
บทที่ 1 
[บทน า] 

 

หลักการและเหตุผลในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

ตามท่ีเทศบาลต าบลคลองขุดได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–2559) และประกาศใช้แล้ว เมื่อ
วันท่ี 28  มิถุนายน 2556  ซึ่งใช้เป็นแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุดที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชนและนโยบายของผูบ้ริหารในการพัฒนาท้องถิ่น  

นโยบายของผู้บริหารเทศบาลต าบลคลองขุดที่ต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่  จึงมีความ
จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน / โครงการส าคัญต่าง ๆ  เพื่อการด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
โดยส่วนรวม แต่เนื่องจากโครงการท่ีจะด าเนินการดั งกล่าว ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ  ดังนั้น เพื่อให้
ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบฯ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–2559) ของเทศบาลต าบลคลองขุด 
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) ขึ้น 

วัตถุประสงค์และความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

1. เพื่อเป็นการก าหนดทิศทาง เปูาหมายการพัฒนาด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมและชัดเจนทุกจุด 
2. เพื่อแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลคลองขุด

และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
3. เพื่อเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร งบประมาณประจ าปี

และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ  
4. เพื่อให้สามารถน าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีประสิทธิภาพ และมี

ประสิทธิผล 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามป ี เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้เทศบาล ได้พิจารณาอย่างรอบคอบให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่างๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและ
อุปสรรคต่อกัน เพื่อให้เทศบาลน ามาใช้ในการตัดสินใจ  ก าหนดแนวทางการพัฒนา  การด าเนินงานและใช้
ทรัพยากรการบริหารของเทศบาลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดโดยรวม  

 
 
 



 

 
 
 
 

/ข้อระเบียบ... 

ข้อระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
ข้อ 4   ในระเบียบนี้ ......... 
     “การเพิ่มเติม  หมายความว่า  การเพิ่มเติมแผนงานโครงการท่ีไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปีให้ปรากฏ

ไว้ในแผนพัฒนาสามปี ”   
 “การเปลี่ยนแปลง  หมายความว่า  การท าให้วัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนา

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ”   
ข้อ  22  การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  

หลังจากท่ีได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–2559) และประกาศใช้แล้ว เมื่อวันที่ 28  
มิถุนายน 2556 และเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อให้การพัฒนาสามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนโดยส่วนรวม ก็จะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ซึ่ง
ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ  ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผน 
1. ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งวัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการเพิ่มเติมโครงการ ท่ีจะบรรจุ

ในแผนพัฒนาสามปี เพิ่มเติม ผ่านประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่งจะเป็นการ
ก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิบัติการท างานไว้อย่างชัดเจน 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการท่ีได้รับอนุมัติให้ผูท้ี่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ขั้นตอนที่  2   การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท ารายละเอียดโครงการ ในด้าน
เปูาหมายผลผลิต  ผลลัพธ์ งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  

ขั้นตอนที่  3  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  เพิ่มเติม เสนอ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา    

ขั้นตอนที่  4  การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามป ี



 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี ที่ผ่านมาการพิจารณาให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

 
 
 
 
 
 

/ บทที่ 2... 
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บทที่ 2 
[สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น] 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติ  
เดิมพ้ืนที่แห่งนี้สมัยก่อนเรียกว่า ต าบลบูเก็ต บุหงา ตามภาษามาลายูแปลเป็นไทยว่า “ภูเขาดอกไม้ที่

สวยงาม” เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ริมคลองม าบัง คือ เขาบูเก็ตบุหงา เมื่อถึงฤดูกาลต้นไม้บนภูเขาจะออกดอก
บานสะพรั่ง สวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อ และมีหลักฐานชื่อเดิมที่น่าเชื่อถือได้ คือ มัสยิดบูเก็ตบุหงา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 
ต าบลคลองขุด ริมถนนยนตรการก าธร ตรงข้ามวัดมงคลมิ่งเมือง มีนายพันธุ์มุขวัลย์ เป็นก านันคนแรก เมื่อครั้งอดีต 
สมัยนายสมาน  ผลทวี ก านันคนที่สองของต าบลบูเก็ตบุหงา ได้เกิดเหตุน้ าท่วมหนักท าให้บ้านเรือนราษฎรและ
พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจ านวนมาก เนื่องจากภู มิประเทศทั่วไปเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขังก านันจึงขอความ
ช่วยเหลือจากทางการพร้อมด้วยขอความร่วมมือราษฎรให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยพร้อมใจกันขุดคลองจาก
หมู่บ้านเชื่อมคลองม าบังไปจนถึงคลองตายายเพ่ือระบายน้ าที่ท่วมขัง และบริเวณนี้จึงถูกเรียกกันติดปากว่า “คลองขุด” 
(ปัจจุบันอยู่ในซอยผลทวีหมู่ที่ 7)  นับแต่นั้นเป็นต้นมาต าบลบูเก็ตบุหงาก็ไม่เคยประสบกับภาวะน้ าท่วมอีกเลย 
ส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ทีด่ี มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดมา เพ่ือแสดงถึงวีรกรรมของพลัง
มวลชนในการร่วมแรงร่วมใจและการฝุาฟันปัญหาอุปสรรคต่อความยากล าบากในยุคนั้น ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและก าลัง
แรงงานผู้คนเป็นจ านวนมากกว่าจะขุดคลองได้ส าเร็จ ก านันสมาน  ผลทวี พร้อมด้วยราษฎร จึงไดเ้ปลี่ยนชื่อต าบล 
“บูเก็ตบุหงา” เป็นต าบล “คลองขุด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

การก่อตั้ง/ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลคลองขุดได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

พ.ศ.2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นเทศบาลต าบล 

ส านักงานเทศบาลต าบลคลองขุดตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อยู่ทางด้านทิศเหนือของ
ที่ว่าการอ าเภอเมืองสตูล ห่างจากตัวอ าเภอเมืองสตูลเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลาง
จังหวัดสตูลประมาณ 10 กิโลเมตร  

เนื้อที่และอาณาเขต 
ต าบลคลองขุดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 142.894 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นอ่ืน ดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ จดต าบลเกตรี ต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล 
ทิศใต ้  จดต าบลปูยู ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล 
ทิศตะวันออก จดประเทศมาเลเซีย 
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ทิศตะวันตก จดต าบลควนขัน ต าบลบ้านควนต าบลพิมาน (เทศบาลเมืองสตูล) อ าเภอเมืองสตูล 
 
 
 

/ลักษณะ… 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มเชิงเขา บริเวณศูนย์กลางของต าบลเป็นศูนย์รวมส่วนราชการทั้งจาก

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านทิศเหนือมีพ้ืนที่บางส่วนของกองทัพอากาศที่ใช้เป็นสนามบินตามแผนความมั่นคง มี
คลองตาลี่ไกลกั้นแบ่งเขตปกครองระหว่างต าบลคลองขุด กับต าบลบ้านควนและเกตรี ด้านทิศใต้เป็นแนวเขตการ
ปกครองที่ก้ันด้วยเขตของเทศบาลเมืองสตูล โดยยึดการแบ่งตามแนวเขตคลองตายาย เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครอง จึง
ท าให้การติดต่อคมนาคมกับพื้นท่ีบางส่วนต้องใช้เส้นทางผ่านพื้นที่เทศบาลเมืองสตูล พื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของ
ปุาชายเลน กรมปุาไม้ และไม่มีเอกสารสิทธิ มีล าคลองกั้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ต าบลคลองขุด กับ ต าบลต ามะ
ลัง ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงเชิงเขา และปุาชายเลน เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า มีแนวเขาก้ันแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านทิศตะวันตกเป็นย่านชุมชนหนาแน่น 
และย่านธุรกิจของต าบล มีล าคลองม าบังก้ันแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ต าบลคลองขุดกับต าบลควนขัน   

ลักษณะภูมิอากาศ 
ต าบลคลองขุดได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีสภาพ

ภูมิอากาศ เป็น 2 ฤดู คือ - ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงนี้มีอากาศร้อน 
  - ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีฝนตกเกือบตลอดฤดูกาล 

แหล่งน้ าธรรมชาต ิ พ้ืนที่เขตต าบลคลองขุดมีแหล่งน้ าทางธรรมชาติ จ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 
 1. คลองม าบัง ไหลผ่าน หมู่ที่ 6,7 และหมู่ท่ี 3 แบ่งเขต ต าบลคลองขุด กับต าบลควนขัน  
 2. คลองตายาย ไหลผ่าน หมูท่ี่ 4,1 และหมู่ท่ี 7 แบ่งเขต ต าบลคลองขุด กับต าบลควนขัน 
  3. คลองท่าจีน ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 
  4. คลองน้ าเวียน ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 
  5. ห้วยตาลี่ไกล ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 แบ่ง เขต ต าบลคลองขุด กับ ต าบลเกตรีและต าบลบ้านควน 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลต าบลคลองขุด มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่สามารถ

ใช้งานได้ทุกฤดูกาล มีรถยนต์ประจ าทาง ทั้งรถปรับอากาศ รถปรับอากาศพิเศษ และรถธรรมดา วิ่งบริการระหว่าง
จังหวัด อ าเภอ และต าบลโดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เป็นถนนสายหลักจาก จังหวัดสงขลา ผ่านอ าเภอรัต



6 

 

ภูมิ - อ าเภอควนโดน - ผ่านต าบลคลองขุดอ าเภอเมืองสตูล ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสตูลส าหรับระบบการขนส่งในเขต
ต าบลคลองขุด เป็นเส้นทางที่มีบริการรถโดยสารขนาดเล็กผ่าน เช่น รถประจ าทาง สายหาดใหญ่ - สตูล, สตูล - ตรัง, 
สตูล - ภูเก็ต, และยังมีรถสองแถว รถสองแถวรับจ้างขนาดเล็ก ตลอดจนมอเตอร์ไซค์รับจ้างจ านวนที่เพียงพอกับ
จ านวนผู้โดยสาร 

 
 
 
 
 
 

/ตารางแสดง... 
ตารางแสดงระยะทางจ าแนกตามชนิดผิวทาง 

หมู่ที ่

ชนิดผิวทางถนน 
ลาดยาง คอนกรีต หินคลุก ดินถม 

ความยาว  
(เมตร) 

จ านวน 
(สาย) 

ความยาว  
(เมตร) 

จ านวน 
(สาย) 

ความยาว  
(เมตร) 

จ านวน 
(สาย) 

ความยาว  
(เมตร) 

จ านวน 
(สาย) 

1 10,873 12 150 2 1,398 6 สาย - - 
2 6,450 5 948 4 1,209 5 สาย 400 1 สาย 
3 - - 65 1 1,403 5 สาย 160 1 สาย 
4 3,537 12 1,851 13 294 2 สาย 200 3 สาย 
5 - - - - 3,502 2 สาย - - 
6 3,058 3 1,191 9 1,480 5 สาย 688 4 สาย 
7 3,354 12 1,624 10 - 1 สาย - - 

รวม 27,272 44 5,829 39 9,286 26 1,448 9 
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

การประปา  
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

นอกจากนี้ยังมีการก่อสร้างระบบประหมู่บ้านมาตรฐาน ข. ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,,5 และ 6 และมีการขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 7 

ตารางแสดงแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

ที ่ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
จ านวน 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 รวม 
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การไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟูาและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัด

สตูล ซึ่งให้บริการครอบคลุมพื้นที่ท้ังหมดในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด ทั้งระบบไฟฟูาภายในอาคารและระบบไฟ
ส่องสว่างทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้งพ้ืนที่   นอกจากนี้ เทศบาลต าบล
คลองขุดยังได้ติดตั้งระบบไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ในเขตที่ไม่ได้อนุญาตให้มีการขยายเขตไฟฟูาอัตราการมีไฟฟูาใช้ทุก
หมู่บ้านคิดเป็น 100% ยังคงมีความต้องการเพียงไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 

การสื่อสารโทรคมนาคม 
ภายในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดมีการให้บริการด้านโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย และมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ หมู่ที่  6 มีสถานีวิทยุโทรทัศน์
ส่วนภูมิภาค 2 สถานี คือสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และสถานวีิทยุโทรทัศน์กองทัพบก   ช่อง 7 
 

/ด้านเศรษฐกิจ... 

ด้านเศรษฐกิจ 

ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสตูลมีการเติบโตและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจจากเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหล่งและมีที่ตั้ง
ศูนยบ์ริการและจ าหน่ายด้านยานยนต์ โดยมีลักษณะทางด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 

การพาณิชยกรรมและบริการ 
- สถานีบริการน้ ามัน     2  แห่ง 
- สถานีบริการแบ่งบรรจุก๊าชหุงต้ม    1   แห่ง 
- ศูนย์บริการ/จ าหน่ายรถยนต์     3 แห่ง 
- ศูนย์บริการ/จ าหน่ายรถจักรยานยนต์    5 แห่ง 
- ตลาดสด        1 แห่ง (ตลาดตั้งจิตต์ศีล) 
- ตลาดนัดชุมชน     4 แห่ง 
- บิ๊กซี        1  แห่ง 
- แม็คโคร      1 แห่ง 
- สนามยิงปืน      1 แห่ง 

สถานประกอบการด้านการบริการ 
- โรงแรม/เกสท์เฮาส์      13 แห่ง 

1 ประปาหมู่บ้าน        4 
2 ประปาส่วนภูมิภาค        6 
3 ฝายกันน้ า        2 
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- ธนาคาร       4  แห่ง (รวมในห้าง) 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ         55     แห่ง 

การอุตสาหกรรม 
- ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 3 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

ดา้นสังคม 
ประชากร : ปัจจุบันต าบลคลองขุดมีประชากร รวม 18,933 คน จ านวน ครัวเรือน 8,092 ครัวเรือน  

ซึ่งเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรแยกจ านวนรวมของประชากร ชาย, หญิง แต่ละหมู่บ้านดังต่อไปนี ้

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเขาจีน 1,864 1,854 3,718 1,174 
2 บ้านท่าจีน 837 844 1,681 890 
3 บ้านเกาะนก 972 931 1,903 636 
4 บ้านคลองขุด 2,055 2,199 4,254 2,170 
5 บ้านนาแค  640 626 1,266 352 
6 บ้านวัดหน้าเมือง 1,550 1,075 2,625 1,388 
7 บ้านคลองขุดเหนือ 1,673 1,775 3,448 1,481 
77 ทะเบียนบ้านกลาง 24 14 38 1 

 รวม 9,615 9,318 18,933 8,092 
 

/ข้อมูลจ านวน… 
ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

ที่ ช่วงอายุ (ปี) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

1 0 - 3 506 520 1,026 
2 4 - 6 381 364 745 
3 7 - 12 856 798 1,654 
4 13 - 18 920 797 1,717 
5 19 - 25 1,294 938 2,232 
6 26 - 59 4,705 4,809 9,514 
7 60  ขึ้นไป 943                                                                                                                                       1,091 2,034 
8 มากกว่า 100 ปี 3 1 4 

รวม 9,608 9,318 18,926 
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-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 14,017 คน (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557) 
แหล่งที่มา  : ส านักบริหารการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลคลองขุด ณ กรกฎาคม 2557 

เขตการปกครอง : จ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของต าบลคลองขุด ทั้งหมดมี 7 หมู่บ้าน และยังคงใช้รูปแบบ
ลักษณะการปกครองท้องที่ควบคู่กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท ์ มือถือ 

1 บ้านเขาจีน นายประพันธ์  สุวรรณะ - 084 - 8586010 
2 บ้านท่าจีน นายสมชาย  มากมณ ี - 089 - 7368468 
3 บ้านเกาะนก นายบุญทิพย์  สังข์ทอง (ก านัน) - 081 - 6988856 
4 บ้านคลองขุด นางปิยะลักษณ์  มีบุญ - 084 - 1977433 
5 บ้านนาแค นายปรีชา  พรหมเมศร ์ - 084 - 9981239 
6 บ้านหน้าเมือง นายธงชัย  สังข์แก้ว - 089 - 7339496 
7 บ้านคลองขุดเหนือ นายชัยณรงค์  ไชยจิตต ์ - 089 - 6586202 

  แหล่งที่มา : ท ำเนียบก ำนัน/ผู้ใหญ่บ้ำนต ำบลคลองขุด 

วัด/ส านักสงฆ์ จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง เจ้าอาวาส/ผู้ประสานงาน 
จ านวนที่
พระสังกัด 

เบอร์โทรศัพท ์

1 วัดถ้ าเขาจีนธีระประดิษฐ ์(วัดถ้ า) หมู่ที่ 1 นายจรูญ ยิ้มเยื้อน 5 081-6089268 
2 วันท่าจีนพัฒนาราม หมู่ที่ 2 นายฉลอง  ธรรมเพชร 6 089-7352841 
3 วัดพิทักษ์คลองขุด หมู่ที่ 2 นายสุริยะ  พร้อมมูล 9 089-6573157 
4 วัดมงคลมิ่งเมือง (วัดปุาช้าจนี) หมู่ที่ 4 นายอิ่ม  อิสระทะ 10 - 
5 ส านักสงฆ์ชลคีรีวราราม หมู่ที่ 5 นายเผือน  พรหมเมศร์ 6 081-9597259 
6 วัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 นายครรชิต ชุมขวัญ 2 081-8966370 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 
 

/มัสยิด/… 
มัสยิด/บัลนาซะ จ านวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 

ที่ ชื่อมัสยิด/บัลนาซะ ที่ตั้ง โต๊ะอีหม่าม/ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท ์

1 มัสยิดอัล-อักศอบูกิตจีนา หมู่ที่ 1 นายอาหมาด  ขุนจง 083-6579418 
2 มัสยิดตุ้ลญามาอาตุ้ลอิสลาม หมู่ที่ 1 นายประภาส  มณีโสภา 084-6912505 
3 มัสยิดญัมอะห์ตุ้ลอีคว้านมูลนิธิอุปถัมภ์ หมู่ที่ 2 นายสุริยา  นาวาเดช 080-5469274 
4 มัสยิดนารุลนาญียะฮ์ หมู่ที่ 3 นายวินัย  เหร็บควนเคี่ยม 085-0150562 
5 บัลนาซะคลองน้ าเวียน หมู่ที่ 3 นายวินัย  เหร็บควนเคี่ยม 085-0150562 
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ที่ ชื่อมัสยิด/บัลนาซะ ที่ตั้ง โต๊ะอีหม่าม/ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท ์

6 มัสยิดดารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5 นายนาเสด  หมัดยูโส๊ะ 085-0788705 
7 มัสยิดบูเก็ตบูหงา หมู่ที่ 7 นายฮาสัน  พรัดข า 081-5420187 
8 มัสยิดบ้านเหนือ  หมู่ที่ 7 นายการันณ ์ เล่ห์ทองค า 089-4636437 

       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 

มีศาลเจ้า จ านวน 1 แห่ง 

ที ่ ชื่อมัสยิด/บัลนาซะ ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1 ศาลเจ้าแม่ชิตแชเหนี่ยว หมู่ที่ 4 - - 
       หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 

กุโบร/์สุสาน จ านวน 6 แห่ง 

ที่ ชื่อสุสาน,กุโบร ์ ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ 

1 กุโบร์บูเก็ตจีนา หมู่ที่ 1 นายอาหมาด  ขุนจง 083-6579418 
2 กุโบร์บ้านท่าจีน  หมู่ที่ 2 นายสุริยา  นาวาเดช 080-5469274 
3 สุสานปุาช้าจีน หมู่ที่ 4 สมาคมจงหัวจังหวัดสตูล 074-730990 
4 กุโบรด์ารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5 นายนาเสด  หมัดยูโส๊ะ 085-0788705 
5 กุโบร์โต๊ะอาด า  หมู่ที่ 7 นายการันณ์  เล่ห์ทองค า 089-4636437 
6 กุโบร์บูเก็ตบูหงา  หมู่ที่ 7 นายฮาสัน  พรัดข า 081-5420187 

      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 

ประเพณีและวัฒนธรรม  
ฐานมาจากจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ และต่างก็ได้น าประเพณีเข้ามาด้วยจึงมีความหลากหลายทางด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีชักพระ ประเพณีถวายเทียนพรรษา   
เทศบาลต าบลคลองขุดส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวต าบล

คลองขุดโดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่นประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุใน
วันสงกรานต์ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา การท าบุญเดือนสิบหรือประเพณีชักพระ วันลอยกระทง วัน
ส าคัญอันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น เช่น การถือศีลกินเจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนบ้าน ดั้งเดิมให้ชาวต าบลคลองขุดเห็น
คุณค่าและอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบสานต่อไปยังชนรุ่นหลัง เช่น การร ามโนราห์ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาท้อง ถิ่น เพื่อ
ก้าวไปสู่ความเป็นสากล 

 
/ด้านการศึกษา… 
/ด้านการศึกษา... 
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ด้านการศึกษา : ปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองขุด มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด จ านวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555  
                    ตารางแสดงสถานศึกษาในสังกัด และสถานศึกษาสังกัดอ่ืนๆ  

ที่ ชื่อสถานศึกษา ที่ตั้ง สังกัด นักเรียน หมายเลขโทรศัพท ์

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ทต.คลองขุด 101 074-772101 
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หมู่ที่ 2 ทต.คลองขุด 124 074-723063 
3 โรงเรียนบ้านเขาจีน หมู่ที่ 1 สพป.สตูล 229 074-711652 
4 โรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 4 สพป.สตูล 724 074-711290 
5 โรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 5 สพป.สตูล 84 081-9694852 
6 โรงเรียนวัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 สพป.สตูล 103 074-772177 
7 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ  หมู่ที่ 7 สช.สตูล 723 074-730901 
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสตูล หมู่ที่ 4 ส านักงานบริหาร

การศึกษาพิเศษ 
80 074-730901 

9 โรงเรียนภูริภรณ์ชัยศึกษา หมู่ที่ 6 สช.สตูล 888 074-772067 
10 กศน.ต าบลคลองขุด หมู่ที่ 4 กศน.เมืองสตูล 180 074-730735 
11 โรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่ 6 สพม.เขต 16 1,721 074-711955 
12 ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ อัลอักศอบูเก็ตจีนา หมู่ที่ 1 สช.สตูล 83 083-6579418 
13 ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ ดารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5 สช.สตูล 48 085-0788705 
14 ศูนย์การศึกษาอิสลามฯ บูเก็ตบูหงา หมู่ที่ 7 สช.สตูล 121 081-5420187 
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม ธรรมจักรวิทยา หมู่ที่ 4 สนง.พุทธศาสนา

แห่งชาต ิ
  

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 

ที่อ่านหนังสือพิมพ/์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน สถานที่ตั้ง 

1 บ้านเขาจีน สถาบันการเงินชุมชนบ้านเขาจีน/อาคารอเนกประสงค์ 
2 บ้านท่าจีน ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน/อาคารอเนกประสงค ์
3 บ้านเกาะนก อาคารอเนกประสงค ์
4 บ้านคลองขุด ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
5 บ้านนาแค อาคารอเนกประสงค์ 
6 บ้านหน้าเมือง อาคารอเนกประสงค ์
7 บ้านคลองขุดเหนือ อาคารอเนกประสงค์ 
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/ด้านการกีฬา... 
ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
เทศบาลต าบลคลองขุด มีสนามกีฬา/สนามเด็กเล่น จ านวนทั้งสิ้น 10 แห่ง  

ตารางรายชื่อสนามกีฬา/สนามเด็กเล่น ในต าบลคลองขุด 

ที ่ สนามกีฬา/สนามเด็กเล่น ที่อยู ่

1 สนามกีฬากลางจังหวัดสตูล หมู่ที่ 6 
2 สนามกีฬาโรงเรียนสตูลวิทยา หมู่ที่ 4 
3 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) หมู่ที่ 2 
4 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านคลองขุด หมู่ที่ 4 
5 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านนาแค หมู่ที่ 5 
6 สนามกีฬาโรงเรียนวัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 
7 สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเขาจีน หมู่ที่ 1 
8 สนามกีฬาโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ หมู่ที่ 7 
9 สนามกีฬาเปตอง หมู่ที่ 5 
10 สนามกีฬาเปตองหน้าวัดมงคลมิ่งเมือง หมู่ที่ 4 

         หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 

ด้านสาธารณสุข 

เทศบาลต าบลคลองขุด มีสถานที่พยาบาล/ศูนย์สาธารณสุขชุมชน/ร้านขายยา จ านวน 18 แห่ง 
 

                   ตารางรายชื่อสถานพยาบาล/ร้านขายยา ในเขตเทศบาล 
 

ที่ สถานที่พยาบาล/ร้านขายยา จ านวน ที่อยู ่

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 2 แห่ง หมู่ที่ 2,  หมู่ที่ 4 
2 ศูนย์สาธารณสุขชุมชน 9 แห่ง หมู่ที่ 1 – 6 (หมู่ละ 1 แห่ง) 
   หมู่ที่ 7 (จ านวน 3 แห่ง) 
3 ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 6 แห่ง  
 1. ร้านคลินิกยาบ้านคลองขุด  หมู่ที่ 7 
 2. ร้านโอปอลเภสัช  หมู่ที่ 4 
 3. บ้านเภสัช  หมู่ที 7 
 4. ร้านโชคดีเภสัช  หมู่ที 7 
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 5. ร้านเภสัชชุมชน  หมู่ที 7 
 6. ร้านขายยาเพรียว (pure)  หมู่ที 7 
4 ร้านขายายแผนโบราณ 1 แห่ง  
 1. คลินิกหมอสิทธิ์การแพทย์แผนไทย  หมู่ที 7 

        หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 
 

 

           /ด้านการป้อง... 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

 ศูนยป์ูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เดือน มิถุนายน 2557)  
โทรศัพท์ฉุกเฉิน : งานปูองกัน (ดับเพลิง)  074-772102 
     กู้ชีพ กู้ภัย             1669 

หน่วยงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 
-  กองร้อย ตชด. 436       หมู่ที่ 6 
-  กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสตูล   หมู่ที่ 6 
-  กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 5    หมู่ที่ 6 

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ลักษณะดิน เป็นดินเหนียวใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร 
ล าคลอง มีล าคลองและล าห้วยไหลผ่าน จ านวน 5 สาย  

  คือ คลองม าบัง คลองตายาย คลองท่าจีน  
  คลองน้ าเวียน และห้วยตาลี่ไกล 

ป่าไม้ มีเขตปุาอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และปุาชายเลน ตอนที่ 5 
แหล่งท่องเที่ยว ถ้ าเขาจีน หมู่ที่ 1  

ด้านศักยภาพของท้องถิ่น 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลคลองขุด 
การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลต าบลคลองขุด อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้านการเมือง การบริหาร 

ของเทศบาล รวมทั้งอัตราก าลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี้  

1 ด้านการเมืองการบริหาร 
โครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลต าบลคลองขุด ประกอบด้วย 

(1) สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัตติรวจสอบและถ่วงดุลฝุายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง 
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ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

นายกเทศมนตรี 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขดุ (เขต 1) 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขดุ (เขต 2) 

ฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคน
หนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

(2) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศ
บัญญัติ และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน และยังมีท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรีอีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 

ทั้งนี้ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รับผิดชอบควบคุมดูแล
ราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

2 ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลคลองขุด 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลคลองขุด ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก กอง ฝุาย และงาน

โดยมีหัวหน้าส่วนการบริหารที่เ รียกว่าหัวหน้าส านักปลัด และผู้อ านวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชาของส านัก /กอง
นั้นๆ และภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝุายและงาน ในฝุายและงานจะมีหัวหน้าฝุายและหัวหน้างาน 

/โครงสร้าง... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลคลองขุด 
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ส านกัปลดัเทศบาล กองสาธารณสุขฯ กองคลงั กองการศึกษา 

ท่ีปรึกษา 

รองนายกเทศมนตรี (1) 

เลขานุการนายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี (2) 

ปลดัเทศบาล 
 

รองปลดัเทศบาล 

กองช่าง 
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3 อัตราก าลัง  
อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลองขุด มีทั้งพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และ
พนักงานจ้างทั่วไป รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

ส่วนราชาการ 
พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 
ประจ า 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

(รวม ทั้งสิ้น) 

ส านักปลัดเทศบาล 14 1 11 9 35 
กองคลัง 7 1 4 6 18 
กองช่าง 5 1 13 2 21 
กองสาธารณสุขฯ 3 - 7 19 29 
กองการศึกษา 10 - 6 1 17 

รวม 39 3 41 37 120 

หมายเหตุ  : ข้อมูล งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล ณ เดือนมิถุนายน 2557 

4 ฐานะการคลังของเทศบาล 
ข้อมูลรายรับ – รายจ่าย ของเทศบาลต าบลคลองขุด 
รายรับ 

ประเภทรายรับ รับจริง ปี 2554 รับจริง ปี 2555 รับจริง ปี 2556 
ประมาณการ 

ปี 2557 

หมวดภาษีอากร 2,758,464.69 3,238,215.88 5,996,607.09 11,350,.000.00 
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

619,764.43 504,493.90 1,276,315.88 1,529,000.00 

หมวดรายได้จากค่า
สาธารณูปโภคและกิจการ
พาณิชย์ 

- - - - 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 188,880.00 349,425.81 555,663.80 575,000.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 504,715.00 161,498.95 134,849.00 45,000.00 
หมวดเงินจัดสรร 20,604,024.34 20,058,926.37 28,732,486.40 28,280,000.00 
หมวดเงินอุดหนุน 23,726,629.00 30,045,257.00 26,713,134.00 35,000,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,070,465.59 14,481,662.54 - - 

รวม 58,472,943.05 68,839,480.45 63,409,056.17 76,779,000.00 
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/รายจ่าย... 

รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย จ่ายจริง ปี 2554 จ่ายจริง ปี 2555 จ่ายจริง ปี 2556 

งบกลาง 1,729,680.03 1,895,689.10 1,944,714.20 
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า   5,225,241.43 6,099,094.08 8,912,550.69 
หมวดค่าจ้างชั่วคราว 3,223,948.24 5,315,278.05 6,860,326.53 
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 12,597,926.57 16,092,307.44 21,494,219.23 
หมวดสาธารณูปโภค 373,835.25 507,926.42 696,383,76 
หมวดเงินอุดหนุน 4,950,971.95 3,001,800.00 4,884,700.00 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 9,954,034.00 14,226,750.19 12,661,606.50 
หมวดรายจ่ายอื่นๆ 55,900.00 5,999.00 - 
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 10,070,465.59 14,481,662.54 22,807,195.20 

รวม 48,182,003.06 61,626,506.82 80,261,696.11 
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/บทที่ 3... 

บทที่ 3 
[สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา] 

ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ในรอบปี พ.ศ. 2556 
เทศบาลต าบลคลองขุด น าโครงการในแผนพัฒนาเทศบาลต าบล ประจ าปี พ.ศ.2556  
มาจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดังรายละเอียดโครงการดังนี ้

 
 
 

ที่ ยุทธศาสตร ์
จ านวน
โครงการ      

ในแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ
ด าเนินการจริง 

ร้อยละ 
จ านวนงบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณ

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

1 ด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ ฯ 

82 14 17.07 41,378,415.00 12,612,000.00 30.47 

2 ด้านคุณภาพชีวิตและความ
เข้มเข็งของชุมชน 

46 31 67.39 5,800,000.00 2,556,095.20 44.07 

3 ด้านการวางแผน การ
พาณิชย ์การท่องเที่ยว 

8 5 62.50 2,000,000.00 1,627,598.18 81.37 

4 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

7 3 42.85 3,310,000.00 554,904.00 16.76 

5 ด้านการศึกษา ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีฯ 

26 30 115.38 2,590,000.00 7,699,670.12 297.28 

6 ด้านการเมืองการบริหาร 46 3 6.52 7,669,500.00 1,124,515.00 14.66 

รวม 215 86 40.00 62,747,915.00 26,174,782.50 41.71 
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/ยุทธศาสตร์ที ่1… 
ยุทธศาสตร์ที ่1 ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยสวนปาล์ม 263,500.00 
2 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยนายอิน 129,000.00 
3 โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 141,000.00 
4 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสวนกุหลาบ 432,000.00 
5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง ซอยหลังโรงยาง 844,000.00 
6 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเขาจีน 22 (ซอยพัฒนา) 2,360,000.00 
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยวัดมงคลมิ่งเมือง ซอยปลายชล 1,638,000.00 
8 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ซอยสหกรณ์ออมทรัพย์คร ู 935,000.00 
9 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยคลองขุด 35 (ซอยชินวัตร) 532,000.00 
10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้าเขา-วังระย้า 1,210,000.00 
11 โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนบ้านวังพะเนียด 510,000.00 
12 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ้านท่าจีน-นาแค 655,000.00 
13 โครงการค่าก่อสร้างถนน คสล. ซอยผลทว ี 775,000.00 
14 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 1-7 2,187,500.00 

 รวม 12,612,000.00 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคลองขุด 127,515.00 
2 โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 52,960.00 
3 โครงการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานที่ราชการ 18,950.00 
4 โครงการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรี 18,305.00 
5 โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ และรายได้ 45,466.00 
6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 29,144.00 
7 โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ ์ 399,924.00 
8 โครงการกิจกรรมส่งเสริมของผู้สูงอายุ 19,765.00 
9 โครงการช่วยเหลือผู้ยากจนที่ได้รับความเดือดร้อน 9,280.00 
10 โครงการส ารวจข้อมูลผู้ประสบปัญหาความยากจน และประสบปัญหาทางสังคม 8,712.00 
11 โครงการควบคุมและปูองกันโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะในชุมชน 68,600.00 
12 โครงการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 44,983.00 

 

/ยุทธศาสตร์ที่ 2... 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ) 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

13 โครงการควบคุมและปูองกันโรคไม่ติดต่อในชุมชน 16,095.00 
14 โครงการประชุมกลุ่ม ชมรม คณะกรรมการต่าง  ๆ 5,020.00 
15 โครงการอบรม/ศึกษาดูงาน ของ อสม. 273,140.00 
16 อบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อปูองกัน แก้ไขปัญหาโรคเอดส ์ 12,596.00 
17 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 26,420.00 
18 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอาหาร 38,490.00 
19 อุดหนุน ศศมช. ตามงานสาธารณสุขมูลฐาน 70,000.00 
20 โครงการหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) 400,000.00 
21 โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 269,855.00 
22 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 144,431.00 
23 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทุกประเภท 37,140.00 
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24 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านในต าบลคลองขุด 69,524.00 
25 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00 
26 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัด อปท. 10,000.00 
27 โครงการติดตั้งถังบรรจุน้ าพร้อมปั้มน้ าอัตโนมัติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 53,000.00 
28 โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11,000.00 
29 โครงการจัดท าปูายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 72,000.00 
30 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 84,000.00 
31 ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติ 89,780.20 

 รวม 2,556,095.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว  

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการการจัดท าแผนพัฒนาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 27,625.00 
2 โครงการจัดตั้งชุมชนภายในพ้ืนที่เทศบาล 19,369.00 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่ม องค์กรต่าง  ๆ 112,130.00 
4 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการส่งเสริมการช าระภาษี 45,910.00 
5 โครงการจัดท าระบบแผนที่ภาษ ี 1,422,564.18 

 รวม 1,627,598.18 

 

/ยุทธศาสตร์ที่ 4… 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 145,089.00 
2 โครงการอบรม-ดูงาน พนักงานจัดเก็บขยะ 21,315.00 
3 ค่าจัดซื้อถังขยะ 388,500.00 
 รวม 554,904.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
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(บาท) 

1 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 67,342.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็ก 42,040.00 
3 โครงการเป็นเลิศทางวิชาการ 156,208.00 

4 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการสอนศาสนา 185,820.00 

5 โครงการพบปะประชาชน ในเดือนรอมฏอน 39,794.00 

6 โครงการวันเมาลิด 49,048.00 

7 โครงการพิธีเข้าสุนัตหมู ่ 9,028.00 

8 กิจกรรมท าบุตรตักบาตรวันขึ้นปีใหม ่ 18,507.00 

9 กิจกรรมสมโภช และถวายเทียนพรรษา 143,705.00 

10 กิจกรรมประเพณีลากพระ 224,166.00 

11 กิจกรรมประเพณีสงกรานต ์ 188,508.32 

12 ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 2,230,408.80 

13 อุดหนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 30,000.00 

14 อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน 3,456,280.00 

15 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 9,600.00 

16 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู 10,000.00 

17 โครงการรณรงค์ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 15,000.00 

18 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 20,000.00 

19 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 75,000.00 

 

/ยุทธศาสตร์ที่ 5… 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม (ต่อ) 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
20 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียน 20,000.00 

21 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 250,000.00 

22 โครงการต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 119,100.00 

23 โครงการก่อสร้างหลังคา/ทางเท้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 146,000.00 

24 โครงการติดตั้งโคมไฟฟูาแสงสว่างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 39,900.00 
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25 โครงการประชุมผู้ปกครองเด็กนักเรียน 10,000.00 

26 โครงการจัดนิทรรศการ และแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10,000.00 

27 โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนาร ี 10,000.00 

28 โครงการจัดกิจกรรมสนับสนุนวิทยากรภาษาต่างประเทศ 50,000.00 

29 ค่าวัสดุส านักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7,455.00 

30 โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) เพ่ือการศึกษา 66,760.00 

รวม 7,699,670.12 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร       

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 774,000.00 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 279,500.00 

3 โครงการฝึกอบรม เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองคลัง 71,015.00 

 รวม 1,124,515.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บทที่ 4...
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บทที่ 4 

[ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา] 
 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคลองขุด 

“คลองขุดน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพ การเกษตรมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงเพียงพอ และการจัดวางระบบผังเมืองที่ดี 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และคงไว้ซึ่ง

เอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการพัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
เทศบาลต าบลคลองขุด เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในการให้บริการสาธารณด้านต่างๆ 

ในเขตพ้ืนที่เทศบาลโดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลคลองขุด เกี่ยวกับ ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการ
ของประชาชน ได้ดังนี ้

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการและมีระบบการคมนาคมขนส่งที่

เหมาะสม เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า และสถานที่อ่ืน 
2. ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ าฝนหรือน้ าเสียต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
3. จัดใหม้ีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูาให้ความสว่างสาธารณะถนนและชุมชน 
4. จัดวางระบบผังเมืองและระบบโครงข่ายคมนาคม 

ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพกาย

ที่แข็งแรง 
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2. ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพ
กายท่ีแข็งแรง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิ์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี 
คนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 

/5. ส่งเสริม… 
5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร ด้านมวลชลและวัสดุอุปกรณ์ 
7. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งการปูองกัน เฝูา

ระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
8. ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและบ าบัด ผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 

ด้านการวางแผน การพาณิชยแ์ละการท่องเที่ยว 
1. ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างโอกาสและปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกและ

ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน 
2. มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการจัดเก็บภาษี และพัฒนาการจัดหารายได้ของท้องถิ่น 
3. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีจิตส านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และการก าจัดขยะให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
4. บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะแวดล้อม และมลพิษ 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/

ทุกประเภท ทุกระดับ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงรักษาศาสนสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วโปร่งใส่เป็น

ธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 
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1. นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
   1.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้มีประชาชนมี
ความรู้ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในรอบประชาธิปไตย 
  1.2 ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความ
โปร่งใส โดยค านึงถึงประชาชนผู้บริการเป็นหลัก พัฒนาช่องทางรับแจ้งข้อมูลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และวัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานและรายงานผลงานต่อประชาชน 
  1.3 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น การวางแผนโครงการต่างๆ ที่ส าคัญตลอดถึงการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

/ 1.4 ปรับปรุง… 
  1.4 ปรับปรุงการจัดการบริหารภายในองค์กรเทศบาล ระบบบูรณาการและยุทธศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนา
องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น และบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงาน
ที่ชัดเจน ในภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในท้องถิ่นอย่างสูงสุด 
  1.5 เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลให้มีความรึความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.6 มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่เปูาหมาย “ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน’’ สร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการบริการเพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพบริการ น าเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือสร้างความพึง
พอใจสูงสุดแก่ประชาชน (Customer Relationship Management) 

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค 
 2.1 เร่งรัดการปรับปรุงการพัฒนาถนน สะพาน ในหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานสภาพที่ใช้งานได้สะดวกและ
เร่งรัดการปรับปรุงพัฒนา ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่หมู่บ้านที่
จ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร 
 2.2 บูรณาการและร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงในการเร่งรัดการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วและปูองกันการเกิดน้ าท่วม 
รวมถึงการสร้างบ ารุงจัดหาแหล่งน้ าและระบบการส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพ่ือเอ้ื อประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพของประชาชนในท้องถิ่น 
 2.3 จัดหาและปรับปรุงแก้ไขระบบน้ าสะอาดไว้อุปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานบริการครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระบบการผลิตและจ าหน่าย
น้ าประปา 
 2.4 ติดตั้งและขยายเขตไฟ ฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 
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3. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบชุมชน การอบรมและฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 3.2 ส่งเสริมให้ประชา ชนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจน
เทคโนโลยีวิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การ
บริการ การหมุนเวียนของเงิน และสร้างงานตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารง
อยู่อย่างม่ันคง 
 3.3 สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์แลพะทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้า จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและเพ่ิม
พ้ืนที่ส าหรับแลกเปลี่ยนสินค้า 
 3.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์และผลักดันให้มีสวนสาธารณะเพ่ือเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการระดมทุนหรือจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 

4. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 ด้านสาธารณสุขและอนามัย 

4.1.1 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนดว้ยกองสาธารณสุขเชิงรุกท่ีเข้าถึงระดับชุมชน เฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมการแพรกระจายของเรขติดต่อ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชนดูแลรักษาสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับ
ความปลอดภัยจากการบริโภค ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยจัดให้มีลานกีฬาชุมชนครอบคลุมทุกชุมชน รวมถึงการ
พัฒนาสถานที่ออกก าลังกายให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

/ 4.1.2 พัฒนา… 
4.1.2 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุมในพ้ืนที่เทศบาล รวมถึงจัดหา

สถานพยาบาลประจ าต าบลเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 
4.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม. โดยฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยรวมถึง

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมและพอเพียง 

 4.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนฟื้นฟูอนุรักษ์และปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2.2 ส่งเสริมและรณรงค์ให้รู้จักการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการคัดแยกและน าสิ่งที่เหลือใช้และน า
กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.3.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามมีที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 5.1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 5.1.1 พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้ง ร่ายกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้คุณธรรมเป็นกระบวนการพ้ืนฐาน
ของการเรียนรู ้
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 5.1.2 พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
การศึกษาอย่างสมบูรการ 
 5.1.3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที่หลายหลายและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และจัดหา และจัดหาเทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 5.1.4 จัดรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษา 
 5.1.5 จัดหาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเปิดโ อกาสให้ประชาชน 
เยาวชนและนักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

 5.2 การกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว  
 5.2.1 เสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรี กีฬาและอ่ืน ๆ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพัฒนาระบบสมองพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ เรียนรู้ กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน ให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข 
 5.2.2 จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชน มีความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.2.3 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจัดให้มีการฝึกสอนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุน
การจัดการแข่งขัน 
 5.2.4 เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบัน
ทางสังคมอ่ืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี และการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการโยงเบน
ของเด็ก 
 
 
 

/6. นโยบาย… 

6. นโยบายการพัฒนาสังคมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ 
  6.1 การพัฒนาสังคมดีมีสุข 
  6.1.1 ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานเข้มแข็งของสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว
อบอุ่น สร้างสังคมสมานฉันท์ประชาชนมีความรักความเอ้ืออาทรต่อกันบนพ้ืนฐานของคุณธรรม  
  6.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะครอบครัวผู้ด้อยโอกาส  
  6.1.3 ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดทุกประเภท และร่วมมือในด้านการปูองกัน 
การปราบปราม การบ าบัดรักษา การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยา 

 6.2 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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  6.2.1 สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเฝูาระวังดูแล
รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพ่ิมมาตรการปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2.2 สร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น การเอ้ืออาทรดูแลซึ่งกันและกัน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่น 
ที่อยู่อาศัย รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยในท้องถิ่นของ
ประชาชนและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
  6.2.3 ประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรเมืองสตูลในการด าเนินการสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  6.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/การพัฒนา…
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วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร์ 

แนวทางการ
พฒันา 

“คลองขุดน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพ การเกษตรมาตรฐาน 
สิ่งแวดล้อมดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงเพียงพอ และการจัด
วางระบบผังเมืองที่ด ี

อนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
วัฒนธรรมอันดแีละคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นงาม  

ด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านคุณภาพชีวิตและ
ความเข้มเข็งของชุมชน 

1. มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการและมีระบบการ
คมนาคมขนส่งที่เหมาะสม   เพื่อเช่ือมโยงระหว่างเขต
การใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้้า และสถานที่อื่น 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการ
พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
อย่างย่ังยืน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 

2. ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้้าฝน
หรือ   น้้าเสียต่าง ให้เช่ือมโยงกันทั้งระบบ 

1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพ 
และท้าการเกษตรที่ได้มาตรฐานให้แก่
ประชาชน เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.ส่งเสริมสนับสนุนการออกก้าลังกาย
และการแข่งขันกีฬาของประชาชน 
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพ
กาย ที่แข็งแรง 

4.. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
สถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
 

5. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
 

8. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง
และบ้าบัด ผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 

 

7. พัฒนารูปแบบและระบบการ
จัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุม
และทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งการ
ป้องกัน เฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 

 

ด้านการวางแผน การ
พาณิชย์และการ
ท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมพัฒนาคนให้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน สร้างโอกาส
และปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส้านึกและ
ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน 
 
2. มีการปรับปรุงระบบการวางแผนการ
จัดเก็บภาษี และพัฒนาการจัดหารายได้
ของท้องถ่ิน 
 

ด้านทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมี
จิตส้านึกและกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และ
การก้าจัดขยะให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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3. จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความ
สว่างสาธารณะถนนและชุมชน 

4. จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรที่
ทันสมัย 

3. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัด
สวัสดิการสังคมสงเคราะห์ และการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก 
สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้
ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทัว่ถึง
และเป็นธรรม 

 

6. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร 
ด้านมวลชลและวัสดุอุปกรณ์ 
 

วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร์ 

“คลองขุดน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพ การเกษตรมาตรฐาน  
สิ่งแวดล้อมดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ทั่วถึงเพียงพอ และการจัด
วางระบบผังเมืองที่ด ี

อนุรักษ์ฟื้นฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณ ี
วัฒนธรรมอันดแีละคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นงาม  

1. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการศึกษา ทั้งใน
ระบบ นอกระบบ นอกระบบโรงเรียน และ
การศึกษาตามอัธยาศัย/ทุกประเภท ทุกระดับ 

 

ส่งเสริมการค้าการลงทุน และการ
พัฒนาอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้
อย่างย่ังยืน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้
เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร 

ด้านการศึกษา  ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเมืองการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
กิจกรรมต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว 

 

3. พัฒนาสวนสาธารณะและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

 
4. บริหารจัดการและพัฒนาสภาวะ

แวดล้อม และมลพิษ       39 

 

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วโปร่งใส่เป็นธรรมตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
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แนวทางการ
พฒันา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนบ้ารุงรักษาศาสนสถานและการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการ
ประชาชน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลคลองขุด 

ยุทธศาสตร์ 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 รวม 3 ปี 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

4. ยุทธศาสตร์  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนมีจิตส านึกและกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการจัดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

        

   4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการ
จัดเก็บ  คัดแยก และการก าจัดขยะให้เพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

1 645,000.-     1 645,000.- 

   4.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาสวนสาธารณะ
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้มีภูมิทัศน์ที่
สวยงาม 

        

   4.4 แนวทางการพัฒนา บริหารจัดการและ
พัฒนาสภาวะแวดล้อม และมลพิษ 

        

รวมทั้งสิ้น 1 645,000.-     1 645,000.- 
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รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) 

เทศบาลต าบลคลองขุด 

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

  
4. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการจัดเก็บ คัดแยก และการก าจัดขยะให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตโครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา - (ปี - พ.ศ.) 
ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 

1 โครงการจัดซื้อถังขยะ เพ่ือจัดซื้อถังขยะเพ่ือ
ใช้รองรับขยะในเขต
เทศบาล 

1. จัดซื้อถังขยะ ขนาด 240 ลิตร 
จ านวน 300 ใบ 
2. จัดซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร 
จ านวน 50 ใบ 

600,000,- 
 

45,000.- 

- - ประชาชนได้รับการจัดการ
ขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 

กอง
สาธารณสุข 



 

 

    บทที่บทที่   66  

[การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการติดตาม]]   
  

วัตถุประสงค์การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ทราบแนวทาง และกลไกในการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น  อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ  และเป็นการสร้าง
แนวทาง การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นกรอบช้ีน าและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แนวทางการพัฒนาไว้อย่างครอบค ลุม ในหนึ่งแนวทางการพัฒนาจะมีกิจกรรม /โครงการท่ีจะน าไปปฏิบัติ
หลายๆ กิจกรรม  องค์กรปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาน าแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นตามที่ได้ก าหนดในแผน
ยุทธศาสตร์  ไปปฏิบัติ ตามสภาวการณ์ท่ีเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไป แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นแผน
แม่บททางด้านเศรษฐกิ จ สังคม  การเมือง ของเทศบาล ต าบลคลองขุด  ที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี และน าไปสู่การปฏิบัติจัดท างบประมาณประจ าปีของ เทศบาล ต าบลคลองขุด  เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมของท้องถิ่นต่อไป 

เพื่อให้ทราบผลการด าเนินงานตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ว่าสามารถพัฒนา
ท้องถิ่นได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด  

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล ซึ่งระเบียบกระทรวงหมาดไทยว่าด้วย การ

จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ี
เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

2. ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผ ลตาม
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบท่ีจะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบว่า
ได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเปูาหมายภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  
และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม ่

3. การก าหนด ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและป ระเมินผล โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ทั้งนี้ควร
ก าหนดห้วงในการติดตามระหว่างการจัดท าแผ นยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเมินผล  การจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละปีควรจะมีการติดตามการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อ
ผู้บริห ารท้องถิ่น  คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติ ดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  โดยเทศบาลต าบล



 

 

คลองขุด  ได้ก าหนดให้มีการ ติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาปีละ 1 คร้ัง คือ  ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2556 – กันยายน พ.ศ. 2557 

/ การก าหนด... 

 

การก าหนดห้วงเวลาและรูปแบบการติดตามและประเมินผล 

ห้วงเวลาการติดตามและประเมินผล 
การก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลคลองขุด  ได้พิจารณาก าหนดห้วงเวลาการติดตามและประเมินผลตาม
ความเหมาะสม ปีละ 1 คร้ัง คือ  คร้ังแรกระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 – กันยายน  พ.ศ.2557 โดยอาจ
ก าหนดแนวทางดังนี้ 

1. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยอ้างอิงจากแผนพัฒนา
สามปี และเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต าบลคลองขุด 

2. ติดตามผลการด าเนินงานตามกิจกรรม / โครงการท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  และ เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีการสรุปผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ปีละไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง     

3. รายงานผลการติดตามประเมินผลต่อผู้บริหาร เทศบาลต าบลคลองขุด เพื่อให้น าเสนอต่อสภา
เทศบาลต าบลคลองขุด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลคลองขุดและประกาศผลการติดตาม ประเมินผลให้
ประชาชนได้ทราบ ปีละ 1 คร้ัง 

รูปแบบการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนา เทศบาล

ต าบลคลองขุด  ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา เทศบาลต าบลคลองขุด เพื่อท าหน้าที่
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด โดยมีโครงสร้างดังนี้ 

1. สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ 1 คน ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ          
อีก 1 คน ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ โดยมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการ
คัดเลือก อีกได้ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



 

 

3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและป ระเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  



 

 

 

ค าน า 

ตามที่ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–2559)  ของเทศบาลต าบลคลองขุด ซึ่งจัดท าขึ้นตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ได้รับการอนุมัติ 
และประกาศใช้แล้ว  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2556 นั้น 

ขณะนี้ เทศบาลต าบลคลองขุดมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมเติมแผนงาน / โครงการ ซึ่งเป็นแผนงาน / 
โครงการ ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง เพื่อการด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวม   แต่
เนื่องจากโครงการที่จะด าเนินการดังกล่าว ไมป่รากฏในแผนพัฒนาเทศบาลฯ  ดังนั้น  เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบฯ  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557–2559) ของเทศบาลต าบลคลองขุดเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
นี้ขึ้น 

 
 

งานแผนและงบประมาณ 
เทศบาลต าบลคลองขุด 
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     (นายโชติ  ชินอรรถพร) 

 นายกเทศมนตรตี าบลคลองขุด  
 
 
 
 

  



 

 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทท่ี 1   บทน า  1 
บทท่ี 2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  3 
บทท่ี 3   การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาต าบล 15 
บทท่ี 4   ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 25 
บทท่ี 5   บัญชีรายละเอียดโครงการ 27 
บทท่ี 6   การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ   29 
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