน์องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนเิวศ การเกษตรกา้วหน้า เมืองท่าเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตสดใส 
การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจการกีฬา  ยึดม่ันศาสนา  รักษาวัฒนธรรม ” 

 
พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอและทันสมัยรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สตูลเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตสินค้าทางการเกษตรให้เป็นศูนย์รวมสู่จังหวัดอ่ืนเพื่อเข้าสู่ตลาดโลก 
และส่งออก 
4. พัฒนาการลงทุนภาคอุตสาหกรรมการเกษตรให้เจริญก้าวหน้า 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของประชาชนให้เท่าเทียมและทั่วถึง 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตให้สูงกว่าระดับขั้นพื้นฐาน 
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในท้องถิ่นให้เป็นชุมชนก้าวหน้าและน่าอยู่ 
8. ส่งเสริมการกีฬาให้เป็นที่นิยมของประชาชนเพื่อนําไปสู่ระดับชาติ 
9. ส่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม  และคงไว้ซึ่งเอกลักษณข์อง 
ท้องถิ่น 
10. ฟ้ืนฟูสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  และ 
บํารุงไว้ซึ่งศาสนา 
11. ส่งเสริมการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน 

  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
- พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และสามารถรองรับ 
การขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยว 
- เพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว 
- เพิ่มรายได้จากการจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
- ยกระดับมาตรฐานการศกึษาให้ทั่วถึง เพียงพอต่อความต้องการ 
- ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นขั้นพื้นฐาน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ยกระดับบุคลากรด้านการกีฬาและมีสถานที่สําหรับเล่นกีฬาที่ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความ 
ต้องการของประชาชน 
- เสริมสร้างให้เยาวชน ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม 
- จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม 
หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.  โครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย 
ยุทธศาสตร์ที่  2.   การท่องเที่ยวที่ประทับใจ 



52 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3.   การวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  4.   การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ยุทธศาสตร์ที่  5.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่น่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์ที่  6.  การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่  7.   ศิลป์ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  8.   การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่  9.   การบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง หมายเหต ุ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1  ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา เส้นทางคมนาคม ทาง
บก และทางน้ําให้เชื่อมโยงกันทั้งจังหวัด 

 

 

1.2  ก่อสร้าง บูรณะ และบํารุงรักษา แหล่งน้ํา ระบบ
ชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ําอุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอด
ทั้งปี 

 

 1.3 ดูแลรักษาทางน้ํา ร่องน้ํา ภายในจังหวัด  
 1.4 การจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดสตูล  

 
1.5 ก่อสร้าง การจัดการ และดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและ
ทางน้ํา 

 

 1.6 ขยายเขตบริการ น้ําประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 

 1.7  การวิศวกรรมจราจรทางบก  
2. ด้านการท่องเที่ยว 2.1  พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวให้มีสิ่งอํานวย

ความสะดวกครบครัน 
 

 2.2  เพิ่มมาตรฐาน บริการนําเที่ยวให้มีคุณภาพ  

 
2.3  ประชาสัมพันธ์ แนะนําแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้สื่อทุก
รูปแบบ เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในจังหวัด 

 

 
2.4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
เอกชน ผู้นําชุมชน ให้มีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว  

 

 2.5  จัดและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
รวมตลอดถึงจัดให้มีบริการของที่ระลึก 

 

 2.6  จัดระบบการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

 

3. ด้านการวางแผน การส่งเสริม 
การลงทุน พาณิชยกรรม 

3.1  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพ และขยายฐาน
การผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ 

 

 3.2  พัฒนาการค้าขายชายแดนให้มีประสิทธิภาพ  
 3.3  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมครัวเรือนให้มีคุณภาพ

และเป็นสินค้า OTOP 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง หมายเหต ุ
 3.4  เพิ่มมาตรฐานการให้บริการ ร้านค้า โรงแรม สถาน

บริการ  
 

 3.5  การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 

 3.6  สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 

 3.7  การจัดให้มีตลาดกลางเพื่อการพาณิชย์  
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 4.1  การจัดสวัสดิการคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ 
 

 4.2  การจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
และเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด 

 

 4.3  ส่งเสริม สนับสนุน  และจัดให้มีการศึกษาทั้งในระบบ 
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท
ทุกระดับ 

 

 4.4  การป้องกัน และควบคุมโรค  
 4.5  การจัดต้ัง และสนับสนุนห้องสมุดประจําตําบล /อําเภอ 

/จังหวัด 
 

 4.6  การจัดการ การสนับสนุนในการป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมตลอดถึงการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 

 4.7  การส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาอาชีพ  
 4.8  จัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง  
 4.9  ส่งเสริมให้มีการจัดทํากิจกรรมของครอบครัว ครอบครัว

ผาสุก 
 

 4.10  สนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชน และ
ผู้ด้อยโอกาส เพื่อสร้างงานทํา 

 

 4.11  สนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง    

5. ด้านการจัดระเบียบชุมชน /
สังคม  และการรักษาความ 
สงบเรียบร้อย 

5.1  จัดต้ังเครือข่ายดูแลและป้องกันยาเสพติด  

 5.2  ส่งเสริม และรณรงค์การเลือกต้ัง อย่างต่อเนื่อง และให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามระบอบประชาธิปไตย 

 

 5.3  สร้างจิตสํานึกทางด้านการเมืองให้แพร่หลาย รวมถึง
การให้การศึกษาทางการเมืองแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 

 5.4  ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง หมายเหต ุ
ป้องกันปัญหายาเสพติด  

 5.5  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกัน ระงับ และบรรเทาอุบัติภัย สาธารณภัย 

 

 5.6  ประชาสัมพันธ์ ช้ีแจง และทําความเข้าใจให้ประชาชน
ทราบข่าวสารข้อเท็จจริง และความก้าวหน้าในการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัด 

 

6. ด้านการกีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศ 

6.1  การก่อสร้าง บูรณะ และซ่อมบํารุง สนามกีฬา  / ลานกีฬา  

 6.2  การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา
ในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

 

 6.3  จัดหาอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามเด็ก รณรงค์ 
ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนหันมาสนใจในการกีฬา และเล่น
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 

 

 6.4  พัฒนา ปรับปรุง สนามกีฬาในจังหวัดให้มีความพร้อม
รองรับการกีฬาทุกฤดูกาล 

 

 6.5  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬา และพัฒนาความรู้ทางด้าน
การกีฬา 

 

7. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.1 บํารุงรักษา ดูแลรักษา และคุ้มครองโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 

 7.2 สร้างจิตสํานึกให้อนุรักษ์ หวงแหน ในวัฒนธรรม 
ประเพณี ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

 

 7.3  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณี
และพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่นของท้องถิ่น 

 

 7.4 ส่งเสริมให้มีการสร้างงานศิลปะของท้องถิ่นให้มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

 

 7.5  ส่งเสริม ทํานุบํารุง ศาสนาทุกศาสนา ตลอดจนให้
สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมของประชาชน 

 

8. ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

8.1  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างสมดุล 

 

 8.2  ฟ้ืนฟู  และบําบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
 8 . 3  สนั บ สนุ น ใ ห้ มี ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง แ ล ะป้ อ ง กั น มิ ใ ห้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 

 8.4  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์
อย่างคุ้มค่า และรักษาไว้ให้คงอยู่เพื่อความสมดุล 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทาง หมายเหต ุ
 8.5  ให้มีการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย    
9. ด้านการบริหารจัดการ 
องค์กรที่ดี 

9.1  สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีการบริหารจัดการใน
หน่วยงานโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้

 

 9.2  สนับสนุนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นให้ทําหน้าที่เป็น
แหล่งรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

 9.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

 

 9.4  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 

 9.5  สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ทอ้งถิ่นได้ศึกษาต่อ และ 
ทัศนะศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ําเสมอ 

 

 9.6  เสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากรของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 9.7  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างกว้างขวาง  
 9.8  เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  
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วิสัยทัศน์เทศบาลตําบลคลองขุด 

“เศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวเข้มแข็ง คณุธรรมนําความรู้ นําสู่ความเป็นเลศิ บริหารทรพัยากร 
อย่างมีคุณภาพ สู่ความเจรญิอย่างยั่งยนืในทุกด้าน” 

 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเพียงพอ และการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
เทศบาลตําบลคลองขุด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่มีบทบาทในการให้บริการสาธารณด้านต่างๆ 

ในเขตพื้นที่เทศบาลโดยได้กําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลคลองขุด เกี่ยวกับ ศักยภาพ ปัญหา และ
ความต้องการของประชาชนแล้ว ได้ดังนี้ 

แนวนโยบาย นโยบาย โครงการ 
ด้านเศรษฐกิจ  
* พัฒนาเศรษฐกิจโดยดําเนินการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ * พัฒนาองค์

ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร ให้ชุมชนใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต * เพิ่มช่องทางการ
จําหน่ายสินค้า จัดหาแหล่งจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มพ้ืนที่สําหรับแลกเปลี่ยนสินค้า * ส่งเสริมให้
มีการปลูกพืชเศรษฐกิจที่ตรงตามศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ * พัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ตลอดจนส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีรายได้ ทํางานให้เหมาะสม
กับเพศและวัย * ปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวใน ท้องถิ่น * 
โครงการส่งเสริมการทําการเกษตรครบวงจร (สนับสนุนด้านวิชาการ การชลประทาน เครื่องจักร และ
การตลาด เช่น การปลูกข้าว ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ) * โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการประมง * โครงการถนนคนเดิน (NIGHT BARZAR) * โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(เรียนรู้ป่าชายเลน การปีนหน้าผา ล่องเรือชมทัศนียภาพ ชิมอาหารทะเลสด) * โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลา
ในกระชัง * โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ * โครงการเทศกาลอาหารเลิศรส  

ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
* การพัฒนาสังคม โดยดําเนินการให้สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานเข้มแข็งของสังคม เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ครอบครัวอบอุ่น สร้างสังคมสมานฉันท์ประชาชนมีความรักความเอื้ออาทรต่อกัน
บนพื้นฐานของ คุณธรรม * การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้เด็ก
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เยาวชนประชาชนยอมรับในความหลากหลายทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ผ่านกิจกรรมที่จัดเพื่อเป็น
การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ * การพัฒนาด้าน
การศึกษา ดําเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐาน
ของกระบวนการเรียนรู้ เชื่อมโยงและบูรณาการความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน และ
สถาบันการศึกษา จัดรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนไปสู่ ความเป็น
เลิศทางการศึกษา นอกจากนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดแหล่ง
เรียนรู้ตามอัธยาศัยที่หลากหลายและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เป็น เอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น และจัดหา
เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล * การส่งเสริมด้านกีฬา
และนันทนาการ โดยเสริมสร้างความคิดของเด็กและเยาวชน ให้ค้นหาความถนัดของตนเองและพัฒนา
ศักยภาพตามความถนัด จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรี กีฬาและอื่นๆ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพัฒนา
ระบบสมอง พัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ เรียนรู้กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน ให้เด็กเป็นคนเก่ง คนดี 
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข การพัฒนาสังคม * โครงการเพิ่มเงินยังชีพให้ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส * 
โครงการจัดรถรับส่งเด็กเล็ก (ก่อนประถมวัย) การส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม * โครงการคุณธรรมนํา
ชีวิต (อุดหนุนโรงเรียนเพื่อนําเด็กและเยาวชนศึกษาในศาสนสถานมากขึ้น เชิญวิทยากรที่มีช่ือเสียงด้านศาสนา
ให้ความรู้และอบรมด้านคุณธรรมนําชีวิต อย่างต่อเนื่องทุกระดับ) * โครงการส่งเสริมประเพณีและ
ศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมการส่งเสริมประเพณี ทําบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีลอยกระทง 
ประเพณีสงกรานต์ ส่งเสริมการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน เทศกาลเดือนรอมฎอน และประเพณีเข้าสุนัต) * 
โครงการกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์ การศึกษา * โครงการเรียนบริบาล 1 ปี 100 บาท * โครงการรองรับการถ่าย
โอนสถานศึกษาเข้าสังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างบูรณาการ * โครงการ
พัฒนาทักษะทางวิชาการและภาษา (จัดหาอาจารย์ผู้มีความรู้มากวดวิชาเพื่อความกระจ่างชัดในเนื้อหาและ
พัฒนา สู่ความเป็นเลิศในด้านวิชาการ)  

* การพัฒนาสาธารณสุข โดยดําเนินการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยการสาธารณสุขเชิงรุกที่
เข้าถึง ระดับชุมชน เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดต่อ รณรงค์สร้างจิตสํานึกให้
ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ส่งเสริมการออกกําลังกายโดย
จัดให้มีลานกีฬาชุมชนครอบคลุมทุกชุมชน พัฒนาสถานที่ออกกําลังกายให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน * โครงการจัดต้ังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (IT Center) * 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้นําชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อง ถิ่น (ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม 
พัฒนาความรู้ความสามารถ ดนตรีและกีฬา * โครงการดนตรีพัฒนาชีวิต (จัดหาอาจารย์ด้านดนตรีมาสอน
ให้กับบุตรหลานในตําบลเพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในด้านดนตรี และมีจิตใจที่อ่อนโยน รวมถึงส่งเสริม
ศิลปะทางดนตรีในท้องถิ่นเพื่อการธํารงรักษาวัฒนธรรม * โครงการค่ายกีฬาพัฒนาเยาวชน (จัดสอนทักษะใน
ด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล มวย ให้แก่เยาวชนอายุ 10-18 ปี โดยจ้างผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ และ
สนับสนุนการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ * โครงการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามบินให้เป็นที่ออกกําลังกาย * โครงการก่อสร้างลานกีฬา เพื่อการออกกําลังกาย และการแข่งขัน * 
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาคลองขุดฟุตบอลลีกส์ ฯลฯ การสาธารณสุข * โครงการรถพยาบาลประจําตําบล * 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. (ศึกษาดูงาน การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความพร้อม การฝึกอบรม
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ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัย) * โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรี (อสม.) กลุ่มผู้ออกกําลังกาย ผู้สูงอายุ 
อย่างทั่วถึง  

ด้านทรัพยากร และธรรมชาติ  
* เร่งรัดการปรับปรุงการพัฒนาถนน สะพาน ในหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานสภาพที่ใช้งานได้สะดวกและ

เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนา ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ หมู่บ้าน
ที่จําหน่ายผลผลิตทางการเกษตร * สร้างบํารุงจัดหาแหล่งน้ําขุดลอกทางน้ํา และระบบการส่งน้ําเข้าสู่พ้ืนที่
การเกษตร เพื่อเอื้อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น * จัดหาและปรับปรุงแก้ไขระบบ
น้ําสะอาดไว้อุปโภคบริโภค ในท้องถิ่นนั้น ให้ทั่วถึง * ให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างอย่างทั่วถึง * บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยปลูกฝังจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมโดยให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบําบัดน้ําเสีย และปัญหาน้ํา
ท่วมขังแบบบูรณาการ * ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมีที่พักผ่อนหย่อนใจ * 
ด้านการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ โดยการปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความครอบคลุมสมบูรณ์
ย่ิงขึ้น และยังคงรักษาสภาพผังเมืองให้มีความสวยงามน่าอยู่ * โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนให้เหมาะสม
กับสภาพพื้นที่อย่างทั่วถึง * โครงการขุดลอกคูและวางระบบการระบายน้ํา * โครงการน้ําประปาสะอาดเพื่อ
การอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง * โครงการไฟฟ้าสว่างอย่างทั่วถึง * โครงการรถตัดหญ้าประจําตําบลเพื่อความ
สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย * โครงการสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (วิทยุกระจายเสียง 
คัตเอาท์ แผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ) * โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดขยะและสิ่งปฏิกูล (เพิ่ม
มูลค่าการจัดการขยะโดยทําปุ๋ยหมักชีวภาพ คัดแยกขยะก่อนทิ้งและนํากลับไปแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ เพื่อสร้าง
จิตสํานึกให้กับประชาชนในการลดปริมาณขยะและการปฏิบัติตนเพื่อช่วย ลดภาวะโลกร้อน) * โครงการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าไม้และรักษาแม่น้ําลําคลอง * โครงการคลองขุดเมืองน่าอยู่ (ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ)  
* พัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีมาตรฐาน บริการทั่วถึง โดยเฉพาะระบบการผลิตและจําหน่ายน้ําประปาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานบริการครอบคลุม ทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน * ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าไม้ และแม่น้ําลําคลองต่างๆ * ส่งเสริมและรณรงค์ให้รู้จักการกําจัด
ขยะอย่างถูกวิธี โดยการคัดแยกและนําสิ่งที่เหลือใช้นํากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง  

ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ  
* การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสร้างจิตสํานึกรักท้องถิ่น การเอื้ออาทรดูแลซึ่งกัน

และกัน ปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยชุมชน 
สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในท้องถิ่นของประชาชนและประสานความ ร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ชุมชนมากยิ่งขึ้น * การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเป็นแกนกลางในการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาค รัฐและเอกชนเพื่อเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
เพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย * โครงการเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชน (จัดต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ปัญหาเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างความเข้าใจกับ ประชาชนและร่วมกันหาทางออกปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชน) * โครงการเป็นหูเป็นตา (จัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยในท้องถิ่นของประชาชนให้ชุมชนมีส่วนร่วม
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ในการ ดูแลท้องถิ่น ที่อยู่อาศัย รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยชุมชน) * โครงการสติ๊กเกอร์หมายเลขด่วน
แจ้งเหตุ  

 

ด้านการบริหารจัดการ   
* มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดง

ความคิดเห็น การวางแผนโครงการต่างๆ ที่สําคัญตลอดถึงการตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในด้าน
ต่างๆ * ปรับปรุงการจัดการบริหารภายในองค์กรเทศบาล ระบบบูรณาการและยุทธศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนา
องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงานที่ชัดเจน ในภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในท้องถิ่น อย่าง
สูงสุด * ให้มีการฝึกอบรมข้าราชการพนักงานผู้ปฏิบัติงานขององค์กร ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น นํา
เทคโนโลยีมาใช้กับงานในหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมีประสิทธิภาพและ บรรลุประสิทธิผลอย่างสูงสุด * ยึด
หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความโปร่งใส โดย
คํานึงถึงประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก พัฒนาช่องทางรับแจ้งข้อมูลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และวัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างสม่ําเสมอเพื่อปรับปรุง การบริหารงานและรายงานผลงานต่อประชาชน * มุ่งพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนสู่เป้าหมาย “ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน” สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการ
ให้บริการเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพบริการ นําเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ประชาชน (Customer Relationship Management) * โครงการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล (ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบการบริหารงาน
ของฝ่ายบริหารเพื่อความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน) * โครงการศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(ONE STOP SERVICE) เพื่ออํานวยความสะดวกในการบริการและความพึงพอใจสูงสุดและการติดต่อกับหน่วย 
งานของรัฐให้แก่ประชาชน * โครงการพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรมข้าราชการพนักงานผู้ปฏิบัติงานขององค์กร 
ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น การนําเทคโนโลยีมาใช้กับงานในหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ปรัชญาการทาํงาน   
“..เราพร้อม ร่วมคิด พูดจริง ทําได้ ..” 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558) 

เทศบาลตําบลคลองขุด 

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวนโครงการตามแผนพฒันา จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

2556 
บาท 

2557 
บาท 

2558 
บาท 

1 ด้านสาธารณูปโภค  สาธารณปูการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 71 18 4 41,378,415 34,110,315 2,682,815 
 แนวทางที่  1 มกีารจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วน

เพียงพอต่อความต้องการ และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ํา และสถานที่อื่น 

43  11 - 32,824,000 30,452,000 - 

 แนวทางที่  2 ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ําฝนหรือน้ํา
เสียต่าง ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 

12 1 - 5,780,000 600,000 - 

 แนวทางที่ 3 จดัให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่าง
สาธารณะถนนและชุมชน 

22 2 1 683,600 107,500 232,000 

 แนวทางที่  4 จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรทีท่ันสมัย 5 4 3 2,090,815 2,950,815 2,450,815 

2 ด้านคณุภาพชวีิตและความเข้มเข็งของชุมชน 46 43 42 5,800,000 6,040,000 5,590,000 
 แนวทางที่  1  พัฒนา ส่งเสรมิและสนับสนนุอาชีพให้แก่ประชาชน  

เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
6 6 5 920,000 1,320,000 770,000 
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ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวนโครงการตามแผนพฒันา จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

2556 
บาท 

2557 
บาท 

2558 
บาท 

 แนวทางที่  2  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแข่งขัน
กีฬาของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่
แข็งแรง 

6 6 6 720,000 770,000 770,000 

 แนวทางที่  3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 14 12 12 1,630,000 1,670,000 1,670,000 

 แนวทางที่  4  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา  ผู้พิการ
และผู้ป่วยเอดส์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

8 7 7 690,000 690,000 790,000 

 แนวทางที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มี
ความเข้มเข็ง 

1 1 1 100,000 100,000 100,000 

 แนวทางที่  6  ส่งเสริมการพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีการจัดกิจกรรม
อย่างสร้างสรรค์ 

4 4 4 520,000 520,000 520,000 

 แนวทางที่  7  ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จรยิธรรม 
ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาท เพื่อสร้างสังคมที่สงบ
สุขมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7 7 7 1,220,000 1,220,000 970,000 

3 ด้านการวางแผน การพาณชิย์และการท่องเที่ยว 7 7 5 2,000,000 2,080,000 1,480,000 

 แนวทางที่  1  ส่งเสริมพัฒนาคนให้มสี่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมผิด
ชอบต่อชุมชน 

3 3 3 430,000 430,000 
 

430,000 
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ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวนโครงการตามแผนพฒันา จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

 แนวทางที่  2  มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเกบ็ภาษี และ
พัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น 

1 1 1 50,000 50,000 50,000 

 แนวทางที่  3  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ทอ่งเที่ยว ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

4 4 1 1,520,000 1,600,000 1,000,000 

4 ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 4 4 3,310,000 450,000 450,000 

 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อม 

1 1 1 50,000 50,000 50,000 

 แนวทางที่ 2  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  คัดแยก และการกําจัดขยะให้
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น     

3 3 3 1,150,000 400,000 400,000 

 แนวทางที่ 3  พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มี
ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

- - - - - - 

 แนวทางที่ 4  บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม และมลพิษ 3 - - 2,110,000 - - 

5 
ด้านการศึกษา  ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

26 23 23 2,590,000 5,050,000 5,050,000 

 แนวทางที่ 1  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดใหม้กีารศึกษา  ทั้งในระบบ  
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ 

14 11 11 1,630,000 4,090,000 4,090,000 

 แนวทางที่ 2  ส่งเสริม สนับสนุนบํารุงรักษาศาสนสถานและการจัด
กิจกรรมด้านศลิปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12 12 12 960,000 960,000 960,000 
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ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จํานวนโครงการตามแผนพฒันา จํานวนงบประมาณตามแผนพัฒนา 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

2556 
(โครงการ) 

2557 
(โครงการ) 

2558 
(โครงการ) 

6 ด้านการเมืองการบริหาร 46 13 10 7,669,500 11,600,000 5,100,000 

 แนวทางที่ 1  การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วโปร่งใสเป็น
ธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ติดตามตรวจสอบได้
ตลอดเวลา 

5 5 5 400,000 400,000 400,000 

 แนวทางที่ 2  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นและส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือง 

2 2 2 500,000 600,000 600,000 

 แนวทางที่ 3  สนับสนุนและส่งเสริมใหม้ีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย
และมีอุปกรณพ์ร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

39 6 3 6,769,500 10,600,000 4,100,000 

 รวมทุกยุทธศาสตร ์ 214 109 88 62,747,915 59,330,315 20,352,815 

 

 

 

 
 



   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานฯ
        แนวทางที่  1    -  มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ  และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง

                               เขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ํา  และสถานที่อื่น ๆ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ก่อสร้างถนนคสล.               
ซอยเขาจีน 17/1                
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 2 เมตร       
ระยะทาง 150 เมตร

600,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

2 ปรับปรุงถนนลาดยาง
สายเขาจีน (จากชลประทาน – 
บ้านท่าเรือ)  หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร      
ระยะทาง 2,500 เมตร

4,500,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)

3 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ถนนเขาจีน 22 (ซอยพัฒนา)
หมู่ที่ 1,2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร      
ระยะทาง 1,900 เมตร

 - 3,420,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
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บทที่ 5
เทศบาลตําบลคลองขุดรายละเอียดโครงการพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

แผนพัฒนาสามปี  (ปี พ.ศ. 2556 - 2558)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

วัตถุประสงค์โครงการ(ที่)

ประเภทบุกเบิกฯ/ปรับปรุงฯ/ก่อสร้างฯ/ถนนหินคลุกฯ/ลูกรังฯ/ผิวแข็งฯ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

4 ปรับปรุงถนนลาดยาง 
สายเขาจีน - โคกพยอม 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 2,150 เมตร

 - 3,870,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยเขาจีน 30                 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 3 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

450,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

6 ก่อสร้างถนนคสล.
ซอยเขาจีน 12                  
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร

600,000  -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนคสล.   ถนนโคก
พะยอม ซอยเขาจีน 13        
(ริมเขา)หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร       
ระยะทาง 250 เมตร

840,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนคสล. ถนนเขาจีน
ซอย16/3 (หน้าศูนย์พัฒนาฯ) 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร       
ระยะทาง 250 เมตร

840,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนน   
สายบายพาส - บ้านโคก  
พะยอม หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร

2,000,000   -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนคสล. ถนนสาย
เลียบชลประทาน บ้านนายชิต -
 สะพานถาวรวิลล์  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

816,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)

11 ปรับปรุงถนนลาดยาง  ถนน
สายบ้านใต้ - บ้านหัวโคก 
หมู่ที่ 2 - 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,800 เมตร

 - 3,240,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

12 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ถนนสายท่าจีน - บ้านนาแค    
(ช่อง 7)  หมู่ที่ 2-5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 6,450 เมตร

11,610,000  -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนคสล.               
ซอยเจริญทรัพย์                 
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

840,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(5)

65

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

14 ก่อสร้างถนนหินคลุก           
ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

364,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

15 ก่อสร้างถนนคสล. พร้อมยก 
ระดับให้สูงขึ้น  ซอยโรงกุ้ง 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 180 เมตร

504,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)

16 ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง
พร้อมก่อสร้างคูระบายน้ํา   
(หลังโรงยาง) หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 580 เมตร

870,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(2)

17 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมคู
ระบายน้ําและทางเท้า ถนนสาย
เขาจีน  หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 600 เมตร

 - 1,440,000  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนนคสล.  พร้อมคู
ระบายน้ํา ซอยข้างโรงเรียน
บ้านคลองขุด หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

900,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

19 ก่อสร้างถนนลาดยาง  ซอย  วัด
มงคลมิ่งเมือง - ปลายชล หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 600 เมตร

1,440,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(2)

20 ปรับปรุงถนนหินคลุก           
ซอยสามารถ (ซอยบังกะโล)    
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

120,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(3)

21 ก่อสร้างถนนลาดยาง  พร้อมคู
ระบายน้ําและทางเท้า          
ถนนสายเลี่ยงเมือง หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 600 เมตร

2,000,000  -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

22 บุกเบิกถนนหินคลุก  
ซอยโต๊ะส๊ะม๊ะ                  
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

360,000  -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

23 ปรับปรุงถนนหินคลุก           
ซอยสวนกุหลาบ                
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 500 เมตร

750,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)
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โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

24 ก่อสร้างถนนคสล.              
ซอยบ้านนายสะอาด            
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4  เมตร
ระยะทาง 100 เมตร

280,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(2)

25 บุกเบิกถนนหินคลุก            
ซอยสวนปาล์ม                  
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

360,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(4)

26 ปรับปรุงถนนลาดยาง  ถนน
สายบ้านนาแค - บ้านคลอง
น้ําเค็ม  หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 3,350 เมตร

 - 6,300,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

27 ปรับปรุงถนนลาดยาง         
ถนนสายหน้าเขา - วังระย้า  
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,100 เมตร

 - 1,980,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

28 บุกเบิกถนนหินคลุก.            
ซอยบ้านนายอิน               
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร

390,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

 

68

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

29 ก่อสร้างถนนคสล.              
ซอยบรรณา                      
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 350 เมตร

1,050,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(2)

30 ก่อสร้างถนนคสล.               
ซอยคงจันทร์ 1 (ปลายซอย)   
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 4 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

560,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(1)

31 ปรับปรุงถนนลาดยาง           
ซอยคงจันทร์ - บ้านลูโบ๊ะบาตู
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 1,700 เมตร

 - 3,600,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

32 ปรับปรุงถนนหินคลุก
ซอยสหกรณ์ครู                 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 1,650 เมตร

- 966,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนคสล.  พร้อมคู
ระบายน้ํา  ซอยมิตรสัมพันธ์   
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร

1,260,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(5)
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

34 ก่อสร้างถนนหินคลุก           
ซอยน้องแป้น (ช่วงปลาย )   
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

300,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(3)

35 ก่อสร้างถนนคสล.            
ซอยคลองขุด 17 (ช่วงปลาย)  
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร

700,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(2)

36 ปรับปรุงถนนลาดยาง           
ซอยผลทวี (ช่วงกลาง)        
หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 250 เมตร

780,000  - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง

37 ปรับปรุงถนนลาดยาง  ซอย
คลองขุด 35 (ซอยชินวัตร)  หมู่
ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีถนนใช้อย่างสะดวกและมี
ความปลอดภัย

กว้าง 5 เมตร
ระยะทาง 220 เมตร

330,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(5)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ปรับปรุง/ซ่อมแซม/สะพาน  
สะพานโค้งมูตา                 
หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่   มี
เส้นทางการคมนาคมทาง
บกที่สะดวกยิ่งขึ้น

กว้าง 3 เมตร      
ระยะทาง 25 เมตร

100,000 -  - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(5)

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนสอน
ศาสนา  หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่
ในการประกอบกิจกรรม

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลา
เอนกประสงค์

150,000 - - ประชาชนมีสถานที่ในการ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ได้มากขึ้น

กองช่าง
(2)

2 ปรับปรุงท่าเทียบเรือ
บ้านเกาะนก  หมู่ที่  3  

เพื่อให้ประชาชนมีท่าเรือที่ 
มีความมั่นคงถาวรและมี
ความปลอดภัยในชีวิต

ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือบ้านเกาะนก

 - 300,000 - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคมฯ

 กองช่าง
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประเภทท่าเทียบเรือ/ศาลาที่พัก/อาคารอเนกประสงค์/ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ประเภทสะพาน / ทางเท้า



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 ก่อสร้างแนวกั้นแนวตลิ่งพัง
หัวสะพานตาลีไกล หมู่ที่ 6

เพื่อป้องกันการกัดเซาะของ
น้ําบริเวณแนวตลิ่ง    หัว
สะพานตาลีไกล

ก่อสร้างเขื่อนกั้นแนว  
ตลิ่งพัง จํานวน 1 จุด

 - 300,000 - เพื่อป้องกันการกัดเซาะ
ของน้ําบริเวณเชิงตลิ่ง

กองช่าง

 

72

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอยเขาจีน 10                   
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 300 เมตร 210,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม 
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(3)

2 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ในวัดถ้ําเขาจีน                 
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 700 เมตร 490,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(4)

3 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอยเขาจีน 36                   
หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 250 เมตร 175,000 -  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(5)

4 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ชุมชนบ้าน นายส่าเล๊ะ  พงษ์
สวัสดิ์  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 1,000 เมตร 700,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(2)
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ประเภทประปาภูมิภาค / ประปาหมู่บ้าน

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ถนนคลองขุดวังเพนียด       
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 200 เมตร 96,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

6 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอยปลัดเอี่ยม                   
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 200 เมตร 140,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(3)

7 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอยปลายชล (ช่วงปลาย)
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 1,000 เมตร 300,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(4)

8 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยนวลอุทิศ                    
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 200 เมตร 140,000 -  - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(5)

9 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค
ซอย นายกลิ่น (มิตรอารี)       
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 300 เมตร 210,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยนุ่มสุวรรณ                 
หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 400 เมตร  - 280,000 - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง

11 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
(เชื่อมโครงการเดิม)  ซอย
เยาวราช (ช่วงกลาง) หมู่ที่ 7

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้
มีน้ําดื่มน้ําใช้  และมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

ระยะทาง 400 เมตร 192,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีน้ําดื่ม
น้ําใช้อย่างพอเพียงและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กองช่าง
(4)

12 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
ซอยผลทวี 2 (ช่วงกลาง)       
หมู่ที่ 7

พื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มี
น้ําดื่มน้ําใช้  และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ระยะทาง 300 เมตร 144,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในด้านการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(3)
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ
ส่งน้ํา ชุมชนบ้านใต้  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
ที่มีความมั่นคงถาวรและมี
ความปลอดภัยในชีวิต

ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อม
ระบบส่งน้ํา  ชุมชนบ้านใต้
 จํานวน 1 จุด

300,000 - - ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ความสะดวกในด้านการ
คมนาคมฯ

กองช่าง
(3)

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานฯ
        แนวทางที่  1    -  มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ  และมีระบบการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง

                               เขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ํา  และสถานที่อื่น ๆ

39,761,000
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

รวม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเภทแหล่งน้ํา



     แนวทางที่ 2     - ก่อสร้างหรือปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบระบายน้ํา/น้ําฝนหรือน้ําเน่าเสียต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ก่อสร้างคูระบายน้ํา
รอบวัดถ้ําเข้าจีน               
หมู่ที่ 1

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 300  เมตร 600,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

2 ก่อสร้างคูระบายน้ํา           
จากคลองชลประทาน - ชุมชน
บ้านใต้  หมู่ที่ 2

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 500  เมตร 1,600,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

3 ก่อสร้างคูระบายน้ํา
ซอยสร้างสรรค์ 1             
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 40  เมตร 40,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

4 ก่อสร้างคูระบายน้ํา
ซอยสร้างสรรค์ 2              
หมู่ที่ 3

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 40  เมตร 40,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
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โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่)



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 ก่อสร้างคูระบายน้ํา  ถนนสาย
เขาจีน–แฟลตตํารวจ          
หมู่ที่ 4 

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 400,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

6 ก่อสร้างคูระบายน้ํา            
ซอยตลาดตั้งจิตศิลป            
หมูที่ 4

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 100 เมตร 200,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

7 ก่อสร้างคูระบายน้ําคสล.  
ซ.ลุงช่วง                        
หมู่ที่ 4  

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 400,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

8 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยผลทวี                        
หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 150 เมตร 300,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

9 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยโต๊ะส๊ะม๊ะ                  
หมู่ที่ 4

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 100 เมตร  - 200,000 - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยสามารถ                    
หมู่ที่ 6

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 400,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
(3)

11 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยข้างโรงเรียนวัดหน้าเมือง
หมู่ที่ 6

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 300 เมตร 600,000 -  - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
(4)

12 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยรัฐประชาสรรค์ (ตลอด  
สาย ทั้ง 2 ข้างทาง)  หมู่ที่ 7

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 200 เมตร 400,000  -  - การระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง

13 ก่อสร้างคูระบายน้ํา             
ซอยเยาวราช - ทรายทอง 3   
หมู่ที่ 7

เพื่อระบายน้ําท่วมขังใน
พื้นที่ได้สะดวกยิ่งขึ้น

ระยะทาง 500 เมตร 1,500,000 - - ทางระบายน้ําสะดวกลด
ปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่

กองช่าง
(1)
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานฯ
        แนวทางที่ 2     - ก่อสร้างหรือปรับปรุง/ ซ่อมแซมระบบระบายน้ํา/ น้ําฝนหรือน้ําเน่าเสียต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ

6,480,000
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รวม



 

     แนวทางที่  3     - จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่างถนนสาธารณะ และชุมชน

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยทุ่งนายร้อย 
(ช่วงปลาย)  หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 150 เมตร 24,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ สายท่าเทียบเรือ 
(ช่วงปลาย)  หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 40 เมตร 6,200  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

3 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยโคกพะยอม 9
 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร 15,500  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

4 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยเขาจนี -     
 บ้านนาแค หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 150 เมตร 23,250  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

 

81

ประเภทติดตั้งกิ่งโคมไฟ/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ที่)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณพร้อม
ติดตั้งสายดับ  ซอยโคกพะยอม 
8 หมู่ที่ 1

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง  200 เมตร 31,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

6 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยบ้านนาย
ภิรมย์ ฆังคะปะโน  หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 150 เมตร 24,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง
(4)

7 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยท่าจีนแสน 
สุข 1 หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 200 เมตร 31,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

8 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยท่าจีนแสน 
สุข 2 หมู่ที่  2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 150 เมตร 24,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

9 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟ
แสงสว่าง ท่าจีน - นาแค     
หมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร 130,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

82

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ  จาก
ชุมชนป้ายเขียว - เกาะนก  
หมู่ที่  3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ติดตั้งกิ่งโคมไฟสาธารณะ
จํานวน 3 ชุด

15,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง
(4)

11 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ   
พร้อมติดตั้งสายดับ             
ซอยหลุมถ่าน หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 350 เมตร 54,250  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

12 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ              
ซอยสังสรรค์ 2 หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร 15,500  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

13 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ              
ซอยสังสรรค์ 3  หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร 15,500  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

14 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ              
ซอยพิมพ์วงศ์ หมู่ที่ 3

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร 15,500  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

83

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

15 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ             
ซอยโคกพะยอม 4 หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 300 เมตร 46,500 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

16 ติดตั้งสายดับพร้อมกิ่งโคมไฟ
สาธารณะ หมู่บ้านดุสิต 
(ช่วงปลาย) หมู่ที่ 4   

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 200 เมตร 8,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

17 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยแฟลตตํารวจ
ใหม่ (ช่วงปลาย) หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 120 เมตร 18,600 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

18 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยศูนย์การ
ศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 120 เมตร 18,600 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

19 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ซอยโต๊ะส๊ะม๊ะ
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 100 เมตร  - 15,500  - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

84

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

20 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ  ซอยถวิลวัลย์ 
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 500 เมตร 65,000  - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง
(5)

21 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ  ซอยวังระย้า
หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 1,500 เมตร -  - 232,000 ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

22 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ             
ซอยบุญสม หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 200 เมตร 31,000 -  - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

23 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะพร้อม
ติดตั้งสายดับ ร.ร.บ้านนาแค -
ซอยถวิลวัลล์  หมูที่ 5  

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 500 เมตร 65,000 -  - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

24 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมติดตั้งสายดับ             
ซอยท่าเทียบเรือ หมู่ที่  5

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

ระยะทาง 40 เมตร 6,200 -  - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

85

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

25 ติดตั้งกิ่งโคมไฟฟ้าสาธารณะ
พร้อมติดตั้งสายดับ              
ซอยสหกรณ์ครู หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

จํานวน 10 จุด - 92,000 - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานฯ

        แนวทางที่  3  - จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความสว่างถนนสาธารณะ และชุมชน

683,600

86

รวม

วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ



 

     แนวทางที่  4     -  จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรที่ทันสมัย

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ซ่อมแซมปรับปรุงและติดตั้ง
ป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1 - 7

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน    
การใช้เส้นทาง

ซ่อมแซมปรับปรุงและ
ติดตั้งป้ายชื่อซอย  จํานวน
 100 จุด

1,000,000 2,000,000 2,000,000 ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 ติดตั้งกระจกนูนบริเวณทาง
แยกหมู่ที่ 1 - 7

เพื่อให้ประชาชนมีความ
สะดวกและปลอดภัยใน   
การใช้เส้นทาง

ติดตั้งกระจกนูนบริเวณ 
ทางแยก  จํานวน 10 จุด

100,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต-ทรัพย์สิน

กองช่าง

 

87

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเภทป้ายชื่อซอย / ป้ายจราจร



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย
ครอบคลุมทั่วทั้งตําบล

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชน
ได้รับทราบ

ซ่อมแซมระบบเสียงตาม
สายให้ครอบคลุม        
ทั่วทั้งตําบล

140,000 - - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมีความ
ปลอดภัยในชีวิต - ทรัพย์สิน

กองช่าง

2 จัดหาที่ดินและก่อสร้างศาลา
ประชาคมประจําหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 4

เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่
ในการจัดกิจกรรม

ก่อสร้างศาลาประชาคม
ประจําหมู่บ้าน

600,000 400,000 - ประชาชนในพื้นที่มีระบบ
แสงสว่างและมคีวาม
ปลอดภัยในชีวิต - ทรัพย์สิน

กองช่าง
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประเภทเสียงตามสาย / โทรศัพท์สาธารณะ / ก่อสร้าง , / ปรับปรุงศาลาประชาคม



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการสนับสนุนการจัดทํา
ผังเมืองรวมเมืองสตูล

เพื่อจัดทําและปรับปรุง
ผังเมืองรวมเมืองสตูล

สนับสนุนการจัดทําผัง
เมืองรวมเมืองสตูลให้แก่
สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือง  จังหวัดสตูล

250,815 250,815 250,815 ผังเมืองรวมเมืองสตูล
เป็นไปตามกระบวนการที่
กฎหมายกําหนด

กองช่าง,
โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดสตูล

2 โครงการจัดทําระบบผังเมือง
รวมชุมชนคลองขุด

เพื่อการจัดวางระบบผัง
เมืองรวมชุมชนคลองขุด

จัดวางระบบผังเมืองรวม
ชุมชนคลองขุด

 - 300,000 200,000 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบถูก
จัดระเบียบและมีการวาง
ระบบผังชุมชนที่ดี

กองช่าง

   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้างพื้นฐานฯ

           แนวทางที่  4     -  จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรที่ทันสมัย

2,090,815
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รวม

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

ประเภทการจัดวางระบบผังเมือง



 

     2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน
     แนวทางที่   1    - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา
อาชีพ และรายได้

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
อาชีพเสริมและสร้างงาน
สร้างรายได้

 - สนับสนุนให้ประชาชน
เข้ารับการอบรมด้านอาชีพ
 ณ หน่วยงานที่มีการฝึก 
สอนอาชีพ

100,000 100,000 100,000 ประชาชนเกิดทักษะใหม่ๆ 
และมีทัศนะคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ

สํานักปลัด

2 โครงการสร้างความเข้มแข็ง    
แก่กลุ่มสตรี

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมหรืออาชีพ        
ของกลุ่มสตรี

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
หรืออาชีพให้แก่กลุ่มสตรี
ในตําบล

50,000 50,000 100,000 กลุ่มสตรีมีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพหรือมีการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

สํานักปลัด

3 โครงการจัดตั้งตลาด
หมู่ที่ 6

เพื่อส่งเสริมการซื้อ - ขาย
สินค้าของประชาชน

จัดตั้งตลาดจําหน่ายสินค้า
 จํานวน 1 แห่ง

- 600,000 - ประชาชนมีสถานที่ในการ
ซื้อ-ขายสินค้า

กอง
สาธารณสุข
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(ที่)
หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

4 อุดหนุนงบประมาณศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการ   เกษตรประจํา
ตําบล

เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลตามภารกิจ
ถ่ายโอน

สนับสนุนงบประมาณ
บริหารจัดการศูนย์บริการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเกษตประจําตําบล   
ตามภารกิจถ่ายโอน

70,000 70,000 70,000 ศูนย์บริการฯ สามารถเป็น
ที่พึ่งและให้คําแนะนําแก่
เกษตรกรในตําบล

สํานักปลัด

5 โครงการถนนคนเดิน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่  
ซื้อ-ขายสินค้าอุปโภค - 
บริโภค

จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภค - 
บริโภค

200,000 200,000 200,000 ประชาชนมีรายได้เสริม
และมีสถานที่ในการซื้อ 
ขายสินค้าอุปโภค - บริโภค

สํานักปลัด

6 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
พลังงานชุมชน

เพื่อให้มีศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาพลังงานชุมชน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 แห่ง

300,000 300,000 300,000 ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียง 
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสดุ

สํานักปลัด
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

7 ก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้    
ด้านการเกษตร หมู่ที่ 5

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมี
อาชีพเสริมและสร้างงาน
สร้างรายได้ ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของ  หมู่บ้าน
ชุมชนที่มีความต้องการ 
หรือสนใจ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการ 
เกษตร  จํานวน 1 แห่ง

200,000 - - ประชาชนเกิดทักษะใหม่ ๆ
และมีทัศนะคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพ  สร้างวินัย
และเรียนรู้การทํางานเป็น
กลุ่มหรือทีมที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี

กองช่าง
(3)

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน
     แนวทางที่   1    - พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

920,000
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม



 

     แนวทางที่   2      -  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์

ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงรักสามัคคีที่ดี
ระหว่างหมู่บ้าน

จัดการแข่งขันกีฬาชุมชน
สัมพันธ์ปีละ 1 ครั้ง

400,000 400,000 400,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงและเกิดความรัก
สามัคคี ระหว่างหมู่บ้าน

สํานักปลัด

2 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนักีฬาทุกประเภท        
ทุกระดับ

เพื่อส่งเสริมการออกกําลัง
กายให้ประชาชน และสร้าง
โอกาสให้ได้รับ
ประสบการณ์จริงจากการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ เพื่อ
ฝึกทักษะ และเพิ่มขีด
ความสามารถ

จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาทุกประเภท 
ทุกระดับทั้งในและ
ต่างจังหวัด

50,000 50,000 50,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง  มีทักษะและขีด
ความ สามารถทางการกีฬา
เพิ่มมากขึ้น

กองการศึกษา

3 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
สําหรับหมู่บ้าน

เพื่อสง่เสริมสนับสนุนการ
ออกกําลังกาย ให้ประชาชน
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
สําหรับหมู่บ้าน

70,000 70,000 70,000 หมู่บ้านมีอุปกรณ์การออก
กําลังกายครบครันเพียงพอ
ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรง

กองการศึกษา
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

4 โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล
สัมพันธ์

เพื่อก่อให้เกิดความรัก
สามัคคี ความรู้สึกที่ดี
ระหว่างเทศบาลด้วยกัน

จัดหรือร่วมการแข่งขัน
กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ปีละ 
1 ครั้งหรือตามที่สันนิบาต
เทศบาลกําหนด

100,000 100,000 100,000 ก่อให้เกิดความรักสามัคคี 
ความรู้สึกที่ดีระหว่าง
เทศบาลด้วยกัน

กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขันมหกรรมกีฬา
ท้องถิ่น “ไทคัพ ”

เพื่อสร้างความสามัคคีความ
 รู้สึกที่ดีระหว่าท้องถิ่น
ด้วยกัน ที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับภาครัฐ/เอกชน    
จัดขึ้น

เข้าร่วมการแข่งขัน
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น      
“ไทคัพ” ที่กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้น

50,000 50,000 50,000 ก่อให้เกิดความรักสามัคคี 
ความรู้สึกที่ดี ระหว่าง
ท้องถิ่นด้วยกัน

กองการศึกษา
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การกีฬาและนันทนาการ
โดยการจัดตั้งชมรม  กลุ่ม
กีฬาและนันทนาการ

 - เด็กเยาวชนและ
ประชาชนได้เข้าร่วม
กิจกรรม
- จัดตั้งชมรมกีฬาและ
นันทนาการ
 - สนับสนุนกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ

50,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนและ
ประชาชนได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนและการพัฒนา
ด้านกีฬาและนันทนาการ

กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน
        แนวทางที่   2      -  ส่งเสริมสนับสนุนการออกกําลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

720,000
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

รวม

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



     แนวทางที่ 3     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

เพื่อรณรงค์การป้องกัน 
แก้ไข เฝ้าระวัง และบําบัดผู้
ที่ติดยาเสพติด

 -แข่งขันกีฬาต้าน         
ยาเสพติด 
- การฝึกอบรมเยาวชนให้
ห่างไกลยาเสพติด
 - การอบรมให้ความรู้เพื่อ
ป้องกัน แก้ไขปัญหาเอดส์
 ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน
 - สนับสนุนงบประมาณ
ศูนย์ต่อสู้  เพื่อเอาชนะ    
ยาเสพติด

50,000 100,000 100,000 ปัญหายาเสพติดได้รับการ
ใส่ใจและตระหนักถึงโทษ
ของยาเสพติด

กอง
สาธารณสุข
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   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการพัฒนางานการ
สุขาภิบาลอาหาร

 - เพื่อพัฒนางานด้านการ
สุขาภิบาลอาหาร ในพื้นที่ให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ผู้ประกอบการให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 - จัดการอบรม/รณรงค์
ให้ความรู้แก่ประชาชน/
ร้านอาหาร/ผู้จําหน่าย
สินค้า
 - จัดกิจกรรมมหกรรม
อาหารในตําบล
 - ประชาชนศึกษาดูงาน
นําความรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์

50,000 50,000 50,000 ประชาชน/ร้านอาหาร/ผู้
จําหน่ายสินค้าอุปโภค/
บริโภค ได้รับความรู้และ
การพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
และลดปัญหาการเกิดโรค
ระบาดของระบบทางเดิน
อาหารของประชาชน     
ในตําบล

กอง
สาธารณสุข

97

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการพัฒนางานสาธารณ   
สุขมูลฐาน

เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการดําเนินปฏิบัติงาน 
ด้านสุขภาพ  และสามารถ
ดูแลสุขภาพของครอบครัว  
 /เพื่อนบ้านและตนเองได้

 - จัดประชุม/อบรม/
ศึกษาดูงานให้ความรู้และ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของอสม.
- สมาชิก อสม.ได้รับการ
เรียนรู้ ในปฏิบัติหน้าที่
การดําเนินงานด้าน
สาธารณสุข

500,000 500,000 500,000 ประชาชนมีความรู้และ
ปลุกฝังคนในชุมชนให้มี
การดํารงชีพอย่างถูก
สุขลักษณะ

กอง
สาธารณสุข

4 โครงการดําเนินการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในท้องถิ่น

เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถดูแล
สุขภาพของคนในท้องถิ่นได้
อย่างทั่วถึง

จัดทําโครงการภายใต้
แนวทาง  สปสช.           
ได้กําหนด

400,000 400,000 400,000 ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ
การดูแลอย่างทั่วถึง

กอง
สาธารณสุข
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(ที่)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อในชุมชน

เพื่อป้องกันและควบคุม  
การระบาดของโรคติดต่อ
ต่างๆ  ในชุมชน เช่น
 - โรคไข้เลือดออก
 - โรคพิษสุนัขบ้า
 - โรคเอดส์
 -  และโรคอื่นๆที่อาจจะ
เกิดขึ้นได้

 - จัดอบรม / รณรงค์ ให้
ความรู้ด้านป้องกัน
โรคติดต่อในชุมชน และ
การระบาดที่อาจเกิดขึ้นได้
 - เพื่อควบคุมการระบาด
ของโรคทั้งก่อน และหลัง
หรือขณะเกิดการระบาด
ของโรคได้ทันท่วงที

100,000 100,000 100,000 ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  มีความรู้  และ
สามารถปฏิบัติตัวในการ
ระวังป้องกันโรคได้

กอง
สาธารณสุข

6 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค    
ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

เพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับ
ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึง
ประโยชน์ โทษภัยของ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

อบรมให้ความรู้
กลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนความรู้

30,000 30,000 30,000 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้และสามารถส่งต่อ
ความรู้แก่ผู้อื่นได้

กอง
สาธารณสุข
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

7 โครงการเสริมสร้างสุขภาพกลุ่ม
ออกกําลังกาย

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลออกกําลังกายที่
เหมาะกับวัย  และได้รับ
ความรู้ในเรื่องสุขภาพ

ดําเนินการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และอบรมให้
ความรู้

30,000 60,000 60,000 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
และมีความรู้ เรื่องสุขภาพ
และโภชนาการ

กอง
สาธารณสุข

8 โครงการจัดตั้งสถานที่สําหรับ
เก็บอุปกรณ์และ ยารักษาโรค
ประจําชุมชน/หมู่บ้าน

เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน  มี
ศูนย์รวมการให้บริการ
สุขภาพชุมชน

ก่อสร้างสถานที่เก็บรักษา
อุปกรณ์และยารักษาโรค
ของหมู่บ้าน/ชุมชน

20,000 - - หมู่บ้าน/ชุมชน มีสถานที่
เก็บรักษาอุปกรณ์และยา
รักษาโรค

กอง
สาธารณสุข

9 อุดหนุนเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับการบริการตรวจ
สุขภาพประชาชนให้กับ       
(อสม.)

เพื่อให้ อสม. มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการบริการตรวจ
สุขภาพ

อุดหนุนเครื่องมือเครื่องใช้
เกี่ยวกับการบริการตรวจ
สุขภาพประชาชน     
(ครบชุด) ใหก้ับอสม.

20,000 - - อสม. มีเครื่องมือเครื่องใช้
ในการบริการตรวจสุขภาพ
อย่างเพียงพอ

กอง
สาธารณสุข

100

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 โครงการอาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

 - เพื่อให้มี อผส.ครบทุก
หมู่บ้าน
- เพื่อให้ อผส.ได้ปฎิบัติ
หน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน

 - สนับสนุนงบ ประมาณ
แก่อาสา สมัครที่ทําหน้าที่
ดูแลผู้สูงอายุ คนละ 350 
บาท/เดือน
 - ฝึกอบรมอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 - จัดประชุมประจําเดือน

150,000 150,000 150,000 ผู้สูงอายทุั้งที่ถูกทอดทิ้ง
หรือที่อยู่ในการดูแลของคน
ในครัวเรือนได้รับการดูแล
เอาใจใส่มากขึ้น

สํานักปลัด

11 โครงการรณรงค์ควบคุมและ
ป้องกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน

เพื่อรณรงค์ ป้องกันและ
ควบคุม ตลอดทั้งสร้าง
ความตระหนักให้กับ
ประชาชนรู้ถึงอันตราย   
จากโรคไม่ติดต่อ

จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน
และควบคุมโรค  ไม่ติดต่อ

50,000 50,000 50,000 ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร  มีความรู้  และ
สามารถปฏิบัติตัวในการ
ระวังป้องกันโรคได้

กอง
สาธารณสุข

12 โครงการเสรมิสร้างสุขภาพกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลออกกําลังกายที่
เหมาะสมกับวัย และได้รับ
ความรู้ในเรื่องสุขภาพ

ดําเนินการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ และอบรมให้
ความรู้ด้านสุขภาพ        
ปีละ 2 ครั้ง

30,000 30,000 30,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
โครงการ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

13 โครงการอุดหนุนกลุ่มออกกําลัง
กายเพื่อสุขภาพ

เพื่อให้การสนับสนุน
งบประมาณหรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่จําเป็นในการ
ดําเนินงาน

อุดหนุนงบประมาณหรือ
อื่นๆ ตามรายละเอียด
โครงการ

150,000 150,000 150,000 ประชาชนมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

กอง
สาธารณสุข

14 โครงการจัดประชุมกลุ่ม/ชมรม/
คณะกรรมการต่าง  ด้าน
สาธารณสุข

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การ
พัฒนางาน แก่กลุ่มต่างๆที่
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

กลุ่มต่างๆเช่น อสม. 
ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร 
คณะกรรมการจัดทําร่าง
เทสบัญญัติเป้นต้น

50,000 50,000 50,000 เกิดความร่วมมือในการ
ปฎิบัติงานด้านสาธารณสุข
จากกลุ่มต่างๆอย่าง
ประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน

        แนวทางที่ 3     - ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

1,630,000
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



  

     แนวทางที่  4    -  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่าง

                           ทั่วถึงและเป็นธรรม

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พิการ

เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้
ได้รับความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน

จัดทําสิ่งอํานวยความ
สะดวกให้แก่คนพิการ
ภายในหน่วยงานเทศบาล

100,000 - - คนพิการได้รับความสะดวก
ในการดํารงชีวิตประจําวัน

กองช่าง

2 การสํารวจข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาความยากจนและประสบ
ปัญหาทางสังคม

เพื่อสํารวจข้อมูลผู้ประสบ
ปัญหาความยากจนและ
ประสบปัญหาทางสังคม

มีฐานข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
ปัญหาสังคม จํานวน 1 ชุด

50,000 50,000 50,000 เทศบาลมีฐานข้อมูลเพื่อใช้
ในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจนและปัญหาทางสังคม

สํานักปลัด

3 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
คนพิการ

เพื่อให้มีเครือข่ายองค์กรใน
ในการทํางานร่วมกันของ
คนพิการกับเทศบาล

ส่งเสริมชมรมคนพิการ 
จํานวน 1 ชมรม

20,000 20,000 20,000 มีชมรมผู้สูงอายุ ในพื้น
เทศบาลตําบล

สํานักปลัด

4 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของ
ผู้สูงอายุ

เพื่อให้มีเครือข่ายองค์กรใน
ในการทํางานร่วมกันของ
ผู้สูงอายุกับเทศบาล

ส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ 
จํานวน 1 ชมรม

20,000 20,000 20,000 มีชมรมผู้สูงอายุ ในพื้น
เทศบาลตําบล

สํานักปลัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนที่
ได้รับความเดือนร้อน

เพื่อให้ช่วยเหลือด้านเครื่อง
อุปโภค – บริโภคและ
สิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต
แก่ประชาชนที่ประสบ
ปัญหาความเดือนร้อน

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาเดือดร้อนในเขต
ตําบล

20,000 20,000 20,000 ประชาชนได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที่ 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

สํานักปลัด

6 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ย เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ จ่ายเบี้ยเพื่อการยังชีพ 10,000,000 12,000,000 14,000,000 ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ สํานักปลัด

ความพิการ ผู้สูงอายุ และเบี้ยความ
พิการให้สามารถดํารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)  มีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่
เป็นภาระทางสังคม

7 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพ  
ผู้ป่วยเอดส์

จ่ายเบี้ยเพื่อการยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส์

80,000 80,000 80,000 ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่
ดีไม่เป็นภาระของสังคม

สํานักปลัด

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
บ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อยโอกาส

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
 บ้านผู้สูงอายุ   คนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อย 
โอกาส

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม/บ้านคนพิการ 
ผู้ป่วยเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาสในเขตตําบล

300,000 400,000 500,000 ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย
เอดส์ และผู้ด้อย โอกาสมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักปลัด

104

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

9 โครงการเยี่ยมมารดาก่อนคลอด
และทารกหลังคลอด

เพื่อส่งเสริมให้สตรีมีครรภ์
และทารกแรกเกิดมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

สตรีมีครรภ์และทารกแรก
เกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดี

100,000 100,000 100,000 สตรีมีครรภ์และทารกแรก
เกิดมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กอง
สาธารณสุข

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน
แนวทางที่  4    -  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์  อย่าง

                       ทั่วถึงและเป็นธรรม

690,000  
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

รวม



     แนวทางที่  5      -  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว

ส่งเสริมให้ครอบครัวได้จัด
กิจกรรมร่วมกันอย่าง
สร้างสรรค์

มีกิจกรรมของศูนย์พัฒนา
ครอบครัวอย่างน้อย      
ปีละ 2 กิจกรรม

100,000 100,000 100,000 ครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

สํานักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน

แนวทางที่  5      -  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง

100,000
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   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

รวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



     แนวทางที่  6     - ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
และเยาวชน

ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

 - จัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการแก่เด็กและ
เยาวชนภาคฤดูร้อน        
  - สภาเด็กและเยาวชน
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 3 
กิจกรรม/ปี                  
  - จัดค่ายกิจกรรมเด็ก
และเยาวชน

300,000 300,000 300,000 เด็กและเยาวชนมีกิจกรรม
ในการพัฒนาตนเองอย่าง
สร้างสรรค์

กองการศึกษา

2 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

เพื่อปลูกฝังให้เดก็มี
พัฒนาการและการเรียนรู้ 
เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
แห่งชาติทุก วันเสาร์ที่ 2 
ของเดือนมกราคมของทุกปี

150,000 150,000 150,000 เด็กมีโอกาสได้แสดงออก
และได้รับความรักความ
ห่วงใยจากผู้ใหญ่ซึ่งจะมี
ผลดีต่ออนาคตของเด็ก

กองการศึกษา
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการอุดหนุนการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป

เพื่อส่งเสริมการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน และประชาชน
ทั่วไป

อุดหนุนงบประมาณ     
ด้านการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมแก่เด็ก/เยาวชน 
และประชาชนทั่วไป

50,000 50,000 50,000 เด็กและเยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
อบรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมให้มีความรู้คู่
คุณธรรม

กองการศึกษา

4 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬานักเรียนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นักเรียนโรงเรียนสังกัด
เทศบาลเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬานักเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

20,000 20,000 20,000 นักเรียนมีทักษะและ
ประสบการณ์ในการกีฬา

กองการศึกษา

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน

         แนวทางที่  6       - ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

520,000
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

รวม



     แนวทางที่  7      -  ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาท  เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขมีความ

                         ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เพื่อรณรงค์ป้องกันลด
ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ  
ทางถนน

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดกิจกรรมรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนน

100,000 100,000 100,000 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ได้รับการใส่ใจและมีการ
รณรงค์อย่างต่อเนื่อง

สํานกัปลัด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนเทศบาลตําบลคลองขุด

เพื่อฝึกอบรมทบทวน อป
พร. สนับสนุนให้ อปพร.ได้
เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
 กู้ภัยในระดับที่สูงขึ้นของ
กรมป้องกันฯ

ฝึกอบรมทบทวน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน  เทศบาลตําบล
คลองขุด

100,000 100,000 100,000 อปพร.มีความสามารถใน
การช่วยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ ได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ

สํานักปลัด

109

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการจัดซื้อ และซ่อมบํารุง
วิทยุสื่อสารเทศบาล

เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสารแม่
ข่ายเพื่อประสานงานใน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
และติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร

 - เพื่อจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 
แม่ขายใช้ประสานงาน
ระบบการแพท์ฉุกเฉิน      
 - ติดตั้งเสาวิทยุสื่อสาร   
ควางสูง 30 เมตร          
 - จัดซื้อวิทยุสื่อสารใช้ใน
งานกู้ชีพ กู้ภัย              
 - จัดซื้อวิทยุสื่อสารติด
รถดับเพลิงและรถบรรทุก
น้ําเอนกประสงค์

250,000 50,000 50,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยมีระบบสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ ในการ
บริหารราชการ  และ
บริการประชาชน

สํานักปลัด

4 โครงการจัดซื้อชุดผจญเพลิง
และอุปกรณ์กู้ภัย ประจําศูนย์ 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เพื่อให้มีชุดผจญเพลิง 
อุปกรณ์กู้ภัย ประจําศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

ศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

100,000 50,000 50,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย มีชุดผจญเพลิง
และอปุกรณ์กู้ภัยในการ
ช่วยเหลือประชาชน

สํานักปลัด
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการจัดทําและซ้อมแผน
เผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานที่
ราชการของเทศบาล

เพื่อจัดทําและซ้อมแผน
เผชิญเหตุอัคคีภัย ใน
สํานักงาน เทศบาลตําบล
คลองขุด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลคลองขุด และ
สถานที่ราชการอื่นในการ
ดูแลของเทศบาล

สํานักงาน เทศบาล, ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก และ
สถานที่ราชการอื่นในการ
ดูแลของเทศบาล

20,000 20,000 20,000 เจ้าหน้าที่ประจํา สํานักงาน
เทศบาลตําบลคลองขุด 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
คลองขุด และสถานที่
ราชการอื่นในการดูแลของ
เทศบาลตําบลคลองขุด มี
ความรู้ในการระงับอัคคีภัย
เบื้องต้น

สํานักปลัด

6 โครงการสนับสนุนหนึ่งตําบล
หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย OTOS

เพื่อสนับสนุนการ
ปฎิบัติงานและการฝึกอบรม
ให้เจ้าหน้าที่ และอปพร.ผู้
ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพกู้ภัย 
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณ
ภัยตลอด 24 ชั่วโมง  
ประจําศูนย์ อป.พร.

เจ้าหน้าที่และอปพร.ได้
ปฏิบัติหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย 
ช่วยเหลือประชาชนตลอด
 24 ชั่วโมง

550,000 550,000 550,000 ประชาชนพื้นที่ตําบลคลอง
ขุดที่ประสบสาธารณภัย
และเหตุฉุกเฉินได้รับการ
ช่วยเหลือตลอด   24  
ชั่วโมง

สํานักปลัด
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

7 โครงการจัดทําประกันภัย
รถยนต์ส่วนกลาง

เพื่อให้รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลได้รับการคุ้มครอง
ประกันภัย

รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาล

100,000 100,000 100,000 รถยนต์ส่วนกลางของ
เทศบาลมีประกัน

สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อและติดตั้งกล้อง 
วงจรปิด CCTV.

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

จัดซื้อและติดตั้งกล้อง 
วงจรปิดCCTV. จํานวน 30
 จุด

5,000,000 
(งบอุดหนุน)

- - กันและบรรเทาสาธารณภัย
  เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ต่อการบริการช่วยเหลือ
ของประชาชน

สํานักปลัด

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มเข็งของชุมชน
แนวทางที่  7      -  ส่งเสริมพลเมืองให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาท  เพื่อสร้างสังคมที่สงบสุขมีความ

                         ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1,220,000

 

112

รวม

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



     3.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว  
    แนวทางที ่ 1       - ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม

เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนชุมชน และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น

100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีความตื่นตัว
และรู้บทบาทหน้าที่ของตน
ในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง

สํานักปลัด

2 โครงการจัดตั้งชุมชน ภายใน
พื้นที่ตําบลคลองขุด

เพื่อให้มีการจัดตั้งชุมชน
ภายในพื้นที่ตําบลคลองขุด

เทศบาลมีการบริหารงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทั่วถึง

30,000 30,000 30,000 ชุมชนได้รับประโยชน์และมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
ของเทศบาล

สํานักปลัด

3 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน  ผู้นํากลุ่มและองค์กร
ตําบลคลองขุด

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นํา
ชุมชน ผู้นํากลุ่ม และองค์กร
ให้สามารถปฎิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 - จัดฝกึอบรม ให้ความรู้
และศึกษาดูงานชุมชน    
 ที่เข้มแข็งทั้งใน/
ต่างจังหวัดจํานวน 1 ครั้ง

300,000 300,000 300,000 ผู้นํา มีความรู้ในด้านการ
บริหารจัดการชุมชน

สํานักปลัด
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วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
(ที่)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ



 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว  
    แนวทางที ่ 1       - ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตสํานึกและร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน

430,000
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รวม



 

     แนวทางที่  2      -  มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเก็บภาษี  และพัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานการจัดเก็บภาษี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานการจัดเก็บภาษี 
ให้มีประสิทธิภาพ

- ดําเนินกิจกรรมที่พัฒนา
ระบบงานการจัดเก็บภาษี
ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
และดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง

50,000 50,000 50,000 การจัดเก็บภาษีมี
ประสิทธิภาพ และมีรายได้
มาพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

กองคลัง

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว  
  แนวทางที่  2      -  มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเก็บภาษี  และพัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น

50,000
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

รวม

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

     แนวทางที่  3     - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการล่องเรือชมทัศนียภาพ
สองฝั่งคลอง

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของคลองท่าจีนและ
คลองมําบังเพื่อปรับปรุงเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ

จัดคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาถึง
แนวทางความเป็นไปได้
ของการบริหารจัดการเป็น
เส้นทางท่องเที่ยว

20,000 - - คลองธรรมชาติในเขตพื้นที่
ถูกพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

สํานักปลัด

ปรับปรุงและทดสอบ
พร้อมวางแผนระบบสู่การ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว

- 100,000 -

จัดหาเรือ/แพ  เพื่อการ
บริการนักท่องเที่ยว

- - 1,000,000

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนตัวล่าง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์
เขื่อนตัวล่างเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว และสถาน 
ที่พักผ่อน

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ  
บริเวณเขื่อนตัวล่าง ให้
สวยงามและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

500,000 500,000  - แหลง่ท่องเที่ยวได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

สํานักปลัด
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 ปรับปรุงภูมิทัศน์เขื่อนตัวล่าง
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ

เพื่อการปรับปรุงภูมิทัศน์
เขื่อนตัวล่างเป็นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ  ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว และสถาน 
ที่พักผ่อน

ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ  
บริเวณเขื่อนตัวล่าง ให้
สวยงามและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

500,000 500,000  - แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
ปรับปรุงและพัฒนา

สํานักปลัด

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์      
เขาบูเก็ตจีนา

เพื่อพัฒนาให้เขาบูเก็ตจีนา 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในตําบล

ปรับปรุงทัศนียภาพ
เขาบูเก็ตจีนา

500,000 500,000  - เขาบูเก็ตจีนา  เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว

สํานักปลัด

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน  การพาณิชย์  และการท่องเที่ยว  
      แนวทางที่  3     - พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

1,520,000
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

รวม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



      4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      แนวทางที่  1    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข
อนุรักษ์  ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข 
อนุรักษ์ฟื้นฟู  สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากร  ธรรมชาติ

จัดกิจกรรมรณรงค์และ
สร้างจิตสํานึกในการมีส่วน
ร่วมในการปลูกป่า  การ
ดูแลป่า และการรู้จักใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง 
รู้คุณค่า ฯลฯ

50,000 50,000 50,000 ธรรมชาติได้รับการดูแลเอา
ใจใส่  ประชาชนโดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนมีจิตสํานึก
ในการรักและหวงแหน
ธรรมชาติ  เห็นความ 
สําคัญของระบบนิเวศน์
และสิ่งแวดล้อม

กอง
สาธารณสุข

4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
      แนวทางที่  1    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

50,000
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รวม

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



แนวทางที่  2      -  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  คัดแยก  และการกําจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม
บริเวณบ่อขยะ

ป้องกันการเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของสัตว์นําโรค  
และควบคุมมลพิษที่อาจ
เกิดจากบ่อกําจัดขยะ

ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
บริเวณบ่อกําจัดขยะ เช่น 
ปลูกต้นไม้ หรือการฝัง
กลบด้วยดิน

100,000 150,000 150,000 สถานที่กําจัดขยะของ
เทศบาลตําบลคลองขุด   
อยู่ในสภาพดีพร้อม         
ใช้งานอยู่เสมอ

กอง
สาธารณสุข

2 โครงการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนมีส่วนร่วม

เพื่อให้ประชาชนมีจิตสํานึก
 และมีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะลดปริมาณขยะ
ในแต่ละวันและลด
ค่าใช้จ่ายของเทศบาลใน
การจัดการขยะ

ให้ประชาชนในชุมชนทั้ง
ในหมู่บ้าน/สถานศึกษาได้
กําจัดขยะมูลฝอยจาก
แหล่งกําเนิด                -
 ธนาคารขยะ             - 
การทอดผ้าป่าขยะ

50,000 50,000 50,000 ชุมชนมีความตระหนักใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหา
เรื่องขยะมูลฝอย            
ในชุมชนได้

กอง
สาธารณสุข

3 โครงการบริหารจัดการขยะ เพื่อให้มีการคัดแยกขยะ 
การกําจัดขยะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ลดปริมาณขยะในตําบล 1,000,000 200,000 200,000 ปริมาณขยะลดลงประหยัด 
งบประมาณ ในการ   
กําจัดขยะ

กอง
สาธารณสุข
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่  2      -  พัฒนาระบบการจัดเก็บ  คัดแยก  และการกําจัดขยะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1,150,000

 

120

รวม



แนวทางที่  3    -  พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่  3    -  พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

0
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม



 

แนวทางที่ 4     -  บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม  และมลพิษ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการควบคุมสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อม

เพื่อควบคุมดูแลการ
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมในตําบล

ควบคุมดูแลการสุขาภิบาล
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ในพื้นที่

10,000 - - พื้นที่ตําบลคลองขุดมีการ
สุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพ

กอง
สาธารณสุข

2  โครงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน (EIA)

 เพื่อศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ
ก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมือง
สายโคกพะยอม

ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

2,000,000 - - สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

กองช่าง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางที่ 4     -  บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม  และมลพิษ

2,110,000
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(ที่) โครงการ

กอง
สาธารณสุข

 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

รวม

เพื่อควบคุมดูแลอานามัย
สิ่งแวดล้อม  ภายในชุมชน
แบบมีส่วนร่วม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

2 ประชาชนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม

100,000 - - สิ่งแวดล้อมมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      แนวทางที่  1    -  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

โรงเรียนในเขตพื้นที่

กศน.เมืองสตูล
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
การศึกษาตามอัธยาศัย    
โรงเรียนสอนศาสนา

6,000,000 6,000,000 6,000,000

(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)
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กองการศึกษา

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

2 โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) 
แก่สถานศึกษาในพื้นที่

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใน
สถานศึกษามีอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม
(นม) เพียงพอ

อุดหนุนงบประมาณให้แก่
โรงเรียนในเขตพื้นที่      
ให้ได้ 100 %

นักเรียนในสถานศึกษามี  
ที่สําหรับรับประทาน
อาหารกลางวันและอาหาร
เสริมเพียงพอแก่การบริโภค

กองการศึกษา

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ 
ศึกษาทั้งในระบบ/นอกระบบ
โรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัย และสนับสนุนการ
สอนศาสนา เช่นวัด/โรงเรียน  
ตาดีกา และโรงเรียนสอนศาสนา

เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบ  นอกระบบ
โรงเรียน  และการศึกษา
ตามอัธยาศัย  ในเขตพื้นที่

100,000 100,000 100,000 ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ
สนับสนุนด้านการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น

(ที่)



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

จัดกิจกรรมต่างๆ เช่นการ 
 - ประชุมปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง                   
  - การจัดกิจกรรมบัณฑิต
น้อย

จัดกิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆ
 วันพ่อ/วันแม่/และอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง

5 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน
ระดับอนุบาลศึกษา

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
เรียนเพียงพอและขยาย
โอกาสทางการศึกษา

อาคารเรียนระดับอนุบาล
ศึกษา ขนาด 2 ชั้น

- 3,000,000 3,000,000 นักเรียนมีสถานที่เรียน
เพียงพอและขยายโอกาส
ทางการศึกษา

กองการศึกษา
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3 โครงการจัดกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการ วัตถุประสงค์

เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรม
ให้กับเด็กปฐมวัยและผู้     
ที่เกี่ยวข้อง

เด็กและผู้เกี่ยวข้องของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
กิจกรรมและเพิ่มทักษะ
แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

(ที่)
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

70,000 80,000 80,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

กองการศึกษา

- - เด็กมีสถานที่รับประทาน
อาหารที่เพียงพอเหมาะสม

กองการศึกษา4 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสําหรับเป็น
สถานที่รับประทานอาหาร    
ของเด็กนักเรียน

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสถานที่
รับประทานอาหาร ที่
เหมาะสม และเพียงพอ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก

100,000



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการก่อสร้างหลังคา
และทางเท้า ทางเข้าศูนย์  
พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อก่อสร้างหลังคาและ ทาง
เท้า ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

หลังคา และทางเท้า 
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,000 - - ได้รับความสะดวก ความ
ปลอดภัย ในการรับ - ส่ง
นักเรียน

กองการศึกษา

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธิภาพพนักงานครู
เทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ประสิทธภิาพพนักงานครู
เทศบาล  ครูผู้ดูแลเด็กและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพ

พนักงานครูเทศบาลครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาอย่างถูกต้อง  และ 
มีประสิทธิภาพ

100,000 100,000 100,000 พนักงานครูเทศบาล ครู
ผู้ดูแลเด็กและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้น

กองการศึกษา

500,000 600,000 650,000
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีแสง
สว่างที่เพียงพอ

กองการศึกษาโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างเสารั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(ที่) โครงการ

-7 เพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าแสง
สว่างเสารั้วของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

ไฟฟ้าแสงสว่างเสารั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

20,000

9

วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

โครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม (นม)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม
(นม) เพียงพอ

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เด็กได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ

กองการศึกษา
(งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน) (งบอุดหนุน)



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 โครงการจัดจ้างครูปฏิบัติ    
การสอน

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าจีน)

300,000 300,000 300,000 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

กองการศึกษา

11 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน
วิทยากรภาษาต่างประเทศ     
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าจีน)

100,000 100,000 100,000 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพ

กองการศึกษา

12 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/
เนตรนารี

เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีมี
ความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อ
เวลามีความสามัคคี ปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัย

ลูกเสือเนตรนารีโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)

40,000 50,000 50,000 ลูกเสือเนตรนารีมีความ
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น

กองการศึกษา

13 โครงการจัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะและ
พัฒนาการด้านต่างๆ แก่ 
เด็กและเยาวชน

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ทักษะเด็กและเยาวชน

100,000 100,000 100,000 เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

126

ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

14 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ

 - เพื่อเตรียมความพร้อม
พื้นฐานทางการเรียน 
พัฒนาส่งเสริมความรู้
ความสามารถและทักษะ
ทางด้านวิชาการ
 - เพื่ออบรมให้เด็ก เยาวชน
ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศโดยการจัดการ
อบรมในช่วงปิดภาคเรียน

 - โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าจีน)
- ครู,นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
- เด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาล

200,000 200,000 200,000 นักเรียนได้รับความรู้ความ 
สามารถและทักษะทางด้าน
วิชาการ

กองการศึกษา

- โรงเรียนเทศบาล 1
(บ้านท่าจีน)
- ครู,นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
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นักเรียนมีการพัฒนา
ทางด้านวิชาการมีการ
แสวงหาความรู้และพัฒนา
ตัวเองอย่างต่อเนื่อง เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่ง
กันและกัน

กองการศึกษา

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

15 โครงการจัดนิทรรศการและ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความรู้และพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ และมีเวทีใน
การทดสอบความรู้
ความสามารถที่หลากหลาย

40,000 50,000

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

50,000



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

16 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็ก
นักเรียน

เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด
การศึกษาของโรงเรียนและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   
ซึ่งกันและกัน

ผู้ปกครองเด็กนักเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้าน
ท่าจีน)

10,000 10,000 10,000 ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

กองการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
      แนวทางที่  1    -  ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ

1,630,000
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กองการศึกษา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ
เหมาะสมในการจัด
กิจกรรมมากยิ่งขึ้น

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

17 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก

เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 มีความเหมาะสมในการ    
จัดกิจกรรม

ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเดก็
เล็ก เช่น กั้นห้อง 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูตัว
หนอน)

150,000 -

รวม

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



แนวทางที่  2    -  ส่งเสริม  สนับสนุนบํารุงรักษาศาสนาสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการประเพณีทําบุญ  ตัก
บาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

เพื่อบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไป

ร่วมทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน

20,000 20,000 20,000 ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นได้รับการดูแล
ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

2 โครงการพบปะประชาชนใน
เดือนรอมฎอน

เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมเนื่องใน
ช่วงเวลาการถือศีลอดของ
ชาวไทยมุสลิม

40,000 40,000 40,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา

3 โครงการงานวันเมาลิด เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมวันเมาลิดตาม
เวลาปฏิทินของชาวไทย
มุสลิม

50,000 50,000 50,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา

4 โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู่ เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมการเข้าสุนัตหมู่
ให้กับเด็กในเขตพื้นที่

40,000 40,000 40,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 โครงการจัดกิจกรรมสมโภช
และถวายเทียนพรรษา

เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

150,000 150,000 150,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป

กองการศึกษา

6 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี   
วันสงกรานต์

เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

200,000 200,000 200,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติ  
สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา

7 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
ลากพระ

เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

จัดกิจกรรมเนื่องในงาน
บุญออกพรรษา

250,000 250,000 250,000 กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติ  
สืบทอดต่อไป

กองการศึกษา
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100,000โครงการจัดกิจกรรมวันฮารีรายอ เพื่อบํารุงรักษาให้วันสําคัญ
ทางศาสนา  ประเพณีอันดี
งามให้คงอยู่สืบไป

30,000

กิจกรรมวันสําคัญทาง
ศาสนาได้รับการปฏิบัติ  
สืบทอดต่อไป

จัดกิจกรรมเนื่องในวันฮารี
รายอ

เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น

8 100,000

เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น

จัดตั้งและดําเนินงานสภา
วัฒนธรรมตําบลคลองขุด

30,000 30,000

กองการศึกษา

9 โครงการกิจกรรมการดําเนินงาน
 สภาวัฒนธรรมตําบลคลองขุด

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

กองการศึกษา

100,000



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

10 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันว่าว
ประเพณีและ ว่าวนานาชาติ
จังหวัดสตูล

เพื่อบํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

เข้าร่วมการแข่งขันว่าว
ประเพณีและว่าว
นานาชาติจังหวัดสตูล

30,000 30,000 30,000 ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญา ได้รับการสืบทอด
ให้คงอยู่สืบไป

กองการศึกษา

11 โครงการอุดหนุนศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช

เพื่อเก็บรวบรวมอนุรักษ์ 
สืบสานภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช
จํานวน 1 แห่ง

20,000 20,000 20,000 ได้เก็บรวมรวบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสําหรับการ    
ศึกษาค้นคว้า

กองการศึกษา

12 โครงการอุดหนุนบรรพชา
สามเณรภาคฤดูร้อน

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชนได้เรียนรู้ทาง
พุทธศาสนาในช่วงปิด ภาค
ภาคเรียน

วัดต่าง ๆ ในเขตตําบล 30,000 30,000 30,000 สามเณรได้รับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม
และวิถีพุทธ

กองการศึกษา

5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางที่  2    -  ส่งเสริม  สนับสนุนบํารุงรักษาศาสนาสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

960,000
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รวม

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

     แนวทางที่ 1      -  การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส่  เป็นธรรมตามหลักการบริหาร

                             บ้านเมืองที่ดี  ติดตามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
บริการและมีความสะดวก
ในการติดต่อราชการ ลด
ภาระค่าใช้จ่าย  และ
ผู้บริหารได้พบปะเยี่ยม
เยือนประชาชน

จัดกิจกรรมการออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการบริการ
ประชาชน เช่น การออก
บริการรับชําระภาษี,การ
ออกหน่วยบริการตรวจ
สุขภาพฟรีการออกพบปะ
ประชาชน ฯลฯ

200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้รับการบริการ
และมีความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย  และผู้บริหารได้
พบปะเยี่ยมเยือนประชาชน

สํานักปลัด

2 โครงการจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และนโยบายแห่งรัฐ

เพื่อจัดกิจกรรมงานรัฐพิธี
และนโยบายของรัฐบาล

จัดกิจกรรมงานรัฐพิธีและ
นโยบายของรัฐบาลที่ไม่
อาจคาดการได้ล่วงหน้า

50,000 50,000 50,000 กิจกรรมงานรัฐพิธีและ
นโยบายของรัฐบาลได้รับ
การสนองนโยบาย

สํานักปลัด

 

132

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. ) หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

3 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีและสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
 และสารสนเทศให้ทันสมัย
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของยุคโลกาภิวัฒน์

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
และการเชื่อมต่อระบบ
ข้อมูลเพื่อให้บริการ
ประชาชนด้าน  ข้อมูล
ข่าวสาร

10,000 10,000 10,000 ระบบเทศเทคโนโลยีและ
สารสนเทศได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยและ
สามารถรองรับและ
ให้บริการของประชาชน

สํานักปลัด

4 สนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ   และ
พระราชเสาวนยี์

เพื่อสนับสนุนตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและพระราช
เสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ

สนับสนุนกิจกรรม
โครงการอันเนื่องมา จาก
พระราชดําริและพระราช
เสาวนีย์ กิจกรรมและ
โอกาสต่าง ๆ เช่นโครง   
การปลูกป่าการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ

120,000 150,000 150,000 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริและพระราช
เสาวนีย์ได้ถูกน้อมนําสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

สํานักปลัด
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โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
(ที่)



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

5 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์รวม
ข้อมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
ของอปท. หรือจัดตั้ง   
ศูนย์บริการร่วม

เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัด
จ้างหรือสืบค้นข้อมูลอื่น ๆ 
ของท้องถิ่น

ปรับปรุงให้มีสถานที่
รองรับการจัดซื้อจัดจ้าง   
ที่เหมาะสม

20,000 20,000 20,000 มีสถานที่จัดซื้อจัดจ้างที่
เหมาะสมและเป็นสัดส่วน

สํานักปลัด

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
     แนวทางที่ 1      -  การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย  และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็ว  โปร่งใส่  เป็นธรรมตามหลักการบริหาร

                             บ้านเมืองที่ดี  ติดตามและตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

400,000
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รวม



แนวทางที่  2   เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

1 โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
ท้องถิ่น

เพื่อให้นักการเมืองได้มี
ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนใน
ชุมชน/หมู่บ้าน

นักการเมืองได้มีความรู้
เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในชุมชน
 /หมู่บ้าน

200,000 300,000 300,000 นักการเมืองท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

เพื่อพัฒนาเพิ่มทักษะและ
ความสามารถใน

พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา

การปฏิบัติงาน พนักงานจ้างได้รับ       
การอบรม

ให้ความรู้ในการ      
ปฏิบัติหน้าที่

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที ่ 2   เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

500,000
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์

โครงการฝึกอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และ       
พนักงานจ้างฯ

ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ
และพัฒนาความรู้ รวมทั้ง
ทัศนะศึกษาดูงาน

300,000 300,0002

   เป้าหมาย    (ผลผลิต
โครงการ)

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

รวม

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

300,000



แนวทางที่  3    -  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องใช้ที่ทันสมัย  และมีอุปกรณ์พร้อมเพียงเพื่อการบริการประชาชน

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

2 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัดและงานป้องกัน
และบรรเทาฯ

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น 
จํานวน 3 เครื่อง

11,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก  - สํานักปลัด 
 - กองช่าง    
     (2)

3 โครงการจัดหาเก้าอี้ทํางาน 
ชนิดบุนวมแบบขาเหล็ก

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
สํานักปลัด ในด้านการ
ให้บริการประชาชน

จัดซื้อเก้าอี้ทํางาน
ชนิดบุนวม จํานวน
 60 ตัว

45,000 - - เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

จัดซื้อโต๊ะทํางาน - สํานักปลัด
พร้อมเก้าอี้พนักพิงสูง - กองคลัง
จํานวน 3 ชุด - กองช่าง

จัดซื้อเครื่อง  - สํานักปลัด 

โทรศัพท์ติดต่อภายนใน - กองการ
จํานวน 5 เครื่อง    ศึกษา (2)
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

- - มีสถานที่ปฏิบัติ งานอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การบริการขอประชาชน

สํานักปลัด

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

1 โครงการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน

เพื่อปรับปรุงสถานที่ราชการ
ให้เหมาะสม และเพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
สํานักงาน

-

- การติดต่อสื่อสาร ภายใน
สํานักงานสะดวกรวดเร็ว

มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

5 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์
แบบติดต่อภายในสาํนักงาน

400,000

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงาน

10,000 -

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของรอง
ปลัด,กองคลัง ,กองช่าง

27,000 -4 โครงการจัดหาโต๊ะทํางานเหล็ก
 พร้อมเก้าอี้พนักพิงสูง



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

6 โครงการจัดซื้อเครื่องขยายเสียง
เพาเวอร์แอมแปร์ลําโพงพร้อม
เครื่องเล่น

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงาน

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 
พร้อมเครื่องเล่น     
จํานวน 1 ชุด

40,000 - - เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม
ต่างๆ

สํานักปลัด

7 โครงการจัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

เพื่อใช้ในการประชาชน จัดซื้อเก้าอี้สําหรับ
ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการ จํานวน 7 ตัว

10,500 - - ประชาชนได้รบัความสะดวก สํานักปลัด

8 โครงการจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้      
หินอ่ออน

เพื่อใช้ในการพักผ่อนภายใน
สํานักงาน

จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ หินอ่อน 
จํานวน 5 ชุด

25,000 - - เกิดบรรยากาศที่สวยงาม 
และรองรับการให้ประชาชน

 -สํานักปลัด 
 -กองการ 
ศึกษา

9 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก  
พร้อมโต๊ะกลาง

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
คณะผู้บริหาร,กองการศึกษา

จัดซื้อชุดรับแขกพร้อม  
โต๊ะกลาง จํานวน 3 ชุด

38,000 - - ประชาชนได้รับความสะดวก  -สํานกัปลัด 
 -กองการ 
ศึกษา

10 โครงการจัดซื้อพัดลมระบาย
อากาศ

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด

จัดซื้อพัดลมระบาย  
อากาศ จํานวน 2 ชุด

4,000 - - มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

สํานักปลัด
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

11 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูป
(แบบดิจิตอล)

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และงานแผนและ
งบประมาณ

จัดซื้อกล้องถ่ายรูป     
จํานวน 1 เครื่อง

20,000 - - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

12 โครงการจัดซื้อไมโครโฟน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ภายในสํานักงาน

 - จัดซื้อไมโครโฟน      
แบบไร้สาย                 
 - จัดซื้อไมโครโฟนพร้อม
ขาตั้ง (แบบขาตั้งสั้น) 
จํานวน 2 ชุด

12,000 - - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
ต่างๆ

สํานักปลัด

13 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ พร้อม
เครื่องพริ้นเตอร์

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน
งานป้องกันและบรรเทาฯ, 
งานประชาสัมพันธ์และ, 
งานแผนและงบประมาณ
งานธุรการกองช่าง,กอง
สาธารณสุข

จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อม
เครื่องพริ้นเตอร์     
จํานวน 5 เครื่อง

125,000  -  - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 - สํานักปลัด
 - กองช่าง    
 - กอง    
สาธารณสุข  
       (2)
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย    (ผลผลิต

โครงการ)
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

14 โครงการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน
งานสํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ค
จํานวน 1 เครื่อง

20,000 - - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

สํานักปลัด

15 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ดีเซล ดับเบิลแคป

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ราชการของกองการศึกษา

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล
ดับเบิลแคป   จํานวน 1 
คัน

787,000 - - การปฏิบัติงานราชการของ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

16 โครงการจัดหารถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
กองคลัง

จัดซื้อรถจักรยานยนต์
จํานวน 1 คัน

45,000 - - การปฏิบัติงานด้านการ
จัดเก็บรายได้และงานแผน
จัดเก็บภาษีกองคลัง       
มีประสิทธิภาพ

กองคลัง

17 โครงการจัดซื้อกล้องวัดระดับ เพื่อใช้ในปฏิบัติงานในการ
สํารวจและวัดระดับถนน

จัดซื้อกล้องวัดระดับ 
จํานวน 1 ชุด

50,000 - - สามารถออกแบบถนนและ
สิ่งปลูกสร้างให้ได้มาตรฐาน

กองช่าง

18 โครงการจัดซื้อรถบดล้อเหล็ก เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน
กองช่างด้านงานโครงสร้าง
พื้นฐานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบ

จัดซื้อรถบดสําหรับงาน
ซ่อมบํารุงทาง          
จํานวน 1 คัน

 - 2,500,000 - ถนนและงานด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน มี
ประสิทธิ์ภาพเพิ่มขึ้น

กองช่าง
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์

   เป้าหมาย   (ผลผลิต
โครงการ)

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

19 จัดเครื่องถ่ายเอกสาร ความเร็ว
 ๔๐ แผ่น/นาที

เพื่อใช้ปฏิบัติงานราชการใน
เทศบาลตําบลคลองขุด

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
ความเร็ว ๔๐ แผ่น/นาที 
จํานวน 1 เครื่อง

180,000 - - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

กองช่าง

20 โครงการจัดซื้อรถตัดหญ้า  ไหล่
ทาง

เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน ในการ
ตัดหญ้าไหล่ทางของถนน 
ในพื้นที่ตําบล

จัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง 
จํานวน 1 คัน

3,000,000 - - ประชาชนได้รับความ
สะดวกปลอดภัย           
ในการสัญจร

กองช่าง

21 โครงการจัดซื้อตู้เย็น เพื่อใช้เก็บรักษาเวชภัณฑ์
ด้านงานสาธารณสุข

จัดซื้อตู้เย็น  จํานวน
1 เครื่อง

15,000 - - เก็บรักษาเวชภัณฑ์ และ
บริการการประชาชนอย่าง

กอง
สาธารณสุข

22 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน เก็บ
ขยะในพื้นที่ตําบลคลองขุด

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน

- 2,000,000 - การปฎิบัติงานเก็บขยะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

23 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งปฎิกูล เพื่อใช้ในปฏิบัติงาน ดูด
สิ่งปฎิกูล ในพื้นที่ตําบล

จัดซื้อรถดูดสิ่งปฎิกูล
จํานวน 1 คัน

- 2,000,000 - การกําจัดสิ่งปฎิกูลเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

กอง
สาธารณสุข

24 โครงการจัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง เพื่อใช้ในปฏิบัติงานของ
สํานักปลัด,กองสาธารณสุข

จัดซื้อเก้าอี้พนักพิงสูง 
จํานวน 2 ตัว

9,000 - - มีความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน

 -สํานักปลดั
 -กอง
สาธารณสุข
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์(ที่) โครงการ
   เป้าหมาย   (ผลผลิต

โครงการ)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)
25 โครงการติดตั้งถังบรรจุน้ํา 

ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
พร้อมปั้มน้ําอัตโนมัติ

เพื่อใช้บรรจุน้ําสําหรับ
บริโภคในศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็ก

ติดตั้งถังบรรจุน้ํา ขนาดไม่
น้อยกว่า 2,000 ลิตร 
พร้อมปั้มน้ําอัตโนมัติ

30,000 - - นักเรียนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

26 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เพื่อก่อสร้างอ่างล้างหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก

50,000 - - เด็กมีสถานที่ล้างหน้าแปรง
ฟันที่ถูกสุขลักษณะ

กองการศึกษา

27 โครงการจัดทําป้าย
ประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็ก

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างทั่วถึง

จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
จํานวน 2 ป้าย

20,000 - - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของศูนย์พัฒนาเด็ก
เลก็เป็นไปอย่างทั่วถึง

กองการศึกษา

28 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่อง
เล่นสนาม เพื่อพัฒนาการ
เด็กตามวัย

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 250,000  - - เด็กเล็กได้มีเครื่องเล่นสนาม
เพื่อพัฒนาการตามวัย

กองการศึกษา

29 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

500,000 2,000,000 2,000,000 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างคุณภาพ

กองการศึกษา
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ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

โครงการ(ที่)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

30 โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก

เพื่อให้เด็กนักเรียนมีเครื่อง
เล่นสนาม เพื่อพัฒนาการ
เด็กตามวัย

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 250,000  - - เด็กเล็กได้มีเครื่องเล่นสนาม
เพื่อพัฒนาการตามวัย

กองการศึกษา

31 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อ
เติมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง
ภายในโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

500,000 2,000,000 2,000,000 จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างคุณภาพ

กองการศึกษา

32 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
สเเตนเลสปลอดสารตะกั่ว

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น
สเเตนเลสปลอดสารตะกั่ว
 จํานวน 1 เครื่อง

30,000 - - นักเรียนมีน้ําสําหรับ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

กองการศึกษา

33 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานครู
พร้อมเก้าอี้

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อโต๊ะทํางานครูพร้อม
เก้าอี้  จํานวน 5 ชุด

30,000 - - การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

34 โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน
พร้อมเก้าอี้

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อโต๊ะนักเรียน     
พร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 30 ชุด

30,000 - - การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา
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(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ



 

2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

35 โครงการจัดซื้อโต๊ะนักเรียน
พร้อมเก้าอี้

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อม
เก้าอี้ 
จํานวน 30 ชุด

30,000 - - การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

กองการศึกษา

36 โครงการจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อตู้เหล็ก
จํานวน 3 ตู้

15,000 - - การจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษา

37 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านท่าจีน)

จัดซื้อชุดรับแขก        
จํานวน 1 ชุด

15,000 - - มีชุดรับแขกสําหรับโรงเรียน
เทศบาล 1    (บ้านท่าจีน)

กองการศึกษา

38 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทํางาน เพื่อใช้เป็นโต๊ะทํางาน โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 
จํานวน 1 ชุด

8,000 - - การปฏิบัติงาน  ของ
เจ้าหน้าที่  มีความคล่องตัว
มากขึ้น

กองการศึกษา

39 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 เพื่อใช้ในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาชุด9 
จํานวน 1 ชุด

10,000 - - มีเครื่องประกอบพิธีกรรม
ทางพุทธศาสนา

กองการศึกษา

40 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทํางาน เพื่อใช้เป็นโต๊ะทํางาน โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน 3 ชุด

12,000 - - การปฏิบัติงาน  ของ
เจ้าหน้าที่  มีความคล่องตัว
มากขึ้น

 - สํานักปลัด 
 - กอง       
 สารณสุข
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(ที่) โครงการ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับวัตถุประสงค์
   เป้าหมาย   (ผลผลิต

โครงการ)
งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )



2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท)

41 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ทํางาน เพื่อใช้เป็นโต๊ะทํางาน โต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้
จํานวน 3 ชุด

12,000 - - การปฏิบัติงาน  ของ
เจ้าหน้าที่  มีความคล่องตัว
มากขึ้น

 - สํานักปลัด 
 - กอง       
 สารณสุข

42 โครงการจัดซื้อโต๊ะวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน
งานป้องกันและบรรเทาฯ, 
งานธุรการกองช่าง,กอง
สาธารณสุข

จัดซื้อวางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 ชุด

6,000 - - มีอุปกรณ์พร้อมและ
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

 - สํานักปลัด
 - กองช่าง   
 - กอง
สาธารณสุข

43 โครงการจัดซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์  พร้อมจอภาพ
และขาตั้ง

เพื่อใช้ในปฏิบัติงานภายใน
สํานักปลัด

จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์
พร้อมจอภาพและขาตั้ง 
จํานวน 1 ชุด

40,000 - - การปฏิบัติงาน ของ
เจ้าหน้าที่  มีความคล่องตัว
มากขึ้น

สํานักปลัด

44 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย เพื่อให้นักเรียนมี 
สุนทรียภาพทางด้าน ดนตรี
ไทย มีความรักและ
ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม
ไทย

นักเรียนสามารถ     
บรรเลงเพลงไทยได้ และมี
วงดนตรีไทยจํานวน 1 วง

100,000 100,000 100,000 นักเรียนสามารถเล่นดนตรี
ไทยและบรรเลงเพลงไทย
ได้อย่างมีสุนทรียภาพ

กองการศึกษา
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งบประมาณและที่มา - ( ปี - พ.ศ. )
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

   เป้าหมาย   (ผลผลิต
โครงการ)

(ที่) โครงการ วัตถุประสงค์



6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
แนวทางที่  3    -  สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องใช้ที่ทันสมัย  และมีอุปกรณ์พร้อมเพียงเพื่อการบริการประชาชน

7,669,500  
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รวม





 





  























































































































































 


