
 
 

 



บทที่ 1 
[บทน า] 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันการวางแผนนับว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการวางแผน
เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต เป็นการวางกรอบและทิศทางของการพัฒนา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีระบบ ซึง่ในการวางแผนจะต้องมีการระดมความคิดในการพัฒนาอย่างมีทิศทางและ
ประสานอย่างสอดคล้อง รวมทั้งเน้นให้มีการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

เทศบาลต าบลคลองขุด ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่
ประชาชนตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการจัดการท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือให้การพัฒนาครอบคลุมทุกๆ ด้าน ทั้งด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และด้านการเมืองและการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของฝุายบริหารและเพ่ือเตรียมการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560)  

แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าข้ึนส าหรับปีงบประมาณในแต่ละปี 
และมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

1 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงาน โครงการที่จะด าเนินการในปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
2 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
3 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย และแนวทางการพัฒนาในระยะยาว รวมถึง

งบประมาณประจ าปี 
4 เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แบ่งการพัฒนาออกเป็น 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

-  สาขาการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  สาขาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
-  สาขาการพัฒนาด้านการวางแผน การพาณชิย์และการท่องเที่ยว 
-  สาขาการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  สาขาการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  สาขาการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

/3. วัตถุประสงค…์ 

 

 



วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

เทศบาลต าบลต า บลคลองขุด อ าเภอเมือง สตูล  จังหวัดสตูล มีหลักการและเหตุผลที่จะต้องจัดท า
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ดังนี้ 

1 เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
ประจ าปี และสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

2 เพ่ือแสดงจุดหมายและแนวทางการพัฒนาในห้วงระยะเวลาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ทั้งนี้เพ่ือให้
สอดคล้อง และสามารถสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ และเปูาหมายรวมของการพัฒนาต าบล 

3 เพ่ือให้เทศบาลต าบลคลองขุดมีการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  

4 เพ่ือให้การพัฒนาของเทศบาลต าบลคลองขุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
สัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

5 เพ่ือเป็นเอกสารแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ตามองค์ประกอบของแผนพัฒนา 
6 เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีทักษะ และความสามารถเพ่ิมข้ึน 
7 เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นอ่ืน  

ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 

1 การเตรียมการจัดท าแผน  
2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนา 
5 การจัดท ารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
ขั้นตอนที่ 1. การเตรียมการจัดท าแผน 

1.1 หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไป 
และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปีผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ ได้แก่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาคม
ขั้นตอนที่ 2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

2.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง การพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 
/2.2 คณะกรรมการ… 



2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่ น  ประชาคม
ท้องถิ่นและส่วนราชการที่เก่ียวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาโดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการ
ประชุมร่วมกันดังกล่าวคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรน ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี  แต่ส าหรับการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่า จากยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาที่ได้
คัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในข้ันตอนนี้ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ในปีต่อไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีก็ได้ รวมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได้ 

2.3 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้อง
ด าเนินการเพือ่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเปูาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 

2.4 โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะต้องมีการด าเนินการ 
ดังนี ้

1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา 
2) พิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการด าเนินการของชุมชนที่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
3) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม เพ่ือที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี ได้อย่าง

เหมาะสม และนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี 

4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้นในขั้นของการ พิจารณา ก าหนด
กิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- งบประมาณรายรับ รายจ่าย 
- ทรัพยากรการบริหารอื่น  ๆ
- ภาคการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง จะต้องมีขีดความสามารถทั้งทางด้านก าลัง

เงิน ก าลังคน วัสดุอุปกรณ์ และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
- โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นด าเนินการ เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเนื่องจากเป็นงานที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถ
หรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ จึงมอบให้หน่วยงานอื่นด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนให้ตาม
ระเบียบวิธีการของทางราชการ 

ขั้นตอนที่ 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อ

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์
การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการ ข้อมูลของห้วงเวลาใด และจะเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งใดเพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูลทั้งข้อมูลภายในองค์กร และข้อมูลภายนอก เพื่อสามารถน ามาวิเคราะห์ SWOT. 
 

/2. การวิเคราะห์… 
 



2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอที่

ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานเกี่ยวข้องเพ่ือประเมินผลการ
พัฒนาท้องถิ่นในรอบปีทีผ่่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   

2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ 1 ร่วมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนใน
ห้วงระยะเวลาสามป ี

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา   
ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการด าเนินการเพ่ือ

วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุ ม
ตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้
หมายความว่า แนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับหลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติ เพราะการที่จะ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่าต้องด า เนินการแต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของ
แผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นต้องน ามาเน้นการปฏิบัติการตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 

หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมา
ด าเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควร จะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดล าดับ
ความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก  

ดังนั้นเพื่อทบทวนและยืนยันการจัดล าดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่ จึงควรน าแนว
ทางการพัฒนามาท าการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ขั้นตอนที่ 4. การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาคัดเลือกจากวัตถุประสงค์ของ
ยุทธศาสตร์กา รพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี โดยน า
วัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

2. ในขั้นตอนนี้ที่ประชุมจะร่วมกันพิจารณาก าหนดโครงการ /กิจกรรมการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการตาม
แนวทางท่ีคัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะต้องพิจารณาในประเด็น
ดังต่อไปนี้ด้วย คือ 

- พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดอย่าง
รอบคอบเพื่อให้ได้โครงการ /กิจกรรมที่ครบถ้วนซึ่งอาจจะมีท้ังโครงการ /กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการเอง โครงการ /กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอื่น หรือโครงการ /กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการเอง 

- พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใต้แนวทางเดียวกันและระหว่าง
แนวทางการพัฒนา 

- พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของผลการ
ด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

/ - พิจารณา… 



- พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาที่จะด าเนินการ  

ขั้นตอนที่ 5. การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนาคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ   

แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีมาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้ านเปูาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ และตัวชี้วัดความส าเร็จ โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรก
ของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ 

ขั้นตอนที่ 6. การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
6.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา  ปัญหาความ

ต้องการ และข้อมูลน ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี   
6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีและรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

6.3 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 

ขั้นตอนที่ 7. การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  
7.1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัต ิ
7.2 เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ 

รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการบริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ทรัพยากรการบริหารโดยท่ัวไปประกอบด้วย 

เงิน (Money) ทั้งเงินงบประมาณของเทศบาลต าบลคลองขุดเอง และแหล่งงบประมาณภายนอก รวมทั้ง
มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

คน (Man) ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกระดับ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
หลากหลายทั้งด้านความรู้ ทักษะและทัศนคติ ซึ่งเทศบาลต าบลจะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้ง
ต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานให้กับเทศบาล และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างอาจ
หมายความรวมถึงประชาชนในต าบล ซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

วัสดุอุปกรณ์ (Materials) หมายถึง เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะ สามารถน ามาใช้ใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด โดยมีการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ให้มีความทันสมัยเพ่ือรองรับ
ความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทันและใช้วสัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

 
/การบริหาร… 



การบริหารจัดการ (Management) เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้ง 3 ประการข้างต้นให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ต้องศึกษาและ
น าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

สามารถสรุปรายละเอียดเป็นข้อๆ ได้ดังนี้ 
1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ต าบลสามารถด าเนินการพัฒนาได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. ประหยัดเวลา บุคลากร และงบประมาณในการด าเนินการ 
3. ช่วยให้เทศบาลต าบลคลองขุด สามารถพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการ

ด าเนินการ 
4. ช่วยให้เทศบาลต าบลคลองขุด สามารถวิเคราะห์ หรือศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมทั้งการ

ประเมินผลโครงการในแต่ละแผนงานได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ บทที่ 2... 



บทที่ 2 
[สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น] 

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ประวัติ  
เดิมพ้ืนที่แห่งนี้สมัยก่อนเรี ยกว่า ต าบลบูเก็ตบุหงา ตามภาษามาลายูแปลเป็นไทยว่า “ภูเขาดอกไม้ที่

สวยงาม” เนื่องจากมีภูเขาลูกหนึ่งอยู่ริมคลองม าบัง คือ เขาบูเก็ตบุหงา เมื่อถึงฤดูกาลต้นไม้บนภูเขาจะออกดอกบาน
สะพรั่ง สวยงาม จึงเป็นที่มาของชื่อ และมีหลักฐานชื่อเดิมที่น่าเชื่อถือได้ คือ มัสยิดบเูก็ตบุหงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต าบล
คลองขุด ริมถนนยนตรการก าธร ตรงข้ามวัดมงคลมิ่งเมือง มีนายพันธุ์มุขวัลย์ เป็นก านันคนแรก เมื่อครั้งอดีต สมัย
นายสมาน  ผลทวี ก านันคนท่ีสองของต าบลบูเก็ตบุหงา ได้เกิดเหตุน้ าท่วมหนักท าให้บ้านเรือนราษฎรและพืชผล
ทางการเกษตรเสียหายเป็นจ านวนมาก เนื่องจากภูมิประเทศท่ัวไปเป็นที่ลุ่มน้ าท่วมขังก านันจึงขอความช่วยเหลือจาก
ทางการพร้อมด้วยขอความร่วมมือราษฎรให้ร่วมกันแก้ไขปัญหาน้ าท่วม โดยพร้อมใจกันขุดคลองจากหมู่บ้านเชื่อม
คลองม าบังไปจนถึงคลองตายายเพ่ือระบายน้ าที่ท่วมขัง และบริเวณนี้จึงถูกเรียกกันติดปากว่า “คลองขุด” (ปัจจุบัน
อยู่ในซอยผลทวีหมู่ที่ 7)  นับแต่นั้นเป็นต้นมาต าบลบูเก็ตบุหงาก็ไม่เคยประสบกับภาวะน้ าท่วมอีกเลย ส่งผลให้ราษฎร
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารตลอดมา เพ่ือแสดงถึงวีรกรรมของพลังมวลชนในการ
ร่วมแรงร่วมใจและการฝุาฟันปัญหาอุปสรรคต่อความยากล าบากในยุคนั้น ที่ต้องใช้ทั้งเวลาและก าลังแรงงานผู้คนเป็น
จ านวนมากกว่าจะขุดคลองได้ส าเร็จ ก านันสมาน  ผลทวี พรอ้มด้วยราษฎร จึงได้เปลี่ยนชื่อต าบล “บูเก็ตบุหงา” เป็น
ต าบล “คลองขุด” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

การก่อตั้ง/ที่ตั้ง 
เทศบาลต าบลคลองขุดได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขุด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  

พ.ศ.2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2550 เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
เทศบาลต าบล 

ส านักงานเทศบาลต าบลคลองขุดตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 อ าเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ว่า
การอ าเภอเมืองสตูล ห่างจากตัวอ าเภอเมืองสตูลเป็นระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัด
สตูลประมาณ 10 กิโลเมตร  

เนื้อที่และอาณาเขต 
ต าบลคลองขุดมีพ้ืนที่ทั้งหมด 142.894 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืน ดังต่อไปนี ้
ทิศเหนือ  จดต าบลเกตรี ต าบลบ้านควน อ าเภอเมืองสตูล 
ทิศใต ้   จดต าบลปูยู ต าบลต ามะลัง อ าเภอเมืองสตูล 
ทิศตะวันออก  จดประเทศมาเลเซีย 
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 พื้นที่ส่วนนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ของปุาชายเลน กรมปุาไม้ และไม่มีเอกสารสิทธิ มีล าคลองกั้นแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ต าบลคลองขุด กับ ต าบล
ต ามะลัง ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงเชิงเขา และ ปุาชายเลน เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า มีแนวเขาก้ันแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ด้านทิศตะวันตกเป็นย่านชุมชน
หนาแน่น และย่านธุรกิจของต าบล มีล าคลองม าบังก้ันแบ่งเขตการปกครองระหว่าง ต าบลคลองขุดกับต าบลควนขัน   

ลักษณะภูมอิากาศ 
ต าบลคลองขุดได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงเหนือท าให้มีสภาพภูมิอากาศ 

เป็น 2 ฤดู คือ -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนช่วงนี้มีอากาศร้อน 
 -  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีฝนตกเกือบตลอดฤดูกาล 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลต าบลคลองขุด มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด ที่สามารถใช้

งานได้ทุกฤดูกาล มีรถยนต์ประจ าทาง ทั้งรถปรับอากาศ รถปรับอากาศพิเศษ และรถธรรมดา วิ่งบริการระหว่างจังหวัด 
อ าเภอ และต าบลโดยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 406 เป็นถนนสายหลักจาก จังหวัดสงขลา ผ่านอ าเภอรัตภูมิ -  
อ าเภอควนโดน - ผ่านต าบลคลองขุดอ าเภอเมืองสตูล ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวเมืองสตูลส าหรับระบบการขนส่งในเขตต าบล
คลองขุด เป็นเส้นทางที่มีบริการรถโดยสารขนาดเล็กผ่าน เช่น รถประจ าทาง สายหาดใหญ่ - สตูล, สตูล - ตรัง, สตูล - 
ภูเก็ต , และยังมีรถสองแถว รถสองแถวรับจ้างขนาดเล็ก ตลอดจนมอเตอร์ไซค์รับจ้างจ านวนที่เพียงพอกับจ านวน
ผู้โดยสาร 

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 

/แหล่งน้ าธรรมชาต.ิ.. 



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 หมู่ที่ 4,1 และหมู่ท่ี 7 แบ่งเขต ต าบลคลองขุด กับต าบลควนขัน 
  3. คลองท่าจีน ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 5 
  4. คลองน้ าเวียน ไหลผ่าน หมู่ที่ 3 
  5. หว้ยตาลี่ไกล ไหลผ่าน หมู่ที่ 6 แบ่ง เขต ต าบลคลองขุด กับ ต าบลเกตรีและต าบลบ้านควน 

การประปา  
การบริการด้านการประปาในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล

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

ตารางแสดงแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

การไฟฟ้า 
การบริการด้านไฟฟูาและแสงสว่างในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดเป็นของการไฟฟูาส่วนภูมิภาคจังหวัดสตูล 

ซึ่งให้บริการครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลต าบลคลองขุด ทั้งระบบไฟฟูาภายในอาคารและระบบไฟส่องสว่าง
ทางสาธารณะ ที่มีก าลังผลิตเพียงพอต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั่วทั้งพ้ืนที่  นอกจากนี้ เทศบาลต าบลคลองขุดยังได้
ติดตั้งระบบไฟฟูาพลังแสงอาทิตย์ในเขตที่ไม่ได้อนุญาตให้มีการขยายเขตไฟฟูาอัตราการมีไฟฟูาใช้ทุกหมู่บ้านคิดเป็น 
100% ยังคงมีความต้องการเพียงไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 

การสื่อสารโทรคมนาคม 
ภายในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดมีการให้บริการด้านโทรศัพท์ซึ่งด าเนินการโดยองค์การโทรศัพท์แห่ง

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

/ด้านเศรษฐกิจ... 

ที ่ แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 
จ านวน 

หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 รวม 
1 ประปาหมู่บ้าน        4 
2 ประปาส่วนภูมิภาค        6 
3 ฝายกันน้ า        2 



ด้านเศรษฐกิจ 

ในเขตเทศบาลต าบลคลองขุดโดยเฉพาะพ้ืนที่ที่ติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองสตูลมีการเติบโตและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจจากเมืองอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหล่งและมีที่ตั้ง
ศูนย์บริการและจ 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 
- ธนาคาร       4  แห่ง (รวมในห้าง) 
- สถานที่จ าหน่ายอาหาร ตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ         55     แห่ง 

การอุตสาหกรรม 
- ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่นมี 3 ประเภท คือ อุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็ก และ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

ด้านสังคม 
ประชากร : ปัจจุบันต าบลคลองขุดมีประชากร รวม 18,816 คน จ านวน ครัวเรือน 8,040 ครัวเรือน  

ซึ่งเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรแยกจ านวนรวมของประชากร ชาย, หญิง แต่ละหมู่บ้านดังต่อไปนี ้

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 บ้านเขาจีน 1,854 1,847 3,701 1,169 
2 บ้านท่าจีน 835 849 1,684 888 
3 บ้านเกาะนก 976 936 1,912 634 
4 บ้านคลองขุด 2,051 2,188 4,239 2,154 
5 บ้านนาแค  643 629 1,272 349 
6 บ้านวัดหน้าเมือง 1,450 1,077 2,527 1,375 
7 บ้านคลองขุดเหนือ 1,682 1,768 3,450 1,470 
77 ทะเบียนบ้านกลาง 20 11 31 1 

 รวม 9,511 9,305 18,816 8,040 

/ข้อมูลจ านวน… 



ข้อมูลจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

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

1 0 - 3 506 521 1,027 
2 4 - 6 379 366 745 
3 7 - 12 867 801 1,668 
4 13 - 18 921 795 1,716 
5 19 - 25 1,198 931 2,129 
6 26 - 59 4,688 4,803 9,491 
7 60  ขึ้นไป 942 1,087 2,029 
8 มากกว่า 100 ปี 3 1 4 

รวม 9,504 9,305 18,809 
 
-  จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 13,807 คน (เดือนเมษายน พ.ศ.2557) 

แหล่งที่มา  : ส านักบริหารการทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลต าบลคลองขุด ณ พฤษภาคม 2557 

เขตการปกครอง : จ านวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของต าบลคลองขุด ทั้งหมดม ี 7 หมู่บ้าน และยังคงใช้รูปแบบ
ลักษณะการปกครองท้องที่ควบคู่กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท ์ มือถือ 

1 บ้านเขาจีน นายประพันธ์  สุวรรณะ - 084 - 8586010 
2 บ้านท่าจีน นายสมชาย  มากมณ ี - 081 - 2751381 
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 าเนียบก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลคลองขุด 

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 วันท่าจีนพฒันาราม 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 วัดหน้าเมือง หมู่ที่ 6 นายครรชิต ชุมขวัญ 2 093-7519889 
6 ส านักสงฆ์ชลครีีวราราม หมู่ที่ 5 นายเผือน  พรหมเมศร์ 6 081-8966370 

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 มัสยิดดารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5 นายนาเสด  หมัดยูโส๊ะ 085-0788705 
6 มัสยิดบูเก็ตบูหงา หมู่ที่ 7 นายฮาสัน  พรัดข า 081-5420187 
7 มัสยิดบ้านเหนือ  หมู่ที่ 7 นายการันณ์  เล่ห์ทองค า 089-4636437 
8 บัลนาซะคลองน้ าเวียน หมู่ที่ 3 นายวินัย  เหร็บควนเคี่ยม 085-0150562 

       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 กุโบรด์ารุลมุตตากีน หมู่ที่ 5 นายนาเสด  หมัดยูโส๊ะ 085-0788705 
4 กุโบร์โต๊ะอาด า  หมู่ที่ 7 นายการันณ์  เล่ห์ทองค า 089-4636437 
5 กุโบร์บูเก็ตบูหงา  หมู่ที่ 7 นายฮาสัน  พรัดข า 081-5420187 
6 สุสานปุาช้าจีน หมู่ที่ 4 สมาคมจงหัวจังหวัดสตูล 074-730990 

      หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 

ประเพณีและวัฒนธรรม  
ฐานมาจากจังหวัด ใกล้เคียงอื่นๆ และต่างก็ได้น าประเพณีเข้ามาด้วยจึงมีความหลากหลายทางด้าน

วัฒนธรรมประเพณี ประเพณีท้องถิ่นท่ีส าคัญ ได้แก่ ประเพณีชักพระ ประเพณีถวายเทียนพรรษา   
เทศบาลต าบลคลองขุดส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเห็นคุณค่าของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวต าบล

คลองขุดโดยการจัดให้มีงานประเพณีในโอกาสต่างๆ เช่นประเพณีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การรดน้ าขอพรผู้สูงอายุในวัน
สงกรานต์ การถวายเทียนพรรษาในวันเข้าพรรษา การท าบุญเดือนสิบหรือประเพณีชักพระ วันลอยกระทง วันส าคัญ
อันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่น เช่น การถือศีลกินเจ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม และการละเล่นพ้ืนบ้าน ดั้งเดิมให้ชาวต าบลคลองขุดเห็นคุณค่า
และอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบสานต่อไปยังชนรุ่นหลัง เช่น การร ามโนราห์ ตลอดจนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือก้าวไปสู่
ความเป็นสากล 

 
/ด้านการศึกษา... 



ด้านการศึกษา : ปัจจุบันเทศบาลต าบลคลองขุด มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด จ านวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ซึ่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจมาจาก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล 
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 หมูท่ี่ 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 

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 

 
 
 
 
 

/การกีฬาและ… 



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 หมูท่ี่ 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. ร้านคลินิกยาบา้นคลองขุด  หมู่ที่ 4 
 2. ร้านโอปอลเภสัช  หมู่ที่ 4 
 3. บ้านเภสัช  หมู่ที 7 
 4. ร้านโชคดีเภสัช  หมู่ที 7 
 5. ร้านเภสัชชุมชน  หมู่ที 7 
 6. ร้านขายยาเพรียว (pure)  หมู่ที 7 
4 ร้านขายายแผนโบราณ 1 แห่ง  
 1. คลินิกหมอสิทธิ์การแพทย์แผนไทย  หมู่ที 7 

        หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2557 
 
 

/5 ด้านการป้องกัน… 



ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ข้อมูลจาก : งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล 

เดือน มิถุนายน 2557)  
อัตราก าลังเจ้าหน้าที ่

-  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน 4 อัตรา 
-  พนักงานจ้างทัว่ไป จ านวน 4 อัตรา 

เครื่องมือและเครื่องใช้ของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
-  รถยนต์บรรทุกน้ าอเนกประสงค ์   จ านวน 1 คัน 
-  รถยนต์ตรวจการณ์     จ านวน 1 คัน 
-  รถยนต์ดับเพลิง     จ านวน 1 คัน 
-  รถยนต์กู้ชีพ,กู้ภัย     จ านวน 1 คัน 
-  เรือท้องแบน       จ านวน 2 ล า 
-  เรือท้องแบน (แบบติดเครื่องยนต)์   จ านวน 1 ล า 

สถิติการบริการน้ าให้กับประชาชน ส่วนราชการ โรงเรียนและวัดปี 2557 (ม.ค. - พ.ค.) จ านวนประมาณ 4,500,000 ลิตร 
สถิติการเกิดเพลิงไหม้ ในเขตพ้ืนที่ต าบลคลองขุด ในปี พ.ศ.2557 เป็นเพลิงไหม้ปุา หญ้าแห้ง  จ านวน  57 ครั้ง 

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    

การจัดการขยะ (CLEAN LAND) 
การเก็บรวบรวมมูลฝอย 
       เทศบาลต าบลคลองขุด มีรถเก็บขนขยะจ านวน 3 คัน ให้ บริการเก็บขยะตามแหล่งบ้านพักอาศัย และสถานที่
ราชการ โดยมีแผนการจัดเก็บเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าระหว่างเวลา 04.00 - 08.00 น. และช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 
13.00 - 16.00 น. 

การก าจัดขยะมูลฝอย 
เทศบาลต าบลคลองขุด ก าจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบ     

-  ปริมาณขยะ 17 ตัน/วัน 
-  รถยนต์ที่ใช้เก็บขยะ รวม 3 คัน    

/-  รถยนต์คันที่ 1… 



-  รถยนต์คันที่ 1 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 10 คิว ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2540 
-  รถยนต์คันที่ 2 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 10 คิว ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2546 
-  รถยนต์คันที่ 3 รถเก็บขยะ ขนาดความจุ 10 คิว ซื้อเมื่อ พ.ศ. 2548 
-  ขยะที่เก็บขนได้ จ านวน 13 ตัน/วัน 
-  จ านวนถังขยะในหมู่บ้าน 1,200 ถัง 
-  ก าจัดขยะโดยวิธีเทกองและฝังกลบอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ก าลังใช้ จ านวน 25 ไร่ ตั้งอยู ่หมู่ที่ 2 ต าบลคลองขุด 
-  ห่างจากส านักงานเทศบาลเป็นระยะทาง 1.5 กม.  
-  ที่ดินส าหรับก าจัดขยะที่ใช้แล้ว 20 ไร ่
-  เหลือที่ดินก าจัดขยะได้อีก จ านวน 5 ไร่  
-  คาดว่าจะสามารถก าจัดขยะได้อีก 10 ปี 
-  สภาพการเป็นเจ้าของที่ดินส าหรับก าจัดขยะท้องถิ่นจัดซื้อเอง เมื่อ ปี พ.ศ. 2539 ราคา 3,051,425 บาท 

ด้านศักยภาพของท้องถิ่น 

ศักยภาพของเทศบาลต าบลคลองขุด 
การพิจารณาศักยภาพของเทศบาลต าบลคลองขุด อาจจะพิจารณาจากโครงสร้างทางด้านการเมือง การบริหาร 

ของเทศบาล รวมทั้งอัตราก าลังและงบประมาณของเทศบาลที่ผ่านมา ดังนี้  
1 ด้านการเมืองการบรหิาร 
โครงสร้างการบริหารราชการของเทศบาลต าบลคลองขุด ประกอบด้วย 

(1) สภาเทศบาล ท าหน้าที่นิติบัญญัตติรวจสอบและถ่วงดุลฝุายบริหารประกอบด้วยสมาชิกซึ่ง 
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร

ท้องถิ่น จ านวน 12 คน อยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง 
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

(2) นายกเทศมนตรี ท าหน้าที่บริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัติ 
และนโยบาย ซึ่งมาจากการเลือกตั้ งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่น และรองนายกเทศมนตรี จ านวน 2 คน เลขานุการ จ านวน 1 คน และยังมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
อีก 1 คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี 

ทั้งนี้ มีปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาล รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย 

2 ส่วนการบริหารของเทศบาลต าบลคลองขุด 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลคลองขุด ได้แบ่งส่วนการบริหารงานออกเป็นส านัก กอง ฝุาย และงานโดยมี

หัวหน้าส่วนการบริหารที่เรียกว่าหัวหน้าส านักปลัด และผู้อ านวยการกองเป็นผู้บังคับบัญชาของส านัก/กองนั้นๆ และ
ภายในส านัก/กอง จะแยกเป็นฝุายและงาน ในฝุายและงานจะมีหัวหน้าฝุายและหัวหน้างาน 

 
 
 
 

/โครงสร้าง... 



ฝ่ายสภาเทศบาลต าบลคลองขุด 
 

ส ำนกัปลดัเทศบำล กองสาธารณสุขฯ กองคลงั กองกำรศึกษำ 

ท่ีปรึกษำ 

รองนำยกเทศมนตรี (1) 

เลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี 

รองนำยกเทศมนตรี (2) 

นำยกเทศมนตรี 

ประธานสภา 

รองประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขดุ (เขต 1) 
 
 

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลคลองขดุ (เขต 2) 

ฝ่ายบริหาร 

เลขานุการสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัเทศบำล 
 

รองปลดัเทศบำล 

กองช่าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลต าบลคลองขุด 



3 อัตราก าลัง  
อัตราก าลังเจ้าหน้าทีข่องเทศบาลต 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 

 
 
 
 
 
 

/รายจ่าย... 



รายจ่าย 

ประเภทรายจ่าย จ่ายจริง ปี 2554 จ่ายจริง ปี 2555 จ่ายจริง ป ี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 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการคลังของเทศบาลเพิ่มเติม 
ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2557 เทศบาลมีเงินสะสมที่สามารถน ามาใช้ได้  จ านวน 23,161,470.58 บาท 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
(1) การรวมกลุ่มของประชาชนในด้านต่างๆ มีน้อยเนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองก่ึง ชนบท 
(2) จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 

พ้ืนที่ของต าบลคลองขุดอยู่ในเขตของอ าเภอเมืองสตูล และติดต่อกับเขตของเทศบาลเมืองสตูล จึงมีความ
เจริญเติบโตของเมือง และชุมชนที่ขยายมาจาก เขตเมือง มีการขยายที่ตั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาในเขต
ต าบลเพิ่มมากข้ึน ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน ซึ่งการขยายความเติบโตด้านต่างๆ จะ
เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของต าบลต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/บทที่ 3... 



บทที่ 3 
[สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา] 

 

ผลการวิเคราะห์ SWOT ของเทศบาลต าบลคลองขุด 

จุดแข็ง (Strength-S) 
1. เป็นแหล่งรวมศูนย์การค้า และศูนย์กลางการลงทุน อันจะน ามาซ่ึงการหมุนเวียนของเงินตราในพ้ืนที่ 
2. เป็นที่ตั้งของสถานประกอบการขนาดใหญ่รองรับแรงงานในพ้ืนที่ลดภาวะการว่างงาน 
3. เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการสะดวกต่อการเข้ารับบริการของประชาชนในพื้นท่ี 
4. มีความหลากหลายทางศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ประชาชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข 
5. มีสถานศึกษา สนามกีฬาขนาดใหญ่รองรับการศึกษาและการกีฬา 
6. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และระบบการวางผังเมือ งเหมาะสมการคมนาคมสะดวกเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน /ชุมชน

อย่างทั่วถึง 
7. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ์ 

จุดอ่อน (Weakness-W) 
1. เป็นศูนย์รวมของแหล่งบันเทิงและสถานบริการเกิดการมั่วสุมทะเลาะวิวาทและก่ออาชญากรรม 
2. พ้ืนที่กว้างการให้บริการสาธา รณะและการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่ทั่วถึงครอบคลุม

ระบบการวางผังเมืองและการวางระบบระบายน้ าทั้งน้ าฝนและน้ าเสียจากบ้านเรือนไม่ดี 
3. สภาพทางสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบทประชาชนมีชีวิตต่างคนต่างอยู่การท างานเพื่อสังคมมีน้อย 
4. ส านักงานเทศบาลตั้งอยู่ไกลการเขา้รับบริการและการติดต่องานล าบากและสร้างภาระจ ายอมเรื่องค่าใช้จ่ายใน

เรื่องการเดินทาง 
5. ขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬาและลานกีฬาสันทนาการของประชาชนในชุมชน 
6. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตลอดจนมลพิษขยะสิ่งปฏิกูล ยังไม่ดี 
7. บุคลากรท้องถิ่นไม่เพียงพอขาดความรู้ และทักษะความช านาญเฉพาะด้านไม่เหมาะสมตามภารกิจที่ถ่ายโอน

จากกระทรวง ทบวง กรม 
8. การจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นไม่มีประสิทธิภาพ ยังขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

โอกาส (Opportunity-O) 
1. เป็นจังหวัดพัฒนาร่วมในพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจาก ศอ.บต. 
2. วิกฤตความไม่สงบในพื้นท่ี 3 จังหวัด ท าให้ฐานการลงทุนหรืออัตราการเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่มี

มากขึ้น 
3. กฎหมาย/ระเบียบ ก าหนดหน้าที่สู่การกระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นมากข้ึนท าให้บุคลากรได้เรียนรู้งานใหม่ ๆ 

ตลอดเวลา 
4. กฎหมาย/ระเบียบ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากข้ึน 
5. มีแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นแหล่งรวมศูนย์การค้า 
6. มีแนวโน้มการขยายเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อพ้ืนที่อ่ืนๆรอบด้าน 
7. การขยายตัวของชุมชนเมืองท าให้สภาวะเศรษฐกิจเข้มแข็ง 



/อุปสรรค… 
 
อุปสรรค (Threat-T) 

1. กฎระเบียบไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ปุาชายเลน ซึ่งประชาชนใช้เป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวร 
2. ความไม่เข้าใจอันดีระหว่างนักการเมืองท าให้ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายและแตกแยกในสังคม 
3. ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาท้องถิ่นล่าช้า 
4. ความไม่สงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อ การท่องเที่ยว การค้าและการลงทุน

จากภูมิภาคอ่ืน 
5. ระเบียบ/หนังสือสั่งการไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและเจตนารมณ์อันดีของท้องถิ่น 
6. อัตราส่วนการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถิ่นระหว่างภารกิจอ านาจหน้าที่กับงบประมาณไม่สัมพันธ์กัน 
7. ขาดการประสานงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อปท. กับส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง 

สรุปผลจากการวิเคราะห์ปัญหาพื้นที่ของต าบลคลองขุด 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. การคมนาคมไม่สะดวก 1. สะพาน/ถนน ช ารุดเนื่องจากอายุการใช้งานและการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน/   
การบรรทุกเกิน/ขาดงบประมาณในการบ ารุงรักษาอย่างทั่วถึง 

 2. ถนนไม่ได้ขนาดมาตรฐาน ถนนแคบ ไม่สามารถขยายได้ ไม่มีไหล่ทาง  หลายสาย
ทางเป็นลูกรังหน้าฝนเป็นหลุมบ่อ หน้าแล้งเป็นฝุุน 

 
 

3. น้ าท่วมขัง โดยเฉพาะเขตชุมชนเนื่องจากระบบการระบายน้ าไม่มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ 

4. สะพาน/ท่าเทียบเรือช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. ไฟฟูาแสงสว่างไม่ครอบคลุม 1. ไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะไม่ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
 2. ในเขตพ้ืนที่หวงห้าม ไม่อนุญาตให้ท าการขยายเขตการให้บริการ 
 3. งบประมาณมีอยู่อย่างจ ากัด 
3. ระบบประปาไม่ครอบคลุม 1. พ้ืนที่กว้างต้องใช้งบประมาณมากในการให้บริการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค  
 2.ระบบประปาหมู่บ้าน ปริมาณน้ าไม่เพียงพอตลอดทุกฤดูกาล 
4. ผังเมือง 1. ไมม่ีการจัดระบบผังเมืองที่ดี 
 2. การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

/สรุปผล... 



สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. การศึกษา 1. ประชาชนบางส่วนของต าบลมีการศึกษาต่ า  
2. ประชาชนเห็นความส าคัญของการศกึษาน้อยกว่าการหาเลี้ยงชีพประจ าวัน 
3. แหล่งเรียนรู้ชุมชนหรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารชุมชนมีน้อย 
4. ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและสื่อทางการศึกษาท่ีทันสมัย 

2. รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 1. ประชาชนส่วนใหญ่ขาดอาชีพที่มีรายได้มั่นคง 
2. ขาดการประกอบอาชีพเสริมเกิดภาวะการว่างงานแฝง 
3. ขาดความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
4. การรวมกลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ดี 

3. สาธารณสุข 1. ประชาชนไม่ได้รับการวางแผนครอบครัวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตั้งแต่ในครรภ์
จนกระท่ังตาย 

2. ประชาชนขาดความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านสาธารณสุข 

4. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส 1. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม 
2. การส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ชัดเจน 

5. การกีฬาและนันทนาการ 1. ขาดสถานที่พักผ่อน/สวนสาธารณะของชมุชน 
2. ลานกีฬาหมู่บ้าน/สนามกีฬาท้องถิ่นไม่ทั่วถึงเพียงพอ 
3. หมู่บ้าน/ชุมชนขาดแคลนอุปกรณ์การกีฬา 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านสังคม 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 1. การแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน  
 2. เป็นแหล่งรวมของสถานบันเทิง สถานบริการและการมั่วสุม 
 3. ขาดจุดบริการต ารวจชุมชน/สายตรวจชุมชน 
 4. การปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครต่างๆ ไม่ได้รับการสนับสนุน 
 5. ความอ่อนแอและความแตกแยกของชุมชนมีสูง 

 
 
 
 
 
 

/สรุปผล... 
 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนและการท่องเที่ยว 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. วิสัยทัศน์และการวางแผนพัฒนา 1. องค์กรไม่ให้ความส าคัญของการวางแผนพัฒนา  
 2. บุคลากรท้องถิ่นขาดทักษะการวางแผนที่ดี   
 3. ขาดการแปลงแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติและการติดตามตรวจสอบอย่างจริงจัง 

2. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 1. สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงอนุรักษ์ไม่ได้รับการพัฒนา 
 2. ขาดการสร้างจุดเด่นของต าบลเป็นจุดขาย 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง 1. ประชาชนลักลอบตัดไม้เพ่ือจ าหน่าย           
2. มีการบุกรุกปุาเพ่ือขยายที่ดินท ากิน                    
3. ประชาชนขาดความรู้และจิตส านึกในการอนุรักษ์ปุาโกงกาง              

2. แหล่งน้ า 1. แหล่งน้ าตื้นเขินและเน่าเสียไม่ได้รับการปรับปรุงพัฒนา 
2. ปัญหาการปล่อยของเสียและสารพิษลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
4. ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษส์ายน้ า 

3. ขยะสิ่งปฏิกูล 1. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
2. สถานที่ก าจัดขยะตั้งอยู่ในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
3. ประชาชนขาดความรู้ในการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. การมีส่วนร่วมของประชาชน 1. ประชาชนไม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎ/ระเบียบท้องถิ่น 
 2. ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3. ประชาชนขาดจิตส านึกของการมีจิตสาธารณะ 
 4. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไม่ทั่วถึงครอบคลุม   

 
 
 
 
 

/สรุปผล... 
 

 



สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาดา้นการเมือง การบริหาร(ต่อ) 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

2. การบริหารจัดการองค์กร  1. องค์กรขาดการวางแผนอัตราก าลังที่เหมาะสม   
 2. ขาดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 3. ที่ตั้งส านักงานอยู่ไกลประชาชน 
 4. ระบบการบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศยังไม่ทัว่ถึง 
 5. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับสมาชิกสภาไม่ทั่วถึงและเป็นธรรม 
3. รายได้องค์กร 1. ขาดการหารายได้จากทรัพย์สิน  
 2. พ้ืนที่บางส่วนใหญ่อยู่ในเขตอนุรักษ์ ไม่สามารถท าประโยชน์และจัดเก็บรายได้  
 3. การวางแผนพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี และทะเบียนทรัพย์สินไม่ครอบคลุม

และมีประสิทธิภาพ  
4. ประชาชนให้ความส าคัญกับการช าระภาษีน้อย 

 

ประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

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

 
/ยุทธศาสตร์ที ่1… 

ที่ ยุทธศาสตร ์
จ านวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จ านวน
โครงการ

ด าเนินการจริง 
ร้อยละ 

จ านวนงบประมาณ
ในแผนพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ
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 



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 

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 โครงการคุม้ครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 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 
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 

(บาท) 

1 ค่าด าเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 67,342.00 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเดก็ 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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

/การประเมิน… 

 
 



การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

โดยสรุปผลการพัฒนาในแต่ละสาขาพัฒนาได้ดังนี้ 

ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป็นการพัฒนาครอบคลุมกิจกรรมท้ังเก่ียวข้องกับการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุง

พ้ืนที่ และการก่อสร้างสาธารณูปการอันเป็นการส่งเสริมความสะอาดและการประกอบอาชีพของประชาชน เช่น การ
ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ า ไฟฟูา เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกัน   ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เปูาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการด าเนินการสามารถท าได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่ภายในเขตต าบลคลองขุด 
เนื่องจากมีโครงการเป็นจ านวนหลายโครงการเป็นโครงการขนาดใหญ่  เทศบาลต าบลคลองขุดมีงบประมาณไม่เพียงพอ       
มีความจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางได้แก่ โครงการก่อสร้างประปา โครงการก่อสร้าง
สนามกีฬา เป็นต้น 

ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
ด้านอาชีพและการท าการเกษตร  
ได้ให้การสนับสนุนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 

ของประชาชนภายในต าบลคลองขุด  โดยให้ชุมชน ประชาชนรวมกลุ่มด าเนินกิจกรรมในรูปแบบการจัดกลุ่มพัฒนา
ต่าง ๆ โดยให้การสนับสนุนทางด้านงบประมาณ อุปกรณ์และบุคลากรในการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพ เช่น 
โครงการฝึกอบรมให้กับกลุ่มอาชีพต่าง ,ๆ  โครงการสนับสนุนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ใหแ้ก่กลุ่มเกษตรกร ผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเปูาหมาย   

ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห ์ มุ่งเน้นให้ผู้พิการ ปัญญาอ่อน และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้มีโอกาสที่
ดีขึ้น เช่น โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ , สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรผู้มีรายได้น้อย เปน็ต้น  

ด้านสาธารณสุข มุ่งส่งเสริม สนับสนุน การบริการด้านสาธารณสุข ให้ครอบคลุมและทั่วถึง เช่น จัดซื้อวัคซีน 
น้ ายา และสารเคมีต่าง ,ๆ อุดหนุนงบประมาณให้กับอนามัยหลักช้างในการด าเนินการต่าง ๆ  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
พัฒนาระบบการจัดเก็บ  คัดแยก และการก าจัดขยะให้เพียงพอ และจัดซื้อถังขยะให้เพียงพอต่อการให้บริการ 

ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเปูาหมายของแผนพัฒนาที่ตั้งไว้  ซึ่งผลการด าเนินการสามารถท าได้ไม่ครอบคลุมพื้นที่
ภายในเขตต าบลคลองขุด เนื่องจากขยะมูลฝอยมีปริมาณมาก ท าให้ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยมีจ านวนไม่เพียงพอ
ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยตกค้าง 

ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี ้
ด้านการศึกษา มุ่งส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับเด็กในชุมชน เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลคลองขุด  
ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณ ี มุ่งส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีใน ท้องถิ่น เช่น การจัดงาน

ประเพณีของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
ด้านกีฬาและนันทนาการ  มุ่งส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาระดับต าบล 

การแข่งขันกีฬาของนักเรียน ประชาชน บุคลากรของเทศบาลต าบลในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับต่างๆ  

ด้านการเมืองการบริหาร    
ได้ด าเนินการในด้านการเมืองการบริหารที่มุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร การให้ประชาชนได้มี

ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานของเทศบาลต าบลคลองขุด และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทีท่ันสมัย
มาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน เช่น โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับบุคลากร, ประชาสัมพันธก์ิจกรรม
ของเทศบาลฯ เป็นต้น                                                                                                       /บทที่ 4...



บทที่ 4 

[ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา] 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีแนวความคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลางเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา
อย่างบูรณาการทั้งคนสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมืองโดยใช้หลักการวิเคราะห์อย่าง“มีเหตุผล” และใช้หลัก 
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุล ระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติความสมดุลระหว่างความสามารถ
ในการพึ่งตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมือง มีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” 
ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอ พร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งนี้ในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทุกขั้นตอนจะต้องใช้ “ความรอบรู้”ในการพัฒนาด้านต่าง ๆด้วยความ
รอบคอบเป็นไปตามล าดับขั้นตอนและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทยรวมทั้งเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน  
“คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วย“ความเพียร”จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้พร้อมเผชิญการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจกครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่๑๑เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศ
ระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกัน ก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปีพ .ศ. 
๒๕๗๐ซึ่งก าหนดไว้ว่า“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง 
อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้าน
อาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและ
โลกไดอ้ย่างมีศักดิ์ศร”ี 

วิสัยทัศน ์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ

อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอยู่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสถาบัน
ทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

/4) สร้างความ… 



4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์
1)  เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2)  เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทาง

สังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มคีุณภาพ 
3)  เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและ

บริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4)  เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

เป้าหมายหลัก 
1)  ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึนความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลงสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความ

ยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า๕.๐คะแนน 
2)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ๓.๐ต่อปีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ๔๐.๐ 

4)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืกระจกรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมี  คุณภาพและยั่งยืนภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็วคาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นการ
พัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เหมาะสมโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับ
การพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างเป็นธรรมรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและ
การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การพัฒนาประเท ศท่ีมั่นคงและยั่งยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญใน
ระยะแผนพัฒนาฯฉบับที ่11  มีดังนี ้

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.1  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง

โอกาส ในชีวิตให้แก่ตนเอง 
1.2  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
 

/1.3  การเสริมสร้าง… 



1.3  การเสริมสร้างพลังให้ทุกคนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

1.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟูนเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
2.1  การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพ และโอกาสของพ้ืนที่ 
2.2  พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ 
2.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.4  ส่งเสริมค่านิยมท่ีดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
3.1  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
3.3  สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตร 
3.4  สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3.5  สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
3.6  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
4.1  พัฒนาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4.2  พัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
4.3  พัฒนาภาคบริการ 
4.4  พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน 
4.5  พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4.6  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
4.7  ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตรก์ารสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 
5.1  สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
5.2  ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ  
5.3  ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
5.4  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและวางแนวทางปูองกันผลเสียที่เกิดขึ้น 
5.5  พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค 
5.6  สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน 

และส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
5.7  เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรม

ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
5.8 ปูองกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรค 

6. ยุทธศาสตร์การจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



/6.3 การเพ่ิม… 
6.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพื่ อน าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
6.4 การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
6.5 การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีความยืดหยุ่น

และมีภูมิคุ้มกัน 
6.6 การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดสงขลา – สตูล 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด 
“ศูนย์กลางยางพาราโลก เมืองท่าสองทะเล เมืองธุรกิจการค้า และการศึกษาของภาคใต้” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็นศูนย์กลางยางพาราโลก (จ.สงขลา เป็นเจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก 
1. การพัฒนาการวิจัยและข้อมูลยางพารา 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยางพาราและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
3. การเพ่ิมปริมาณการใช้และการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากยางพาราเชิงอุตสาหกรรม 
4. พัฒนาระบบธุรกิจการค้ายางพารา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการเชื่อมโยงภาคใต้กับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย
(จ.สตูล เป็นเจ้าภาพหลัก) 

กลยุทธ์หลัก 
1. พัฒนาศักยภาพทางการขนส่งสองฟากฝั่งทะเล (อันดามัน – อ่าวไทย)  
2. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านดารค้า, ผลิตสินค้าส่งออก, สินค้า OTOP วิสาหกิจชุมชน 
3. พัฒนาระบบและมาตรฐานอ านวยความสะดวกทางการค้าผ่านชายแดนในภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  เป็นเมืองท่องเที่ยวและกีฬาในระดับมาตรฐานสากล (จังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก 
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามกลุ่มศักยภาพ 
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ 
3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้คงไว้ซึ่งความ 
เป็นไทยสู่มาตรฐานสากล 
4. ส่งเสริมการตลาดเชิงรุกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
5. พัฒนาบุคลากรองค์กรทางการกีฬาโครงสร้างพื้นฐานและระบบเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการกีฬาระดับ

นานาชาต ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค (จ.สงขลา เจ้าภาพหลัก) 
กลยุทธ์หลัก 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ 

/วิสัยทัศน…์ 



วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล (Vision) 

“สตูลเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศชั้นน าของภาคใต้ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีคุณภาพ” 

โดยก าหนดกรอบ นิยามของวิสัยทัศน ์ดังนี ้

1. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาต ิ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจดัการอย่างมีส่วน
ร่วมของท้องถิ่น เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 

  - การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล 

  - การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา 

  - การท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

2. เศรษฐกิจมั่นคง 
   ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic security) หมายถึงประชาชนมีรายได้พอเพียงแก่การยังชีพ
และมีหลักประกันการมีงานท าหรือการประกันสังคมซึ่งการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจมั่นคงคือการ
ท าให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจซึ่งจะเกิดข้ึนได้ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมีขีดความสามารถในการ
พ่ึงตนเองมีภมูิคุ้มกันสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกการเจริญเติบโตเป็นไปอย่างมี
เสถียรภาพและมีการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาที่ทั่วถึงและเป็นธรรมไม่พ่ึงพาภาคการผลิตหนึ่งภาคการผลิต
ใดมากเกินไปและต้องเป็นการผลิตที่ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

3. สังคมมีคุณภาพ 
   ประชาชนได้รับบริการของรัฐด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง การศึกษาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แรงงานได้รับ
การพัฒนาทักษะฝีมือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสมีรายได ้ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 

พันธกิจ (Mission) 
   1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู ้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบันเกษตรกร และ
พัฒนาระบบการผลิตและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
  3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการคุม้ครองทางสังคม 
  4. เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดและเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
  5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล 

  
 
 
 

/ประเด็นยุทธศาสตร.์.. 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้าประสงค ์(Goal) 
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนและกิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 กลยุทธ ์(Strategy) 
 1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูปูองกัน และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาศักยภาพของชุมชน บุคลากร และผู้ประกอบการท่องเที่ยว 
 4. ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ ์และสร้างความมั่นใจแก่ นักท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลติและมูลค่าสินค้าเกษตร 
 เป้าประสงค ์(Goal) 
 1. เกษตรกรได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง มีการรวมกลุ่มเพื่อการบริหาร จัดการ
อย่างเหมาะสม น าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ด ี
 2. สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด ได้รับการพัฒนาระบบการผลิตและมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
 3. มีระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเกษตร 
 กลยุทธ ์(Strategy) 
 1. พัฒนาเกษตรกร ด้านองค์ความรู้และเทคโนโลย ี
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว ์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่โดยใช้ระบบ Zoning 
 3. แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล 
 4. เสริมสร้างระบบตลาดการเกษตร เพ่ือรองรับผลผลิตและเชื่อมโยง อุตสาหกรรมเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : การเข้าถึงบริการภาครัฐและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 เป้าประสงค ์(Goal) 
 1. ประชาชนได้รับบริการสุขภาพทั่วถึง การศึกษามีมาตรฐาน แรงงานมีฝีมือ และชุมชนเข้มแข็ง 
 กลยุทธ ์(Strategy) 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคม 
 2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตร 
 3. ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพและยกระดับฝีมือแรงงาน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาการมีสุขภาพด ี
 5. ขยายความคุ้มครองการประกันสังคมเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
 6. เสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 7. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ 

 

 

 

/วิสัยทัศน.์.. 



 

วิสัยทัศน์องค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล 

“เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรเพิ่มมูลค่า สังคมพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล 

พันธกิจ 
1. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูล โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนในจังหวัด 
2. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกระดับ และส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มี

ความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 
4. พัฒนาและส่งเสริมให้การเกษตรที่ปลอดภัย โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจพอ เพียงรวมตลอดส่งเสริมการสร้าง

มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร และพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาเกษตรให้มีความเข้มแข็งโดยเน้นองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเน้นการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และ

การวิจัยพัฒนาที่ช่วยให้เกษตรมีองค์ความรู้ใหม่  
6. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจร และการให้ความสะดวกในการ

เดินทางตลอดท้ังเชื่อมโยงเส้นทางเพ่ือเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
จังหวัดและการใช้ผังเมืองรวมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

7. พัฒนาการศึกษาท้ังระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานสากล 
8. รักษาศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือให้เป็น

สมบัติของลูกหลานสืบไป ตลอดรวมถึงการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟู สืบสานไว้ซึ่งวิถีของคนสตูล 
9. ส่งเสริม สนับสนุน ปูองกัน และฟ้ืนฟูด้านสุขภาพให้แก่ประชาชนเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ให้มีความสุข 

10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับชนบท 

11. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ โดยใช้
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 

12. พัฒนาความพร้อมของบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึนและเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งก้าวให้ทันโลก 

เป้าหมายหลัก 
1. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีคุณภาพที่ดีข้ึน มีความสุขและมีรายได้เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนซึ่งเป็นรายได้จาดการท่องเที่ยวและ

การเกษตร 
2. ประชาชนในจังหวัดสตูล มีจิตส านึกท่ีดี มีจิตสาธารณะ มีความเป็นพลเมือง และมีความสงบสุข 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ประกอบด้วย 
1. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวที่ประทับใจ 

แนวทางการพัฒนา 
1.1  ปรับปรุง บ ารุงรักษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจ

ของนักท่องเที่ยว 
1.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการให้บริการท่องเที่ยว ส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวแก่ชุมชน เอกชน และ ปลูกฝังจิตส านึกของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 



/1.3 ส่งเสริม… 
1.3  ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
1.4  พัฒนาจริยธรรมของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว 
1.5  สร้างระบบมาตรฐาน/ใช้เทคโนโลย ี /จัดศูนย์บริการ ในการให้บริการนักท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์

มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบการ 
1.6  อบรมผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ และอาสาสมัคร ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับระเบยีบ 

กฎ มาตรฐานต่างๆ รวมตลอดการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้  มีทักษะการบริการที่
ประทับใจนักท่องเที่ยว 

1.7  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทให้ทั่วถึงและขยายไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน 
1.8  จัดกิจกรรมประจ าปีที่น่าสนใจ และเทศกาลที่โดดเด่นเป็นพิเศษตลอดทั้งป ี

2. ยุทธศาสตร์การเกษตรยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 
2.1  ส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ

การสร้างองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรกรรม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2  จัดหาตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
2.3  พัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัวของสินค้าทางการเกษตร 
2.4  สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์วิจัย/สถาบันพัฒนาทางการเกษตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย 
แนวทางการพัฒนา 
3.1  ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมให้ใช้งานได้เต็มที่ด้วยการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจร และการขยาย

เส้นทางจราจรให้เชื่อมโยงกันในสายหลักและสายรอง 
3.2  ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เขื่อน สะพาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.3  สนับสนุนการขยายเขตการให้บริการประปา ไฟฟูา โทรศัพท ์และระบบอินเตอร์เน็ต 
3.4  จัดให้มีสิง่อ านวยความสะดวกและอุปกรณ์ทันสมัยเพ่ือความปลอดภัยในการสัญจรทั้งทางบกทางน้ า 
3.5  ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดท าและปฏิบัติตามผังเมืองรวมจังหวัดผังเมืองเฉพาะและผังเมืองชุมชน 
3.6  บริหารจัดการน้ า เพ่ือการอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
3.7  ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านกฎระเบียบ และความปลอดภัยในการใช้ถนน และการปลูกฝังจิตส านึกและความมี

วินัยในการจราจร 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนยุทธศาสตร์การ 
แนวทางการพัฒนา 
4.1  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสือ่มโทรมให้มีความสมบูรณ์ดังเดิม 
4.2  ส่งเสริม สนับสนุนจัดการแหล่งน้ าให้สามารถแก้ปัญหาน้ าท่วม น้ าแห้งได้อย่างยั่งยืน 
4.3  สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
4.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกของประชาชนในการเฝูาระวังแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
4.5  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ที่ดินและประโยชน์ที่ดิน ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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5 ยุทธศาสตร์พัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและเพื่อนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 
5.1  ก่อสร้าง พัฒนาลานกีฬา สวนสาธารณะและจัดตัง้ศูนย์ฝึกกีฬา 
5.2  พัฒนา ปรับปรุง รักษา สนามกีฬาให้ได้มาตรฐานและรองรับการใช้บริการและจัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ ์และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการออกก าลังกายให้ครบครัน 
5.3  พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู ้ความช านาญ และทักษะมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริม

การพัฒนาการด้านการกีฬาและนันทนาการให้มีทักษะที่สูงขึ้น 
5.4  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านกีฬา เป็นประจ าและต่อเนื่อง 
5.5  ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพให้กับประชาชน 

6 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณ ีและการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณ ีวัฒนธรรมและ      

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.2  ส่งเสริมให้ผู้น าทางศาสนา สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการพัฒนาประชาชนให้เป็นผู้มีคุณธรรมยึดมั่นใน

หลักศาสนา 
6.3  ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
7.1  พัฒนามาตรฐานการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
7.2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตร ีผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
7.3  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 
7.4  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน การปูองกันและการควบคุมโรค 
7.5  ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพให้มีทักษะสูงขึ้น 

8 ยุทธศาสตร์การลงทุน การพาณิชย์ และเศรษฐกิจของจังหวัดสตูล 
แนวทางการพัฒนา 
8.1  ส่งเสริมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย ์และการพาณิชย ์
8.2  ส่งเสริมการจัดตั้งตลาดให้มีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย 
8.3  สนับสนุนให้มีการเปิดพ้ืนที่ปลอดภาษ ีและพัฒนาการค้าชายแดนให้มีประสิทธิภาพ 
8.4  ส่งเสริมการออมให้แก่ประชาชน 

9 ยุทธศาสตร์เมืองสงบสุข 
แนวทางการพัฒนา 
9.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
9.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน / กลุ่มอาสาสมัคร ให้มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน และส่งเสริมให้ประชาชนเฝูา

ระวังเหตุและปูองกันตนเอง 
9.3  ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9.4  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชนและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 
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10 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ด ี
แนวทางการพัฒนา 
10.1 จัดการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
10.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร 
10.3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
10.4 พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ ์และสถานที่ในปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
10.5 ส่งเสริมเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และเสรีภาพของประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 

ประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น 
10.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 

11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
11.1 ส่งเสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
11.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
11.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
11.4 พัฒนาสื่อ วัสด ุครุภัณฑ์และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
11.5 พัฒนานักเรียนให้เป็นคนด ีคนเก่ง และมีความสุขในการเรียน 

 

วิสัยทัศน์เทศบาลต าบลคลองขุด 

“คลองขุดนา่อยู่ 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 ใน

เขตพ้ืนที่เทศบาลโดยได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
โดยวิเคราะห์จากข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลคลองขุด เกี่ยวกับ ศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
ได้ดังนี ้

/ด้านสาธารณูปโภค... 



ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. มีการจัดสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการและมีระบบการคมนาคมขนส่งที่

เหมาะสม   เพื่อเชื่อมโยงระหว่างเขตการใช้ที่ดิน ที่อยู่อาศัย แหล่งน้ า และสถานที่อ่ืน 
2. ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ าฝนหรือน้ าเสียต่างๆ ให้เชื่อมโยงกันทั้งระบบ 
3. จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟูาให้ความสว่างสาธารณะถนนและชุมชน 
4. จัดวางระบบผังเมืองและระบบโครงข่ายคมนาคม 

ด้านคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน 
1.  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพกายท่ี

แข็งแรง 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายและการแข่งขันกีฬาของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพจิตและสุขภาพ

กายท่ีแข็งแรง 
3.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดสวัสดิ์การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา 

ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 
5.  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร ด้านมวลชลและวัสดุอุปกรณ์ 
7.  พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมและท่ัวถึงทุกกลุ่มเปูาหมาย ทั้งการปูองกัน เฝูา

ระวังและควบคุมโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ 
8.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังและบ าบัด ผู้เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด 

ด้านการวางแผน การพาณิชย์และการท่องเที่ยว 
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 ทัง้ในระบบ นอกระบบ นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย/

ทุกประเภท ทุกระดับ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบ ารุงรักษาศาสนสถานและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ด้านการเมืองการบริหาร 
1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความรวดเร็วโปร่งใส่เป็น

ธรรมตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ทีท่ันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการประชาชน 

/ค าแถลง… 



ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลคลองขุด 

1. นโยบายด้านการเมืองการบริหารจัดการและบริการประชาชน 
   1.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้มีประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจ และศรัทธายึดมั่นในรอบประชาธิปไตย 
  1.2 ยึดหลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยมุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความ
โปร่งใส โดยค านึงถึงประชาชนผู้บริการเป็นหลัก พัฒนาช่องทางรับแจ้งข้อมูลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเพิ่มป ระสิทธิภาพการท างาน และวัดผลการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภายในและภายนอกอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานและรายงานผลงานต่อประชาชน 
  1.3 มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น การวางแผนโครงการต่างๆ ทีส่ าคัญตลอดถึงการตรวจสอบการด าเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
  1.4 ปรับปรุงการจัดการบริหารภายในองค์กรเทศบาล ระบบบูรณาการและยุทธศาสตร์ ร่วมกับการพัฒนา
องค์กรภาคเอกชนและองค์กรปกครองท้องถิ่น และบริหารจัดการองค์กรให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีมุ่งเน้นผลงานที่
ชัดเจน ในภารกิจที่รับผิดชอบเพื่อความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการในท้องถิ่นอย่างสูงสุด 
  1.5 เสริมสร้างและพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลให้มีความรึความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  1.6 มุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสู่เปูาหมาย “ความเป็นเลิศด้านการบริการประชาชน’’ สร้าง
นวัตกรรมใหม่ในการบริการเพ่ือเพ่ิมระดับคุณภาพบริการ น าเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ประชาชน ( Customer Relationship Management ) 

2. นโยบายด้านสาธารณูปโภค 
 2.1 เร่งรัดการปรับปรุงการพัฒนาถนน สะพาน ในหมู่บ้าน ให้มีมาตรฐานสภาพที่ใช้งานได้สะดวกและเร่งรัด
การปรับปรุงพัฒนา ถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรเพื่อลดต้นทุนในการขนถ่ายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่หมู่บ้านที่จ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตร 
 2.2 บูรณาการและร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงในการเร่งรัดการ
ปรับปรุงระบบระบายน้ า ขุดลอกทางระบายน้ า เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่างรวดเร็วและปูองกันการเกิดน้ าท่วม 
รวมถึงการสร้างบ ารุงจัดหาแหล่งน้ าและระบบการส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
 2.3 จัดหาและปรับปรุงแก้ไขระบบน้ าสะอาดไว้อุปโภค และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานบริการครอบคลุมทั่วถึงและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะระบบการผลิตและจ าหน่าย
น้ าประปา 
 2.4 ติดตั้งและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกแหล่งชุมช น เพ่ือสร้างความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบชุมชน การอบรมและฝึกอาชีพ เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
 
 

/3.2 ส่งเสริม… 



 3.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีการรวมตัวกนัเพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี
วิชาการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริการ การ
หมุนเวียนของเงิน และสร้างงานตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยสามารถพ่ึงตนเองได้ และด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
 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 ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนด้วยกองสาธารณสุข เชิงรุกท่ีเข้าถึงระดับชุมชน เฝูาระวังปูองกัน
และควบคุมการแพรกระจายของเรขติดต่อ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชนดูแลรักษาสุขภาพ ให้ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากการบริโภค ส่งเสริมการออกก าลังกายโดยจัดให้มีลานกีฬาชุมชนครอบคลุมทุกชุมชน รวมถึงการพัฒนา
สถานที่ออกก าลังกายให้ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

4.1.2 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและครอบคลุมในพ้ืนที่เทศบาล รวมถึงจัดหา
สถานพยาบาลประจ าต าบลเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการบริการด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

4.1.3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ อสม . โดยฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและอนามัยรวมถึง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นด้านสาธารณสุขให้มีความพร้อมและพอเพียง 

 4.2 ด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 4.2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนฟื้นฟูอนุรักษ์และปลูกฝงัจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4.2.2 ส่งเสริมและรณรงค์ให้รู้จักการก าจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยการคัดแยกและน าสิ่งที่เหลือใช้และน า
กลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.3.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นเมืองน่าอยู่ปรับปรุงภมูิทัศน์ให้สวยงามมีที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และการท่องเที่ยว 
 5.1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 5.1.1 พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความสมบูรณ์ทั้ง ร่ายกาย 
จิตใจ สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยใช้คุณธรรมเป็นกระบวนการพ้ืนฐานของ
การเรียนรู ้
 5.1.2 พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจการศึกษาเพ่ือด าเนินการจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนา
การศึกษาอย่างสมบูรการ 
 5.1.3 มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตลอด ชีวิต โดยจัดแหล่งการเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยที่หลายหลายและนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น และจัดหา และจัดหาเทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนรู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล 
 5.1.4 จัดรูปแบบการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 
 5.1.5 จัดหาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน 
เยาวชนและนักเรียน นักศึกษาใช้เปน็แหล่งค้นคว้าหาความรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 

/5.2 การกีฬา… 



 5.2 การกีฬาและนันทนาการ การท่องเที่ยว  
 5.2.1 เสริมสร้างทักษะทางด้านดนตรี กีฬาและอ่ืน ๆ เพื่อกล่อมเกลาจิตใจพัฒนาระบบสมองพัฒนา
ศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ เรียนรู้กฎ กติกาในการอยู่ร่วมกัน ให้เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 5.2.2 จัดหาสถานที่ จัดกิจกรรมการออกก าลังกาย และเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชน มีความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.2.3 พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจัดให้มีการฝึกสอนด้านการกีฬาให้มีคุณภาพ รวมถึงสนับสนุนการ
จัดการแข่งขัน 
 5.2.4 เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทาง
สังคมอ่ืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี และการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการโยงเบนของเด็ก 

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 
  6.2.1 สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเฝูาระวังดูแลรักษา
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง เพ่ิมมาตรการปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.2.2 สร้างจิตส านึกรักท้องถิ่น การเอ้ืออาทรดูแลซึง่กันและกัน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลท้องถิ่น 
ที่อยู่อาศัย รักษาความปลอดภัยในชุมชนโดยชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยในท้องถิ่นของประชาชน
และประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนมากยิ่งขึ้น 
  6.2.3 ประสานความร่วมมือกับสถานีต ารวจภูธรเมืองสตลูในการด าเนินการสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
  6.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 

 

 

 

 

 

/ยุทธศาสตร์… 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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
โครงสรา้งพื้นฐาน 

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 

 



 
  
  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จัดให้มีหรือปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้ความ
สว่างสาธารณะถนนและชุมชน 

4. จัดวางระบบผังเมืองและวิศวกรรมจราจรที่
ทันสมัย 

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

 

6. ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านบุคลากร 
ด้านมวลชลและวัสดุอุปกรณ์ 
 

วสิัยทศัน์ 

พนัธกิจ 

ยทุธศาสตร์ 

“คลองขุดน่าอยู่ เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เศรษฐกิจดีมีคุณภาพ การเกษตรมาตรฐาน  
สิ่งแวดล้อมดี สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข” 

 

พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐาน
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       49 

 

1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ตามระบอบ
ประชาธิปไตย และการบริหารจัดการด้วยความ
รวดเร็วโปร่งใส่เป็นธรรมตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

 



 
 

แนวทางการ
พฒันา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนบ้ารุงรักษาศาสนสถานและการ
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินและส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
ทันสมัย และมีอุปกรณ์พร้อมเพรียงเพื่อการบริการ
ประชาชน 

 



 

ค าน า 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลคลองขุด   เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล ต าบลคลองขุด   ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลคลองขุด  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังเป็นแผนพัฒนาที่
มีความมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่าง เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เทศบาลต าบลคลองขุด  ขอขอบพระคุณผู้แทนภาคประชาคม สมาชิกสภาเทศบาล ผู้แทนส่วน
ราชการ / รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2558 – 2560 ของเทศบาลต าบลคลองขุด  ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วง  ไปได้ด้วยดี 

 
 

งานแผนและงบประมาณ 
เทศบาลต าบลคลองขุด   
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