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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี และเพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ข้อ 16 ซึ่งก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล เพ่ือแสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในเชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ไว้
ครอบคลุมทุกด้าน 

 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน พ.ศ. 2560-2564       
มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สตูล ซึ่งกรอบยุทธศาสตร์เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดร่วมกันก าหนดขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

1.1   ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่นที ่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 
 

ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต 
เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มุ่งสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความชัดเจนและ

เป็นระบบเพ่ือใช้เป็นกรอบก าหนดสภาพการขององค์การบริหารส่วนต าบล  ที่ต้องการพัฒนาได้เกิดขึ้นใน           
อนาคต 

2. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
3. เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.  เพ่ือให้เป็นกรอบเชื่อมโยงแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลกับแผนพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด

และระดับชาติต่อไป 
5.  เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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1.3  ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด3 การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 16 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตาม
ระเบยีบ มีข้ันตอนการด าเนินการ  ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

 

1.4   ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
1.  สามารถใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน เหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
2.  เป็นรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีได ้
3.  เป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน/หมู่บ้าน 
4  สามารถก ากับดูแล ติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้ 
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บทท่ี  2 
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 

 

2.1   สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ยกฐานะจากสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขอน
คลาน ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11  สิงหาคม 2542 
-  ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอทุ่งหว้า  อยู่ห่างจากอ าเภอ
ทุ่งหว้าเป็นระยะทาง  25  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากจังหวัดสตูลเป็นระยะทาง  80 กิโลเมตร 
-  อำณำเขต     
ทิศเหนือ  ติดกับต าบลทุ่งบุหลัง  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ทิศใต้  ติดกับ  ต าบลแหลมสน  อ าเภอละงู  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต าบลนาทอน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ทะเลอันดามัน 
-  เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานมีพ้ืนที่ทั้งหมด  14.1  ตารางกิโลเมตร  หรือ 8,812.50 ไร่   
เป็นพื้นที่ท าการเกษตรประมาณ  5,000  ไร่ 
-  ลักษณะภูมิประเทศ  สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  มีสภาพเป็นที่ราบ
ประกอบด้วยพื้นที่การเกษตร  พื้นที่ป่าชายเลน  ตลอดแนวถนนและชายฝั่ง 
-  เขตกำรปกครอง  ประกอบด้วย  4  หมู่บ้าน  จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
เต็มทุกหมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านขอนคลานตะวันออก   ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมนึก  ขุนแสง 
หมู่ที่  2  บ้านราไวใต้                  ผู้ใหญ่บ้าน  นายชาญวิทย์  พันทอง 
หมู่ที่  3  บ้านขอนคลานตะวันตก     ผู้ใหญ่บ้าน  นายประเสริฐ  แขวงเส็น 
หมู่ที่  4  บ้านราไวเหนือ               ก านัน       นายประพันธ์  ขาวดี 
-  ประชำกร   ประชากรทั้งสิ้นจ านวน  2,717  คน แยกเป็นชาย ๑,372 คน  หญิง  ๑,345  คน         
จ านวน  734  ครัวเรือน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวน

ครัวเรือน 
จ ำนวนประชำกร 

รวม 
ชาย หญิง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

บ้านขอนคลานตะวันออก 
บ้านราไวใต้ 
บ้านขอนคลานตะวันตก 
บ้านราไวเหนือ 

125 
185 
222 
202 

233 
352 
406 
381 

235 
352 
408 
350 

468 
704 
814 
731 

รวม 734 1,327 1,345 2,717 
  

หมายเหตุ  ข้อมูลจากรายงานทะเบียนราษฎร  อ าเภอทุ่งหว้า ณ  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕9 
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-  สภำพทำงเศรษฐกิจ 
อาชีพ  ประชากรในพ้ืนที่ต าบลขอนคลาน ประกอบอาชีพท านา  ท าการประมงชายฝั่ง  ท าสวนมะพร้าว  
ปลูกแตงโม  ปลูกพืชหมุนเวียน และเลี้ยงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ  แพะ  ไก่  เป็ด  กุ้งกุลาด า  เป็นต้น 
พ้ืนที่ 7,942 ไร่ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ปลูกยางพารา   จ านวน 
 พ้ืนที่ปลูกปาล์มน้ ามัน   จ านวน 
 พ้ืนที่เกษตรอื่นๆ    จ านวน 
 พ้ืนที่ป่า     จ านวน 
 อ่ืนๆ     จ านวน 
นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  และอ่ืน ๆ 
ร้านค้า      จ านวน  44 แห่ง 
กลุ่มอาชีพ     จ านวน  2 กลุ่ม 
 กลุ่มมันปู 
 กลุ่มพวงชมพ ู
 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

บ้านเช่า/ห้องเช่า     จ านวน           2 แห่ง 
 นายวัณพจน์  ขาวดี  หมู่ที่ 4 
 บังกะโลป้านึง   หมู่ที่ 4 
โรงสี      จ านวน  1 แห่ง 
ร้านบริการอินเตอร์เน็ต    จ านวน  1 แห่ง 
 นัซนีนดอทเน็ต  หมู่ที่ 3 
 

สภาพทางสังคม 
การศึกษา        
-  โรงเรียนประถมศึกษา                   จ านวน  2 แห่ง 
 โรงเรียนบ้านขอนคลาน    หมู่ที่ 3 
 โรงเรียนบ้านราไว          หมู่ที่ 4 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน                     จ านวน  1 แห่ง 
 ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลขอนคลาน  หมู่ที่ 2 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                      จ านวน  1 แห่ง 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขอนคลาน หมู่ที่ 3 
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิด            จ านวน  1       แห่ง 
 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดบ้านราไว  หมู่ที่ 2 
-  ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด     จ านวน  3       แห่ง 
 มัสยิดนูรุดดิน  หมู่ที่ 2 
 มัสยิดบ้านท่าคลอง  หมู่ที่ 3 
 มัสยิดอัรเราห์มาร  หมู่ที่ 4 
-  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรประจ าต าบล จ านวน 1 แห่ง 
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สถาบันและองค์กรศาสนา 
-  มัสยิด      จ านวน  3       แห่ง 
 มัสยิดนูรุดดิน  หมู่ที่ 2 
 มัสยิดบ้านท่าคลอง  หมู่ที่ 3 
 มัสยิดอัรเราะห์มาร  หมู่ที่ 4 
-  กองทุนหมู่บ้าน    จ านวน  4       แห่ง 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านขอนคลานตะวันออก 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านราไวใต้ 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านขอนคลานตะวันตก 
 กองทุนหมู่บ้านบ้านราไวเหนือ 
-  กองทุนสวัสดิการชุมชน    จ านวน  1 แห่ง 
 กองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลขอนคลาน  หมู่ที่ 1 
 

สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  จ านวน  1 แห่ง 
-  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน    จ านวน  4 แห่ง 
-  หน่วยกู้ชีพกู้ภัย (EMS)    จ านวน  1 แห่ง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  หมู่ที่ 4 
-  สถานพยาบาลเอกชน    จ านวน  1 แห่ง 
 ขอนคลานคลินิก  (นางสาวภิญญดา  แสงภักดี)  หมู่ที่ 3  
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า   จ านวน  98% 
 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  ป้อมยามสายตรวจชุมชน   จ านวน  1 แห่ง 
-  เวรยามประจ าหมู่บา้น    จ านวน  4 แห่ง 
 

การคมนาคม   แบ่งเป็น 
ถนนลาดยาง จ านวน 4  สาย 
 สายขอนคลานตะวันออก-ตะวันตก  กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
 สายหน้าอนามัยบ้านขอนคลาน   กว้าง 5 เมตร ยาว 1,055 เมตร 
 สายบ้านนางสาเปี๊ย-หาดราไว ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 280 เมตร 
 สายราไว-ตันหยงละไน้   กว้าง 6 เมตร ยาว 3,350 เมตร 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จ านวน 23 สาย 
 สายบ้านนายดอหรี – ท่าเรือหมู่ที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 185 เมตร 
 สายท่าพาน    กว้าง 5 เมตร ยาว 350 เมตร 
 สายบ้านนายเขียน แก้วมณี-หาดราไว กว้าง 4 เมตร ยาว 356 เมตร 
 สายหาดราไว    กว้าง 5 เมตร ยาว 118 เมตร 
 สายบ้านนายชวน สมาจุน   กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร 
 สายสมปราชญ์-ท่าเรือ   กว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร 
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 สายสมปราชญ์ หมู่ที่ 2-ทุ่งปอ หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,750 เมตร 
 สายหน้ามัสยิดนูรุดดีน   กว้าง 5 เมตร ยาว 520 เมตร 
 สายบ้านนายประดิษฐ์(สายท่าออก)  กว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร 
 สายบ้านนายสุชล หลีหมีน  กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร 
 สายบ้านนายดอหรี-นายเฉ็น  กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร 
 สายแพบังมูซา    กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 สายมัสยิดบ้านท่าคลอง-ศพด.ขอนคลาน กว้าง 4 เมตร ยาว 1,650 เมตร 
 สายท่าเรือ หมู่ที่ 3   กว้าง 4 เมตร ยาว 455 เมตร 
 สายทอนโต๊ะแก้ว-บ้านป้าแจ๋ว  กว้าง 4 เมตร ยาว 640 เมตร 
 สายสามแยกตลาดนัด-มัสยิดบ้านท่าคลอง กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
 สายบ้านช่างสมาน   กว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร 
 สายบ้านครูชาลี    กว้าง 4 เมตร ยาว 230 เมตร 
 สายบ้านสูหมาดสัน   กว้าง 4 เมตร ยาว 165 เมตร 
 สายบ้านอาจารย์มานิตย์-สามแยกโรงเรียนบ้านราไว กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
 สายบ้านนางสาเปี๊ย-หาดราไว ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 440 เมตร 
 สายบ้านราไวเหนือ-บ้านทุ่งปอ(ซอยที่ถูกลืม) กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร  
 สายโรงเรียนบ้านราไว   กว้าง 4 เมตร ยาว      เมตร 
ถนนหินผุ จ านวน 12   สาย   
 สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 1  กว้าง    เมตร ยาว        เมตร 
 สายคลองถั่ว หมู่ที่ 1 ช่วงที่ 2  กว้าง    เมตร ยาว        เมตร 
 สายบ้านนายบุญเลิศ   กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร 
 สายสามแยกบ่อหลวง-ท่ออุโมงค์  กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 เมตร 
 สายบ้านนายธวัชชัย-ท่ออุโมงค์  กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
 สายขอนคลานตะวันออก-ขอนคลานตะวันตก กว้าง 4 เมตร ยาว 680 เมตร 
 สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1  กว้าง 4 เมตร 
 สายคลองถั่ว หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 2  กว้าง 4 เมตร 
 สายบ้านนายหมาดได-๋บ้านนายประกอบ กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
 สายบ้านนายทวิ  เทศนอก  กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร 
 สายบ้านนายร่ม ท้ายวัง   กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร 
 สายบ้านทนายแดน   กว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร 
 

การโทรคมนาคม 
-  เสาสัญญาณโทรศัพท ์    จ านวน  3 แห่ง 
 เสาสัญญาณ AIS หมู่ที่ 3 
 เสาสัญญาณ DTAC  หมู่ที่ 4 
 เสาสัญญาณ TRUMOVE หมู่ที่ 2 
-  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           จ านวน  - แห่ง 
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การไฟฟ้าและประปา 
-  จ านวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าและประปาเข้าถึง  จ านวน  4 หมู่บ้าน 
 

แหล่งน  าธรรมชาติ 
-  ล าน้ า  ล าห้วย                                       จ านวน        3       สาย 
-  บึง  หนอง  และอ่ืนๆ                                จ านวน        -        แห่ง 
แหล่งน  าที่สร้างขึ น 
-  ฝาย                                                  จ านวน          -        แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น                                            จ านวน         100    บ่อ 
-  บ่อบาดาล                                           จ านวน          -        แห่ง 
-  ท านบซอง                                           จ านวน          2        แห่ง 
-  คลองชลประทาน                                   จ านวน          2        แห่ง 
-  ถังไฟเบอร์                                           จ านวน         150     ถัง 
-  ถัง ฝ. 99                                            จ านวน         117     ลูก 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  มีทรัพยากรป่าไม้  (ป่าชายเลน) และทรัพยากรสัตว์น้ า  
 

แหล่งท่องเที่ยว 
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีสถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายหาดราไว หมู่ที่ 4  
และสถานีทรัพยากรป่าชายเลนที่ 31 เป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติของป่าชายเลน ตั้งอยู่พ้ืนที่ หมู่ที่ 1 
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพของท้องถิ่น 
โครงสร้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

 

                                                                                     
   สภำ อบต. 

                                                                                                                      
 
 

                                                                                                          นายวีระวุฒ ิ ทอดทิ้ง 
                                                                                                              ประธานสภา  
                                                         นายประเสริฐ   เหมรา                                                                     นายวรวิทย์   เพ็ชรเพ็ง 
                                                            รองประธานสภา                                                                             เลขานุการสภา 
 
                 นายสกล   ทอดทิ้ง                                      นายประเสริฐ  เหมรา                                  นายมนูญ   ขุนแสง                                        นายประจวบ  สู่สม 
                  สมาชิกสภา ม.1                                           สมาชิกสภา ม.2                                       สมาชิกสภา ม.3                                           สมาชิกสภา  ม.4 
 
               นายจ าลอง    อ้นทุ่ย                                        นายสุชล  หลีหมีน                                      นายวีระวุฒิ  ทอดทิ้ง                                  นางสุรางค์  สารบัญ                              
                 สมาชิกสภา ม.1                                            สมาชิกสภา ม.2                                           สมาชิกสภา  ม.3                                    สมาชิกสภา ม.4 
 
 
 

                                                                                     คณะผู้บริหำร 
 

 
                                                                                                              นายโชติ   ด าอ่อน 
                                                                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                                                นายอภินัน   เด็นหลี                                 นางสาวมติกา  ลาวัลย์                                       นายวิท  สู่สม                 
                                      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                             เลขานุการนายก                                รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล          
 



9 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

พนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 
 

ส ำนักงำนปลัด 
 

นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 
                                                                                                    -ว่าง - 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

       นางซารีต้า  เด็นหล ี                       นายอมรินทร์   นุ่งอาหลี                  นางสาวทิรา   อ่อนตุก                     นางสาวสาลี่ขอ  ชายเกตุ                นางสาวพัชรีย์  หมานยวง 
      หัวหน้าส านักปลัด                        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน                ผช.จนท.ธุรการ 
 
 
       นางสาวธริยา   ติงหวัง                   นายสมเกียตร์  ปาละมาณ                    นายวุฒิชัย   โสสนยุ                          นายส าราญ   ขาวดี 
        ผช.จนท.บันทึกข้อมูล                        พนักงานขับรถยนต์                     พนักงานขับรถบรรทุกน้ า                              ภารโรง 

 
กองคลัง 

 
   -ว่าง-                               นางสาวนุชนาฎ  หวันเก                นางสาวนิตยา   จันทร์ขาว                   นางเพ็ญศรี  สานุรักษ ์                       นายสุชาติ    บ่าโง้ย 

        ผู้อ านวยการกองคลัง                     นักวิชาการคลังช านาญการ             เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบตัิงาน              ผช.จนท.ธุรการ 
 

กองช่ำง 
 
                                                        นายสรวิชญ์  มณีกุล                   นายเจษฎา   หยีมะเหร็บ                นางสาวแพรวตา   เทพสิงหรณ ์
                                                        ผู้อ านวยการกองช่าง                   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                          ผช.จนท.ธุรการ 
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กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 
                    -ว่าง-                             นางสาวสุวาณี  สาหลัง                   นางสาวจารุวรรณ  มาลาสยั            นางสาวอ าพร  ภักดีเจริญกลุ            นางอารียา   หยังหลัง 
     ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ              นักวิชาการศึกษาช านาญการ                           ครูผู้ดูแลเด็ก                           ครูผู้ดูแลเด็ก                             ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
       นางสาวเพียงดาว  สู่สม                    นางสาวขวัญฤดี  ชายเกตุ                  นางสาวสายพิณ   ณ พัทลุง               นางศิราณี  หีมปอง 
           ผช.จพง.ธุรการ                              ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก                               ผช.ครูผู้ดแูลเด็ก                         ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 

กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
                                                                                  -ว่าง-                                       นางสาวสกุลรตัน์   ทอดทิ้ง  
                                                                เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติงาน          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  
 
 
 

กองสวัสดิกำรสังคม 
 
                                                                                     -ว่าง-                                       นายวิศรุต    ลาวัลย ์
                                                                    ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม                    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
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                   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ ำนวน 27  คน  แบ่งเป็น   6  ส่วน ดังนี้ 
 

1. นายวรวิทย์  เพ็ชรเพ็ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)  
 
1. ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
1. นางซารีต้า  เด็นหลี  หัวหน้าส านักปลัดฯ   
2. นายอมรินทร์  นุ่งอาหลี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
3. นางสาวทิรา  อ่อนตุก  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
4. นางสาวสาลี่ขอ  ชายเกตุ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
5. นางสาวพัชรีย์  หมานยวง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
6. นางสาวธริยา  ติงหวัง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
7. นายสมเกียตร์  ปาละมาณ พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
8. นายวุฒิชัย  โสสนุย  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)  
9. นายส าราญ  ขาวดี  ภารโรง     (พนักงานจ้างทั่วไป) 
2. กองคลัง 
1. นางสาวนุชนาฎ  หวันเก นักวิชาการคลังช านาญการ 
2. นางสาวนิตยา  จันทร์ขาว เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
3. นางเพ็ญศรี  สานุรักษ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
4. นายสุชาติ  บ่าโง้ย  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
3. กองช่ำง 
1. นายสรวชิญ์  มณีกุล  ผู้อ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
2. นายเจษฎา  หยีมะเหร็บ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
3. นางสาวแพรงตา  เทพสิงหรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
4. กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรม 
1. นางสาวสุวาณี  สาหลัง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
2. นางสาวจารุวรรณ  มาลาสยั ครูผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวอ าพร ภักดีเจริญกุล ครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางอารียา  หยังหลัง  ครูผู้ดูแลเด็ก 
5. นางสาวขวัญฤดี  ชายเกตุ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6. นางสาวสายพิณ  ณ พัทลุง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
7. นางศิราณี  หีมปอง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
8.  นางสาวเพียงดาว สู่สม          ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
5. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ทอดท้ิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
6. กองสวัสดิกำรสังคม 
1. นายวิศรุต  ลาวัลย ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
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          ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ประเภท 
ระดับการศึกษา 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช/ปวส 
อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

พนักงานส่วนต าบล     7 3 
พนักงานจ้าง  3 1 1 6  
ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครู     6  

รวม  27  คน  3 1 1 19 3 
 

ข้อมูลด้ำนรำยได้ย้อนหลัง 4  ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายได้จัดเก็บเอง 115,400.40 816,730.07 1,236,366.25 2,059,225.13 

รายได้ที่รัฐจัดสรรให้ 12,404,447.19 11,639,548.35 12,504,074.38 13,106,913.41 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 4,891,741.00 5,184,554.00 7,178,594.00 4,543,577.00 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - 5,579,280.00 6,530,950.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,573,505.16 8,983,010.00 - - 

รำยได้รวม 22,985,093.75 26,623,842.42 26,498,314.63 26,240,665.54 
 

ข้อมูลด้ำนรำยจ่ำยย้อนหลัง 4  ปี ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

รายการ 
รายได้ (บาท) 

 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่าย 

11,529,758.45 12,915,740.83 18,016,333.89 15,876,043.08 

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์ 

- - 5,579,280.00 6,530,950.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 5,573,505.16 8,983,010.00 - - 

รำยจ่ำยรวม 17,103,263.61 21,898,750.83 23,595,613.89 22,406,993.08 
 

2.3 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 
         เพ่ือให้การบริการสาธารณะแก่ประชาชนในต าบลเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถแก้ไข
ปัญหา พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และจะเป็นการ
พัฒนาซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning) คือ ด าเนินการจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้าน
เนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ ตลอดทั้งแนวทางในการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้
ส าเร็จลุล่วงบรรลุวัตถุประสงค์ 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศำสตร ์

 

3.1 กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
(1)  กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญของชำติ 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) ค่านิยมหลักของคนไทยและ
ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสตูล นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นต้น 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทาง
การาพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนเอง  ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหา
เป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานของ
องค์การบิหารส่วนต าบลขอนคลาน  ส าหรับแนวคิดท่ีส าคัญที่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน มีดังต่อไปนี้ 
 1.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้
ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนรากฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ใน
เวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 วิสัยทัศน์ 
 สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
 พันธกิจ 
 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์กรรวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญาอารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตแลการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ า 
 4) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 เป้ำหมำยหลัก 
 1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 
 2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 
 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 40.0 
 4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ตัวช้ีวัด 
 1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อย ร้อยละ 1.0 สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 
 2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตรา
การป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
 3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
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 4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัว เปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยาก
และซับซ้อนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ 
ให้เข้มแข็งควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ มีดังนี ้

1) ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ 

เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง 
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่ง
มากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการ
กระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความ
ต้องการและความจาเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ 
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ 
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ 
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา 
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสรมิสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ
สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี 
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง 
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย 
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภค เพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีใน
ระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

1.4 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง 
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบ 
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ตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
และเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลน าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง
และเหมาะสม เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอ านาจการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมี
ความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของมวลชน สร้างความเท่าเทียมใน
กระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและ
ผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการใช้สื่อเพ่ือสังคมทั้งในระดับประเทศและ
ท้องถิ่น และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส่งเสริม 

คู่สมรสที่มีความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ต่ ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส 
และทรัพยากรธรรมชาติของพ้ืนที่ 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน 
ไทยทุกช่วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนา
ทักษะให้คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับ
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตสานึกให้คนไทยมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค่านิยมการผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม เรียนรู้การรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ 
คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอ้ือต่อสุขภาพ ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจาย
บุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่กับ
การส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
สื่อสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง่าย รวมถึงส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
และพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน สร้างค่านิยมให้คนไทยภูมิใจใน 
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ลดปัญหาความขัดแย้งทาง 
ความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคม
โลก 
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โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสาร 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับ 
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

มุ่งรักษา ป้องกัน และคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีท่ีดิน 
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิท ากินในที่ดิน ใช้มาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู้ถือครองที่ดิน 
ท าประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมากขึ้น สนับสนุนการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟ้ืนฟูและส่งเสริมค่านิยม วัฒนธรรมที่ดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรที่ให้ 
ความส าคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับ 
การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทาง 
การเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรที่
ได้มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตให้ทั่วถึง ส่งเสริมการผลิตที่คงไว้ซึ่งความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชและสัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างองค์
ความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 

3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต สนับสนุนการผลิต 
และบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส่งเสริมสถาบันการศึกษาใน 
พ้ืนที่ให้ร่วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผู้ประกอบการน าองค์ความรู้ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการ 
ผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการระบบสินค้า
เกษตรและอาหารร่วมกับสถาบันเกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาค
เกษตร 

3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒนาระบบประกันภัย 
พืชผลการเกษตร ส่งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธะสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ่นใหม่ และแรงงานที่มี
คุณภาพเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพา
ตนเองของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจากการน าเข้าสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่ าที่เป็นผลมาจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

3.5 การสร้างความมัน่คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 
ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้เกษตรกร
ท าการเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ 
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริม 
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พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภค
ที่เก้ือกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรที่ผลิตได้ในชุมชน
และท่ีเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 

3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
ความเข้มแข็งภาคเกษตร ด้วยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช 
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
ผลิตและการใช้พลังงานชีวภาพที่เก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้าง
ราคาของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ 
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้มีการร่วมมือและบูรณาการการท างานอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค 
พัฒนากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับ
พหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนที่ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ความส าคัญ
กับ 

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผลักดันให้มี 
บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและ
การลงทุนให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ 
ปรับโครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมกับสาขาบริการที่มีศักยภาพและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมบนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
ธุรกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบน
ฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ 
สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคการผลิต 
ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
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4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสู่สากล สร้างความม่ันคง
ด้านพลังงานด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การแข่งขันและสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ บริหารจัดการด้านการเงิน
โดยด าเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อเหตุการณ์ เพ่ิมบทบาท
ตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝ้าระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองค์รวม 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการด้านการคลังที่
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ 
ปอ้งกันความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการให้บริการขั้นพ้ืนฐานของภาครัฐเพิ่มข้ึน และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม  ให้ความส าคัญกับ 

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ มุ่งพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เก่ียวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ 
เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
มุ่งพัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน
และเมืองชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้บรรลุประโยชน์
ร่วมกันทั้งด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพ้ืนที่ 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร่วมมือ 
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับ 
ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ที่เป็นการป้องกันสินค้าและ 
บริการน าเข้าที่ไม่ได้คุณภาพทั้งในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน 

5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 
ที่สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก มุ่งรักษาบทบาทของไทยในการ 
มีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ด าเนินอยู่ รวมทั้งรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับ 
มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม่ 
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5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ โดยเร่งด าเนินการด้านความร่วมมือใน 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน คุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย 
จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย มุ่งพัฒนา 
ศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ พัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรค
ระบาดซ้ า 

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กร 
ระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ 
อนุภูมิภาค เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่น าสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการให้ไทย
เป็นฐานการด าเนินความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ 
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ที่ได้รับการสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน 

5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ี 
จ าเป็น เพ่ือให้มีการจัดตั้งส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ 
ที่ไม่แสวงก าไร 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น มุ่งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ 
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สร้าง
ความใกล้ชิด และปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ 
6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มุ่งรักษาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าและเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่ดินและการจัดการทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
น้ าต้นทุน ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม่บทโครงสร้างพ้ืนฐานด้านทรัพยากรน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 
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6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศ
และพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส่ง เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับ 
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนที่และ 
จัดล าดับพื้นท่ีเสี่ยงภัยทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การสื่อสารโทรคมนาคม ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการจัดการภัยพิบัติ พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้มีมาตรฐาน
ตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการเตรียมความพร้อม 
และจัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการค้าและการลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและ
ข้อตกลง 
ระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนด
แผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้งมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกท า
คาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง 
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี 
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการ
เจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและประเทศคู่ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณี
และข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการ 
จัดการขยะและน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ 
ลดความเสี่ยงอนัตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึง 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการก่อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบ
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ติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

กำรบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่กำรปฏิบัติ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติ
ในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการ
พัฒนาจากระดับชุมชนสู่ประเทศและประเทศสู่ชุมชน เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น 
และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชน
อย่างบูรณาการให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายหรือคลัสเตอร์ที่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ 
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ไปสู่การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วน 
ตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเป้าประสงค์และแนวทาง 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไปผสมผสานในการ 
จัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท าคู่มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ เผยแพร่ให้ภาคีการพัฒนารับรู้และ
น าไปปฏิบัติ 

2. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่นๆ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ที่เสนอต่อสาธารณะอย่างชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์
ทีม่ีความเชื่อมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาใน
หลายมิต ิเชื่อมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้านภายใต้
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับต่างๆ 
จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

3. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ น าการวิจัย 
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา 
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จัดท าฐานข้อมูลที่ภาคส่วนต่างๆ เข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ได้ง่าย รวมทั้งสร้างช่องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถขับเคลื่อน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เชื่อมโยง 
คณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่น าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มาเป็นกรอบด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการพัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วม 
ขับเคลื่อนแผนฯ มากขึ้น 
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5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๑ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้มากข้ึน สนับสนุนให้
ภาคเอกชนมีบทบาทนาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมที่ดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนา 
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งการติดตามประเมินผลการ
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ สู่การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับ
พ้ืนที่ และการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ่มติดตาม
ความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร่งใสและความส าเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายในทุกระดับ ทั้งฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ 
 

1.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำตำมนโยบำยรัฐบำล 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้น้อมน าแนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น 

แนวทางในการปฏิบัติเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการปฏิรูปและพัฒนาประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่
เหมาะสมและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมโลก 
และภายในประเทศ โดยเฉพาะภาวะผันผวนด้านเศรษฐกิจพลังงาน และภูมิอากาศ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว
และส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยทั้งเชิงบวกและลบดังนั้นการบริหารจัดการประเทศภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นการใช้จุดแข็งและศักยภาพที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตภาคเกษตร และการ
ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับ
ระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค ซึ่งประเทศไทยมีพันธกรณีภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ เพื่อสามารถใช้
โอกาสที่เกิดขึ้นและเพ่ิมภูมิคุ้มกันของทุนที่มีอยู่ในสังคมไทยได้อย่างเหมาะสมพร้อมก้าวสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในปี ๒๕๕๘ขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมส าหรับเชื่อมโยงด้านกายภาพทั้ง
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การ
พัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 

การก าหนดยุทธศาสตร์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติ
ต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน โดยน าทุนของประเทศที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์
อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน พร้อมทั้งเสริมสร้างให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ
ได้แก่ การเสริมสร้างทุนสังคม (ทุนมนุษย์ทุนสังคม ทุนทางวัฒนธรรม) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน สามารถจัดการความ
เสี่ยง และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ (ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน) 
มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง โดยใช้ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ให้ความส าคัญกับการ
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพื้นฐาน
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การพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในส่วนการเสริมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความส าคัญกับการ
สร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตร มุ่งสู่การเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเตรียมความพร้อม
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเพ่ิมบทบาทไทยในเวทีประชาคมโลกขณะเดียวกัน จ าเป็นต้องมีการ
บริหารจัดการประเทศเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการและ
ข้าราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พัฒนาระบบและกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมอย่างเทา่เทียมและสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากร ควบคู่ไปกับปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ เจตนารมณ์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
ประเทศชาติมั่นคง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ตลอดจนประชาชนมีความมั่งค่ังอย่างยั่งยืน 
เจตนำรมณ์  
๑. เพ่ือยุติความขัดแย้งของคนในชาติ 
๒. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นภายใต้ระบบบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเป็นการ

ใช้พระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์ผ่านกระบวนการดังกล่าวซึ่งเดิมรัฐบาลปกติได้ใช้อ านาจนั้นโดยมี
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวง 

๓. สร้างเสถียรภาพในทุกมิติทั้งด้านการเมืองความม่ันคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพ่ือ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าง
สมบูรณ์และยั่งยืน 

๔. ยกระดับการศึกษาสร้างมาตรฐานของการด ารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทยตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขอย่างยั่งยืนตลอดไป 

พันธกิจ 
๑. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์สร้างสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรของชาติและการบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐอย่างเป็นธรรมและ
ทั่วถึง 

๒. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้เป็นสังคมที่มีความรู้คู่คุณธรรม สร้างโอกาสให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต        
มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน 

๓. ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตรความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
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๔. สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการของรัฐให้เกิดความโปร่งใส ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังและยั่งยืน 

เป้ำหมำยหลัก 
๑. คนและสังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง  

ดัชนีมวลรวมความสุขของคนไทยเพ่ิมมากข้ึน และความพึงพอใจในบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐเพ่ิมมากข้ึน 
๒. คนไทยมกีารเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากข้ึน และ

สถาบันทางครอบครัวและทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมการ

ผลิตภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 

๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ในปริมาณท่ีลดลง รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

๕. ความโปร่งใสของประเทศไทยให้มีอันดับที่สูงขึ้น โดยดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นอยู่ในล าดับที่
ดีขึ้น 

ยุทธศำสตร์  
 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน  ดังนี้ 

1.ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม  
1) การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  

  2) การลดความเหลื่อมล้ าและการคุ้มครองสิทธิทางสังคม 
     3) การจัดระเบียบการให้บริการการขนส่งสาธารณะรับจ้าง   
      4) การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
      5) การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
 2.ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน  
        1)  การปฏิรูปการศึกษา 
      2)  การสร้างความรู้ให้กับประชาชนมีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาด้านสาธารณสุข 
         3)  การเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

4) การเสริมสร้างค่านิยม จิตส านึก และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
5) การจัดท านวัตกรรมในการส่งเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 

 3. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งภำคกำรเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำน     
          1) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
          ๒) การแก้ไขปัญหาเกษตรกรและการประมงอย่างยั่งยืน  
          ๓) การพัฒนาพลังงานทางเลือก 

 4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและย่ังยืน  
                    ๑) การเพ่ิมขีดความสามารถผู้ประกอบการ 

          ๒) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
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 5. ยุทธศำสตร์กำรสรำ้งควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำค เพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจและ
สังคม  
                   ๑) การปรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในการเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
                   ๒) การส่งเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายได้ของประเทศ 
 6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงย่ังยืน  
                  ๑) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

         ๒) การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 7. ยุทธศำสตร์กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของรัฐวิสำหกิจ ให้เกิด
ประโยชน์กับประชำชนในกำรใช้บริกำรอย่ำงแท้จริง  

         1) การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับประชาชน 
 8. ยุทธศำสตร์กำรปรับปรุงระบบโทรคมนำคม เทคโนโลยีของชำติให้เกิดควำมม่ันคงและ
ยั่งยืนในอนำคต ให้ทัดเทียมอำเซียนและประชำคมโลก  

         ๑)  การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
           ๒)  การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต 

 9. ยุทธศำสตร์กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงยั่งยืน  
                   1) จัดระบบในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
 

 1.3 ค่ำนิยมหลัก 12 ประกำรของคนไทย 
 การประกาศนโยบาย “ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น ก าหนดขึ้นเพ่ือมุ่งหวังสร้างประเทศไทย
ในอนาคตให้เข้มแข็ง ซึ่งการที่ประเทศไทยจะเข้มแข็งได้ต้องมีคนในชาติที่เข้มแข็งก่อน ดังนั้นจึงก าหนด
ค่านิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น เพ่ือให้คนไทยใช้เป็นแนวทางประพฤติ ปฏิบัติตน เพ่ือสร้างสรรค์
ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 

1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
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1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดสตูล 
 

 วิสัยทัศน์จังหวัดสตูล 
“เมืองท่องเที่ยวอุทยานธรณโลกเชิงนิเวศ เศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน” 

 พันธกิจ 
 1. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีได้มาตรฐานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมการร่วมกลุ่มสถาบัน
เกษตรกรและพัฒนาระบบการผลิตและการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ได้รับบริการสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง พัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมอาชีพและยกระดับฝีมือแรงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงการ
คุ้มครองทางสังคม ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 
 4. เพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้มีความสะดวก ปลอดภัย มี
มาตรฐาน พร้อมทั้งสมารถสนับสนุนการพัฒนาและการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้า
ชายแดนฝั่งอันดามันกับอ่าวไทย และอาเซียน 
 5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผล 
 เป้ำประสงค์รวม 
 เศรษฐกิจจังหวัดสตูล มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวอุทยานธรณีเชิงนิเวศท่ีได้
มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมมีคุณภาพและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน 
 2. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
 3. ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 
 

1.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูล 
วิสัยทัศน์ 

 “เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่มาตรฐานโลก 
 2. ส่งเสริมให้ท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มแปรรูป การลดต้นทุน 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร 
 3. พัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมให้ครบถ้วนเพียงพอรองรับปริมาณจราจรและอ านวย
ความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว การเกษตร และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดและการใช้ผังเมือง
รวม 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีโดยยึดหลักความสมดุลระหว่างการเป็นเมืองกับ
ชนบท 
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 5. อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดสตูล โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 6. พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐาน 
 7. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
 เป้ำหมำยหลัก 
 1.มีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 2. มูลค่ามวลรวมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ยุทธศำสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
  1.2 พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีชีวิตชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของ   
                           ชุมชนและท้องถิ่น 
  1.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความรู้และทักษะในการให้บริการ การป้องกัน  
                           และบรรเทาอุบัติภัย 
  1.4 ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ 
  1.5 สนับสนุนให้มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลายตลอดทั้งปี 
 2. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจให้มั่นคงอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
                           พอเพียงในการประกอบอาชีพ 
  2.2 การส่งเสริมการรวมกลุ่ม เพื่อการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิมและการตลาด 
  2.3 สนับสนุนการวิจัย และเพ่ิมศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรอย่างยั่งยืน 
  2.4 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีการเกษตร 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและเชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพานและระบบวิศวกรรมจราจรให้มีความ  
                          เชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น 
  3.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ าและทะเล 
  3.3 จัดให้มี ซ่อมแซม บ ารุงรักษาสถานีขนส่งหรือที่พักผู้โยสารที่สะดวกและปลอดภัยทั้ง 
                           ทางบกและทางน้ า 
  3.4 สนับสนุนการจัดท า ปรับปรุงผังเมืองและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามผัง 
  3.5 ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  3.6 พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง 
 4. ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  4.2 สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
  4.3 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา  
                           ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีของท้องถิ่น 
  5.2 สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5.3 สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความยั่งยืน สังคมสงบสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ การศึกษาตาม 
                           อัธยาศยัและการศึกษาตลอดชีวิต 
  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ 
                           ผู้ด้อยโอกาส 
  6.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันโรค การควบคุมโรค และการสาธารณสุข 
  6.5 ส่งเสริม สนับสนุนการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  6.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  6.7 พัฒนาสนามกีฬา ลานกีฬา และสวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
  6.8 พัฒนาบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการให้มีความรู้และทักษะที่สูงขึ้น และ 
                           ส่งเสรมิการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล 
 แนวทางการพัฒนา 
  7.1 การวางแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของ   
                          ประชาชน 
  7.2 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
                           ของบุคลากร 
  7.3 พัฒนาและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ให้สามารถตอบสนองต่อการ 
                           ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความสมานฉันท์และสร้างความ 
                           เข้มแข็งในชุมชน 
  7.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างทั่วถึง 
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1.5 กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
  

1) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
                     (1) พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มมีาตรฐาน 
                     (2) ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
                     (3) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
                     (4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการด้านความปลอดภัยใน  
                          การท่องเที่ยว 

2) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง สงบสุข 
 (1) ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบโรงเรียนและ        
      การศึกษาตามอัธยาศัย 

                     (2) งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
                          ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
                     (3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค                    
                     (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
                     (5) ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (6) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (7) ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย  
                          และการพัฒนาท้องถิ่น    
  (8) ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
  (9) ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง    
           3) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  (1) งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง 
                          ทางบกและทางน้ า 
  (2) งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ า 
                          อุปโภค บริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 
  (3) งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
  (4) งานจัดท าผังเมือง 
  (5) ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
           4) การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    (1) งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบ 
                         ต่อไป 
                    (2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี 
                         ลักษณะเด่นของท้องถิ่น 
                    (3) งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 
                         เสริมสรา้งคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน                     

5) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                    (1) งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
                    (2) งานอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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                    (3) กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                         สิ่งแวดลอ้มให้คงอยู่อย่างสมดุล 
                    (4) ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล                     
           6)  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
                   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยวาน โดยน านวัตกรรม 
                        เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีทันสมัย เพ่ือการบริการประชาชน 
                   (2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
                        ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                   (3) งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้มี 
                        การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
  (4) งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
           

3.2 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ 
 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา 
ท้องถิ่น 

สภำพปัญหำ 
1)  ปัญหาด้านการท่องเที่ยว 

                         (1) ปัญหาการขาดแคลนสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
                         (2) ปัญหาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเสื่อมโทรม 
                         (3) ปัญหาด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ผู้น าชุมชน  เยาวชนขาดความพร้อมรองรับ  
                              นักท่องเที่ยว 
                         (4)  ปัญหาด้านขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว          

3)  ปัญหาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงสงบสุข 
                         (1) ปัญหาการขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
                         (2) ปัญหาด้านการตลาด ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร 
                         (3) ปัญหาผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า  และการกดราคาของพ่อค้าคนกลาง 
                         (4) ปัญหาการว่างงานของราษฎรในพ้ืนที่ 
                         (5) ปัญหากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ขาดความเข้มแข็ง 
                         (6) ปัญหาขาดการส่งเสริมและสนับสนุนแก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
                         (7) ปัญหาการไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
                         (8) ปัญหายาเสพติดมีการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
                         (9) ปัญหาคุณภาพชีวิตตกต่ า 
                         (10) ปญัหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน 
                         (11) ปญัหาการเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ 
                         (12) ปญัหาการสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสไม่ทั่วถึง 
                         (13) ปญัหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
                         (14) ปญัหาการขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและหลักสุขอนามัย 
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                          (15) ปญัหาผู้สูงอายุขาดการเอาใจใส่ดูแลทางด้านสุขภาพ 
                          (16) ปญัหาการขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนประถมและ  
                                ระดับประถม 
                          (17) ปญัหาการขาดแคลนอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน  
                                 อบรมจริยธรรมทางศาสนา 
                          (18) ปญัหาขาดเครือข่ายดูแลและป้องกันยาเสพติด 
                          (19) ปญัหาขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
                          (20) ปญัหาการขาดความพร้อมในการป้องกัน  ระงับ และบรรเทาอุบัติภัยสาธารณะ 
                          (21) ปญัหาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าในการาพัฒนา       
                               เศรษฐกิจ       
                          (22) ปญัหาการขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือใช้ออกก าลังกาย 
                          (23) ปญัหาการขาดแคลนด้านบุคลากรและความรู้ด้านการกีฬา 

3)  ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
                         (1) ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคมที่ไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
                         (2) ปัญหาการบริการโทรศัพท์สาธารณะที่ไม่ทั่วถึง 
                         (3) ปัญหาการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ไม่ทั่วถึง 
                         (4) ปัญหาการมีท่าเทียบเรือที่ไม่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
                         (5) ปัญหาน้ าท่วมขังและการระบายน้ าในพ้ืนที่ 
                         (6) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
                         (7) ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรและเลี้ยงสัตว์                    

4)  ปัญหาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                         (1) ปัญหาการขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
                         (2) ปัญหาขาดการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรม 
                              ทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
                         (3) ปัญหาขาดการดูแลรักษา  ท านุบ ารุงสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
                              ร่วมกนั 

5)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                        (1) ปัญหาการขาดจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ 
                        (2) ปัญหาการฟ้ืนฟู  บ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                        (3) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
                        (4) ปัญหาการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกวิธี                             

6)  ปัญหาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
                          (1) ปัญหาขาดแคลนเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน 
                          (2) ปัญหาการขาดบุคลากรในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
                          (3) ปัญหาห้องท างานคับแคบไม่เพียงพอกับจ านวนพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ 
                          (4) ปัญหาขาดการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจบุคลากรในท้องถิ่น 
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           ควำมต้องกำร 
                       

1)  ความต้องการด้านการท่องเที่ยว 
                             (1)  ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือบริการแก่นักท่องเที่ยว 
                             (2)  ต้องการให้บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสะอาดและภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
                             (3)  ต้องการความพร้อมของบุคลากรในพ้ืนที่เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว 
                             (4)  ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว                             

2)  ความต้องการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงสงบสุข 
                             (1)  ต้องการเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
                             (2)  ต้องการตลาดรองรับสินค้าชุมชนและผลผลิตทางการเกษตร 
                             (3)  ต้องการให้มีการประกันราคาผลผลิตทางการเกษตร 
                             (4)  ต้องการประกอบอาชีพเสริม 
                             (5)  ต้องการความรู้และการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแก่กลุ่มอาชีพ 
                             (6)  ต้องการเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
                             (7)  ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
                             (8)  ต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
                             (9)  ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
                             (10)  ต้องการการป้องกันภัยพิบัติอย่างรวดเร็ว 
                             (11)  ต้องการให้การสงเคราะห์คนชรา  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง 
                             (12)  ต้องการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
                             (13)  ต้องการความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อและหลักสุขอนามัย 
                             (14)  ต้องการให้มีก่ีดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 
                             (15)  ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กก่อนประถมและ 
                                     ระดับประถม 

(16) ต้องการอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนอบรม  
       จริยธรรมทางศาสนา 

                             (17)  ต้องการสร้างเครือข่ายดูแลและป้องกันยาเสพติด 
                             (18)  ต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของประชาชน 
                             (19)  ต้องการความพร้อมในการป้องกัน  ระงับ และบรรเทาอุบัติภัยสาธารณะ 
                             (20)  ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ข้อเท็จจริงและความก้าวหน้าในการาพัฒนา  
                                     เศรษฐกิจ 
                             (21)  ต้องการอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาเพ่ือใช้ออกก าลังกายอย่างเพียงพอ 
                             (22)  ต้องการบุคลากรและความรู้ด้านการกีฬา 

3)  ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน 
                             (1)  ต้องการเส้นทางคมนาคมทีเ่พียงพอและได้มาตรฐาน 
                             (2)  ต้องการบริการโทรศัพท์สาธารณะอย่างทั่วถึง 
                             (3)  ต้องการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะที่ทั่วถึง 
                             (4)  ต้องการมีทา่เทียบเรือที่เพียงพอและได้มาตรฐาน 
                             (5)  ต้องการให้มีการระบายน้ าออกจากพ้ืนที่การเกษตรได้อย่างรวดเร็ว 
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                             (6)  ต้องการน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 
                             (7)  ต้องกาน้ าเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ 

4)  ความต้องการด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                             (1)  ต้องการที่จะปลูกฝัง จิตส านึกในการอนุรักษ์และหวงแหนในวัฒนธรรม 
                                   ประเพณีท้องถิ่น 

(2) ต้องการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทาง 
            ศาสนาอย่างต่อเนื่อง 

                            (3)  ต้องการดูแลรักษา  ท านุบ ารุงสถานที่ทีใ่ช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกัน 
5)  ความต้องการด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                             (1)  ต้องการปลูกฝังจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คง  
                                   อยู่ 
                             (2)  ต้องการฟ้ืนฟู  บ าบัดสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
                             (2)  ต้องการการก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี                             

6)  ความต้องการด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
                             (1)  ต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเพ่ือบริการประชาชน 
                             (2)  ต้องการบุคลากรในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
                             (3)  ต้องการอาคารส านักงานให้เพียงพอกับจ านวนพนักงานและเครื่องมือเครื่องใช้ 
                             (4)  ต้องการเสริมสร้างขวัญ และก าลังใจบุคลากรในท้องถิ่น 
 

                   3.2.2  ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและ
โอกำสกำรพัฒนำในอนำคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค (SWOT  ANALYSIS) 
 

ปัจจัยภำยใน (Internal Factor) 
  จุดแข็ง ( STRENGTHS  ) จุดอ่อน ( WEAKNESS ) 
1  มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบกและทางทะเล  
ท าให้มีศักยภาพในการพัฒนาการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรและทางประมงสูง 
2  มีพื้นท่ีขนาดเล็กท าให้มีการพัฒนาได้อย่างทั่วถึง
และครอบคลุมทุกด้าน 
3  มีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ 
4  มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
เนื่องจากไม่มีปัญหาการก่อการร้ายและการก่อความ
ไม่สงบภายใน  
5   มีสถานที่ท่องเที่ยวคือชายหาดราไว และมี
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจคือสวนสาธารณะหาดราไว 
6  ประชาชนร่วมใจกันรักษาประเพณีวัฒนธรรม
ทางศาสนาและท้องถิ่น 
 

1  ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
2  ขาดแคลนน้ าดื่มและน้ าใช้ 
3  ประชาชนขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
4  เยาวชนและประชาชนไม่ตระหนักถึงการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
5 ขาดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 
6  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตทุ่งสงวน  ป่าชายเลนท าให้
เป็นการยากต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
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ปัจจัยภำยนอก (External Factor) 
   โอกำส ( OPPORTUNITY ) อุปสรรค ( THREAT ) 

1 มีชายหาดราไวที่สวยงาม  สามารถพัฒนาแหล่ง
การท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายได้ 
2  มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์  สามารถพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้ 
3  มีทรัพยากรทางด้านการเกษตรและประมงที่อุดม
สมบูรณ์  ซึ่งสามารถสร้างอาชีพที่ดีและสามารถแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือจ าหน่ายในราคาที่สูง
ได้ต่อไป 
4  ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีมีมีความ
ขัดแย้ง  ส่งผลให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งได้ 

 

1  ขาดบุคลากรและงบประมาณท่ีจ ากัด 
2  ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา 
3  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตทุ่งสงวน  ป่าชายเลน   
ที่สาธารณประโยชน์ 
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 3.2.3 วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 
                 วิสัยทัศน์ 
                   “แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่” 
   

                พันธกิจกำรพฒันำท้องถิ่น 
1. ให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 

  2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีการศึกษาและมีความปลอดภัยใน 
                         ชวีิตและทรัพย์สิน 
  4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต 
                         อบต. 
  5. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
  7. สร้างระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบ 
  8. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพโดยส่วยร่วมของทุกภาคส่วนตาม 
                        หลักธรรมาภิบาล 
 

        เป้ำประสงค์ 
  1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 
  3. ประชาชนอยู่ดีกินดีและชุมชนปลอดภัย 
  4. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 
  5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและด ารงไว้ 
  6. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
  7. มีระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความ 
                         ต้องการของประชาชน 
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  แบบ ยธ. 01 
3.3  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  พ.ศ. 2560-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
แก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้
มาตรฐานและยั่งยืน 

พัฒนาเส้นทางความม่ันคงทางเศรษฐกิจสู่
อาเซียน 

1.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวธรณีเชิงนิเวศให้ได้มาตรฐาน 
2.พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว 
3.พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้คุณภาพ 
4.ก าหนดมาตรการสร้างความเชื่อม่ันด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 
5.ส่งเสริมกิจกรรม การตลาดและประชาสัมพันธ์สู่ระดับ
นานาชาติ 
6.ผลักดันการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1.ก าหนดพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตร และ
น าทรัพยากรทางการเกษตรไปใช้พัฒนาการ
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการความรู้/
เทคโนโลยีด้านการเกษตรอย่างทั่วถึง 
3.เสริมสร้างความเข็มแข็งให้แก่เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร และสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน 
4.ส่งเสริมการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์OTOPสาสากล 
5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เศรษฐกิจ
พอเพียงและศูนย์เรียนรู้การเกษตร 
6.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้
มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อมตาม
ศักยภาพของพื้นที่ 
7.พัฒนาช่องทางการจ าหน่ายและกระจาย
สินค้าทางการเกษตร 
 

1.พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
2.พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
3.พัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส 
4.พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
5.ส่งเสริมการมีงานท าและพัฒนาแรงงานสู่ 
มาตรฐานสากล 
6.การพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่าย และอปท.
ในการควบคุมและป้องกันโรคที่เป็นปัญหาใน
พื้นที่ 
7.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.พัฒนาถนนและระบบสาธารณูปโภคใน
เส้นทางการท่องเที่ยว 
2.พัฒนาเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางกับ
จังหวัดใกล้เคียง 
3.ส่งเสริมการขนส่งทางบกทางทะเลให้ได้
มาตรฐาน ให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  

ยุทธศาสตร์
อปท.(ต่อ) 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

การอนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข 

การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเทียวอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน 
 

สร้างความเข็มแข็งภาค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง
อย่างทั่วถึง 
 

การอนุรักษ์ศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้เกิดความ
ยั่งยืน สังคมสงบสุข 

การบริหารจัดการองค์กร
อย่างมี 
ธรรมาภิบาล 

จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

พัฒนาการท่องเทียวอย่าง
มีคุณภาพและยั่งยืน 
 

สร้างความเข็มแข็งภาค
เกษตรและระบบ
เศรษฐกิจให้มั่นคงอย่าง
ยั่งยืน 
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พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
อบต. 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและ
สร้างความเข็มแข็งของชุมชนให้
มั่นคง  สงบสุข 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้มาตรฐาน 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมภิบาล 

พัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

เป้าหมาย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนให้มั่นคง  
สงบสุข 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ได้มาตรฐาน 

การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
อย่างมีธรรมภิบาล 

1พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีมาตรฐาน 
2.งานประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3.พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
4.จัดระบบรักษาความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการ
สร้างความปลอดภัยในการ
ท่องเที่ยว 

๑ ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
โรงเรียนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
๒. งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ
และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
เยาวชน  สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุมโรค 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 
๕. ส่งเสริม สนับสนุน การป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
๗. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนทางการเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย และ
การพัฒนาท้องถ่ิน 
 ๘. ก่อสร้าง ปรับปรุง สนาม
กีฬา/ลานกีฬา และสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
ด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
 
 

๑  งานก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
เส้นทางคมนาคมและสถานที่
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 
๒.  งานก่อสร้าง บูรณะและ
บ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบ
ชลประทาน ระบบประปา ให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดปี                        
๓. งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
๔.งานจัดท าผังเม 
๕.ขยายเขตบริการน้ าประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

๑ งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์
หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถ่ิน ให้คงอยู่สืบต่อไป 
๒.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  งานประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะ
เด่น ของท้องถ่ิน                       
๓. งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา 
ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนา
เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของประชาชน    
 

๑. งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
๒. งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๓. กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้คงอยู่อย่างสมดุล 
๔. ให้มีการบริการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
บริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน  
โดยน านวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์
ที่ทันสมัยเพื่อการบริการ
ประชาชน                       
๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
ท้องถ่ินอย่างทั่วถึงและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาท้องถ่ิน  
๓. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ท้องถ่ินและสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง                        
๔. งานเสริมสร้างขวัญและ
ก าลังใจบุคลากรท้องถ่ินอย่าง
ต่อเนื่อง 

แนวทาง 
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 แบบ ยธ. 02 
3.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
เป้าประสงค ์
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
 
 
แนวทาง 
การ 
พัฒนา

วิสัยทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวเด่น โครงสร้างพื้นฐานดี  ชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดลอ้มน่าอยู่ 

 

พันธกิจ 
 

ให้มีและบ ารุงรักษา
แหล่งท่องเที่ยว 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มีการศึกษาและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

พัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต. 

ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้มีความ
สมดุลทางธรรมชาติ 

สร้างระบบบริหาร
จัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูล 

ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดยส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล 

แหล่งท่องเที่ยวได้รับการ
พัฒนาและเผยแพรสู่่สา
ธารณ 

ประชาชนอยู่ดีมีสุขและชุมชน
ปลอดภัย 

ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างรายได้ให้กับ
ท้องถ่ิน 

มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถ่ินได้สืบ
ทอดสู่คนรุ่นหลังและด ารงไว้ 

 

ชุมชนมีทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อมที่
อุดมสมบูรณ์ 

มีระบบบริหาร
จัดการขยะและสิ่ง
ปฏิกูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคง
สงบสุข 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 

ด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรร
มาภิบาล 

 

1.พัฒนาก่อสร้างปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้มีมาตรฐาน 
2.งานประชาสัมพันธ์และจัด
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ตลอดทั้งปี 
3.พัฒนาบุคลากรด้านการ
บริการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
4.จัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและ
มาตรการสร้างความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ 
นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย 
2.งานสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
5.ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
7.ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถ่ิน 
8.ก่อสร้าง ปรับปรุงสนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
9.ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเน่ือง 
 

1.งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม
และสถานที่ขนส่งทั้งทางบกและ
ทางน้ า 
2.งานก่อสร้าง บูรณะและ
บ ารุงรักษา ระบบชลประทาน 
ระบบประปาให้มีน้ าอุปโภคบริโภค
ใช้ได้ตลอดปี 
3.งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
4.งานจัดท าผังเมือง 
5.ขยายเขตบริการน้ าประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 

1.งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์
หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป 
2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม งานประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะ
เด่นของท้องถ่ิน 
3.งานส่งเสริม ท านุบ ารุงศาสนา
ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนา
เข้ามามีบทบาทในการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมของ
ประชาชน 

1.งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
2.งานอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3.กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วนร่วมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล 
4.ให้มีการบริการจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดี
ในหน่วยงานโดยน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อการบริการ
ประชาชน 
2.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถ่ินอย่างทั่วถึง
และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
3.งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ินและสนับสนุนให้มีการพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
4.งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากรท้องถ่ิน
อย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 4 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

 

4.1 ประเด็นยุทธศำสตร์ แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มั่นคงสงบสุข 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานที่ได้มาตรฐาน 
(4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
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แบบ ยธ.03 
ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวอย่ำงยั่งยืน 

 1. พันธกิจ  
1. ให้มีและบ ารุงรักษาแหล่งท่องเที่ยว 
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว   

2. เป้ำประสงค์  
1. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่น 

จ านวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและสร้างรายได้
ให้แก่ท้องถิ่น 

 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 2 งานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
 แนวทางท่ี 3  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 4 จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและมาตรการสร้างความปลอดภัย  
                           ในการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
และสิ่งอ านวยความสะดวกให้มีมาตรฐาน 

จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

งานประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว
ในต าบล 

พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐาน 

จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมีการพัฒนาและมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 

จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่
นักท่องเที่ยวและมาตรการสร้างความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 

ระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานและดูแล
อย่างทั่วถึง 

 4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด , กองช่าง 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอุทยานธรณีโลกเชิงนิเวศให้ได้ 
                                   มาตรฐานและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
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แบบ ยธ.03 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนให้ม่ันคงสงบสุข  

 1. พันธกิจ  
1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดี มีการศึกษาและมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน   
2. เป้ำประสงค์  

1. ประชาชนอยู่ดีมีสุขและชุมชนปลอดภัย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข และชุมชนปลอดภัย จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม 
                          อัธยาศัย 
 แนวทางท่ี 2 งานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ     
                           ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
 แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค 
 แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ 
 แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและสนับสุนนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางท่ี 6 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองตามระบอบ 
                          ประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 8 ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา/ลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้มาตรฐาน 
 แนวทางท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
ทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระบบ 

งานสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือและพัฒนา
คุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ     
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

จ านวนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
ควบคุมโรค 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการป้องกันและควบคุม
โรค 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ 
ส่งเสริมและสนับสุนนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จ านวนกิจกรรมทีด่ าเนินการเพ่ือป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
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แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทางการเมืองตามระบอบ 
ประชาธิปไตยและการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนครั้งที่จัดกิจกรรมทางการเมือง การเลือกตั้ง 

ก่อสร้าง ปรับปรุง สนามกีฬา/ลานกีฬา
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวนลานกีฬา/สนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านการ
กีฬาอย่างต่อเนื่อง 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการกีฬา 

 

4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
          และกองสวัสดิการสังคม 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติด 
                                   อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เกิดความ 
                                               ยั่งยืน สังคมสงบสุข 
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แบบ ยธ.03 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ได้มำตรฐำน 
 1. พันธกิจ  

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต  
    อบต.   

2. เป้ำประสงค์  
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและเพียงพอ 

จ านวนโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้าง
พ้ืนฐานในพื้นที่ อบต. 

 จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีเพียงพอ 
 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่ขนส่งทั้ง 
                          ทางบกและทางน้ า 
 แนวทางท่ี 2 งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ระบบชลประทาน ระบบประปาให้มีน้ า 
                          อุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 
 แนวทางท่ี 3  งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า 
 แนวทางที่ 4 งานจัดท าผังเมือง 
 แนวทางท่ี 5 ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
งานก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสถานที่
ขนส่งทั้งทางบกและทางน้ า 

จ านวนเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ าที่ได้
มาตรฐาน 

งานก่อสร้าง บูรณะและบ ารุงรักษาแหล่ง
น้ า ระบบชลประทาน ระบบประปาให้มี
น้ าอุปโภคบริโภคใช้ได้ตลอดทั้งปี 

จ านวนแหล่งน้ าที่มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

งานดูแลรักษาระบบระบายน้ า จ านวนแหล่งน้ าที่ระบายน้ าได้ดี 
งานจัดท าผังเมือง มีข้อบัญญัติการจัดท าผังเมืองของต าบล 
ขยายเขตบริการน้ าประปา ไฟฟ้า
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

จ านวนหมู่บ้านที่มีน้ าประปาและไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

 4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด,กองช่าง 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเส้นทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่อาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานได้มาตรฐานและ 
                                              เชื่อมโยงอย่างทั่วถึง 
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แบบ ยธ.03 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

 1. พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. เป้ำประสงค์  
1. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและด ารงไว้ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังและ
ด ารงไว้ 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 
 แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม งานประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มีลักษณะเด่น 
                          ของท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 3 งานส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ 
                           เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
งานสร้างจิตส านึกให้อนุรักษ์หวงแหนใน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นคงอยู่สืบไป 

จ านวนกิจกรรมที่สร้างจิตส านึกให้กับประชาชน 

ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม งาน
ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาที่มี
ลักษณะเด่นของท้องถิ่น 

จ านวนกิจกรรมที่แสดงถึงประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

งานส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนให้
สถาบันทางศาสนาเข้ามามีบทบาทในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของ
ประชาชน 

จ านวนกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่
ประชาชน 

 4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ........ 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ   
                                              ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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แบบ ยธ.03 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 1. พันธกิจ  
1. ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลทางธรรมชาติ 
2. สร้างระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีระบบ   

2. เป้ำประสงค์  
1. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ 
2. มีระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์ 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มีระบบบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
อย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนโครงการที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่ง   
ปฏิกูล 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม 
 แนวทางท่ี 2 งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางท่ี 3  กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                           สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล 
 แนวทางท่ี 4 ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
งานป้องกันและเฝ้าระวังมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรม 

จ านวนกิจกรรมที่เฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมให้
คงอยู่อย่างสมดุล 

งานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรมที่อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุล 

จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล จ านวนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
ที่ได้มาตรฐาน 

 4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด,กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและแก้ปัญหายาเสพติด 
                                   อย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคม  
                                              น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
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แบบ ยธ.03 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำล 

 1. พันธกิจ  
1. ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามหลัก 
    ธรรมาภิบาล   

2. เป้ำประสงค์  
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความ 
    ต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้
มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนองความ 
ต้องการของประชาชนได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยน านวัตกรรม 
                          เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือการบริการประชาชน 
 แนวทางท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ 
                          ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 แนวทางท่ี 3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและสนับสนุนให้มี 
                          การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 แนวทางท่ี 4 งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
                          ท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหาร
จัดการที่ดีในหน่วยงาน โดยน านวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยเพ่ือการบริการ
ประชาชน 

จ านวนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นอย่าง
ทั่วถึงและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนครั้งประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของ 
อบต. 

งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จ านวนคนที่มีอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 

งานเสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรท้องถิ่นและผู้มีส่วนร่วมนากร
พัฒนาท้องถิ่น 

จ านวนครั้งในการจัดสวัสดิการแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
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 4. หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก 
 ส านักงานปลัด,กองคลัง,กองช่าง,กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,กองสาธารณสุขและ 
          สิ่งแวดล้อม,กองสวัสดิการสังคม 
 5. ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ........ 
 ยุทธศาสตร์ อปท.ในจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
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แบบ ยธ.04 
4.2 รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอุทยาน
ธรณีโลกเชิงนิเวศน์
ให้ได้มาตรฐานและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1 
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อย่างมี
คุณภาพและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 1  
การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน 

1.ให้มีและ
บ ารุงรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
2.พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

2 2 2 2 2 พัฒนาก่อสร้าง
ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเที่ยวและสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกให้มี
มาตรฐาน 

1.จ านวนแหล่ง
ท่องเที่ยวที่ได้รับ
การพัฒนา 
 

 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดราไว 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมสัญลักษณ์
ประจ าต าบล 
3.จัดต้ังและปรับปรุงอาคารศูนย์บริการการ
ท่องเที่ยว 
4.ก่อสร้างห้องน้ าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว 
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
6.ปรับปรุง ซ่อมแซมหอถังเก็บน้ าอาคาร
ศูนย์บริการการท่องเที่ยว 
7.บ ารุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสอง
ข้างถนน 
8.ก่อสร้างซุ้มประตูเมือง 
9.ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองถ่ัว 
10.ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถศูนย์บริการ
การท่องเที่ยว   หมู่ที่ 4 

ส านักงานปลัดฯ  

1 1 1 1 1 งานประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวตลอดทั้ง
ปี 

2.จ านวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมและ
กระตุ้นการ
ท่องเที่ยวใน
ต าบล 
 

 1.ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพื้นที่ต่างๆ
ในชุมชน 
2.จัดงานประเพณีของดีต าบลขอนคลาน 
3.สนับสนุนการให้บริการของที่ระลึก 
4.ก่อสร้างตลาดนัดชุมชนบริเวณชายหาด
ราไว 
5.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ส านักงานปลัดฯ  

      1  1  พัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 

3.จ านวน
บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวมีการ
ความรู้เพิ่มข้ึน 

 1.อบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยว 
2.จัดอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

ส านักงานปลัดฯ  

       1   จัดระบบรักษา
ความปลอดภัย
ให้แก่นักท่องเที่ยว 

4.ระบบรักษา
ความปลอดภัยได้
มาตรฐานและ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

 1.จัดต้ังหน่วยกู้ภัยทั้งทางบกและทางน้ า 
2.จัดต้ังศูนย์บริการทางการแพทย์ประจ า
แหล่งท่องเที่ยว 
 

ส านักงานปลัดฯ  
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แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

2 2 2 2 2 ส่งเสริมและ
ยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาทั้งใน
ระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
เรียนรู้ 

 1.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กเล็ก 
2.สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 
3.จัดต้ังศูนย์ข้อมูลชุมชนประจ าต าบล 
4.สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน 
5.สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กก าพร้า/
ยากจน/ผู้ด้อยโอกาส 
6.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและ
อาหารเสริม(นม) 
7.จัดต้ังศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
ของชุมชน 
8.ปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ขอนคลานและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
บ้านราไว 
9.ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านขอนคลานและศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์บ้านราไว 
10.ก่อสร้างลานคอนกรีตหน้าอาคาร
ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
11.ก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน 
12.ก่อสร้างคูระบายน้ ารอบตัวอาคาร 
13.ก่อสร้างสนามเด็กเล่นส าหรับเด็กเล็ก 
14.จัดสวนย่อมบริเวณหน้าอาคาร 
 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        15.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์/สื่อการเรียนการ
สอนการศึกษาปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็ก 
16.จัดท าสนามเด็กเล่นสาธารณะประจ า
ต าบล 
17.จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นสาธารณะ
ประจ าต าบล 
18.ก่อสร้างเตาเผาขยะศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  

2 2 2 2 2 งานสังคม
สงเคราะห์ 
ช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 

จ านวน
กลุ่มเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 1.สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 
2.ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพแก่
ผู้สูงอายุ  คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
3.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 
4.โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหญิงมี
ครรภ์ 
5.โครงการเยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ ห่วงใย
สุขภาพ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
6.โครงการปรับสภาพแวดล้อมส าหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 
7.โครงการคัดกรองและแก้ไขปัญหา
ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตา 
8.โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ 
9.โครงการเคาะประตูบ้านน้องหนูและ
ติดตามภาวะโภชนาการ 
10.โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัย
เรียนด้วยการออกก าลังกาย 
11.โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการใน
เด็กอายุ๐-11ป ี 
12.โครงการยิ้มสวย ฟันแข็งแรง 
13.โครงการเคาะประตูบ้านน้องหนูและ
ติดตามภาวะโภชนาการ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช)ต าบล
ขอนคลาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

   
    

 14.โครงการใส่ใจพัฒนาการ 4 ด้านสมวัย
ของเด็กปฐมวัย 

  

4 5 4 4 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและควบคุม
โรค 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรค 

 1.สนับสนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน 
2.ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคฉุกเฉินและ
เร่งด่วน 
3.จัดซื้อตู้ยาสามัญประจ าบ้าน 
4.จัดซื้อสารเคมี วัสดุทางการแพทย์ต่างๆ 
5.สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   
6.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทาง
การแพทย์เบื้องต้น 
7.จัดระบบแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบล 
8.ติดต้ังไฟส่องสว่างบริเวณลานกีฬา
ภายในชุมชน 
9.ก่อสร้างรั้วรอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล 
10.โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการ”
หลักสูตรผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น FR ”
เพิ่มเติม 
11.โครงการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีน 
12.โครงการรณรงค์ และป้องกัน โรค มือ 
เท้า ปาก 
13.โครงการส่งเสริมสุขภาพและและ
ป้องกันโรคในผู้สูงอายุ 
14.โครงการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิต
สูง,โรคเบาหวานต าบลขอนคลาน 
15.โครงการรณรงค์ ป้องกันและควบคุม 
โรคไข้เลือดออก 
16.โครงการควบคุม เฝ้าระวัง และป้องกัน
โรคร้ายแรงต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในชุมชน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
 
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ
(สปสช)ต าบล
ขอนคลาน 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

   
    

 17.โครงการเด็กไทยมือสะอาด ฉลาด
สมวัยใส่ใจสุขภาพ 
18.โครงการศูนย์ปลอดโรค 
19.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยเด็กสมวัย 
20.โครงการเฝ้าระวังโรคเรื้อรังในชุมชน
ต าบลขอนคลาน 
21.โครงการนวดแผนไทยสานสายใยสู่
ชุมชน 
22.อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ
การปฏิบัติงานของ อสม.ในชุมชน 
23.โครงการการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพพัฒนาศักยภาพ
กรรมการและพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

   
    

    
1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ
พัฒนาอาชีพ 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมอาชีพ 

 1.ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรง
ซ่อมเรือเพื่อบริการประชาชน   

ส านกังานปลัดฯ  

4 4 4 4 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 1.จัดต้ังศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
อบต. ขอนคลาน 
2.สร้างเครือข่ายเยาวชนดูแลและป้องกัน
ยาเสพติด 
3.จัดสร้างป้อมจุดตรวจประจ าหมู่บ้าน หมู่
ที่ ๑ – ๔ 
4.ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การป้องกัน 
ต่อต้านยาเสพติด 
5.อบรมให้ความรู้เยาวชนเกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของยาเสพติด 
6.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติดประจ าต าบล 
7.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
8.สนับสนุนอุปกรณ์เพื่อตรวจหาสารเสพ
ติดในร่างกาย 
9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสตูล 

ส านักงานปลัดฯ 
 
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

3 3 3 3 3 พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

 1.ก่อสร้างศูนย์ อปพร. อบต. ขอนคลาน 
2.ก่อสร้างศูนย์ อปพร. ประจ าหมู่บ้าน 
3.เงินส ารองจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี
ต่างๆ   
4.โครงการฝึกอบรม อปพร.  
5.จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงและถังดับเพลิง 
6.สนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยภายในหมู่บ้าน 
7.ฝึกซ้อมแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงภัย 
8.โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวก
นิรภัย 

ส านักงานปลัดฯ  

4 4 4 4 4 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ทางการเมืองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตยและ
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมทางการ
เมือง การเลือกต้ัง 

 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใช้
สิทธิ์เลือกต้ังต่างๆ 
2.ประชาสัมพันธ์การเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
3.โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินและผู้บริหารท้องถ่ิน 
4.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการเมืองท้องถ่ิน
แก่ผู้น าชุมชน  เยาวชน ประชาชนในพื้นที่ 
5.โครงการปรองดองสมานฉันท์สร้าง
ความสุขอย่างยั่งยืน 

ส านักงานปลัดฯ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

2 3 2 2 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง
สนามกีฬา/ลาน
กีฬาและสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจให้
ได้มาตรฐาน 

จ านวนลานกีฬา/
สนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน 

 1.ส่งเสริม สนับสนุนการปลูกต้นไม้สองข้าง
ทาง 
2.ปรับปรุงสวนสาธารณะหาดราไว 
3.ถมดินเพื่อเตรียมก่อสร้างลานกีฬา     
หมู่ที่ ๑  
4.ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน       
หมู่ที่ ๑ 
5.ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 2 
6.ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ ๓ 
7.ก่อสร้างสนามกีฬาประจ าหมู่บ้านหมู่ที่ 4 
8.ก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา
ชุมชนต าบลขอนคลาน  
9. ก่อสร้างสถานที่ออกก าลังกาย/ศูนย์
สุขภาพในต าบลขอนคลาน 
10 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน 
11.ก่อสร้างอาคารศูนย์และสนามกีฬา
ประจ าต าบลขอนคลาน (ฟิตเนต) 

ส านักงานปลัดฯ 
 
กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒ
ธรรม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 6         
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนให้
เกิดความ
ยั่งยืน สังคม
สงบสุข 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 2            
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้
มั่นคงสงบสุข 

ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
ให้อยู่ดีกินดี มี
การศึกษาและมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

4 5 5 5 
 

3 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
พัฒนาด้านการกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมด้านการ
กีฬา 

 1.สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน 
2.สนับสนุนและจัดส่งนักเรียน  เยาวชน
และประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
3.กิจกรรมฝึกพัฒนาทักษะกีฬาประเภท
ต่างๆ แก่เด็ก  4.เยาวชนและประชาชน  
จัดต้ังศูนย์กีฬามวยไทย(ค่ายมวย)ประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓ 
5.สนับสนุนกิจกรรมศูนย์กีฬาต าบลขอน
คลาน 
6.จัดกิจกรรมกีฬาเด็กเล็ก กีฬานักเรียน
ประจ าต าบล 
7.จัดต้ังศูนย์กีฬาประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 
8.จัดอบรมผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินกีฬาใน
ต าบล 
 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

3 2 1 2 3 งานก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
และสถานที่ขนส่ง
ทั้งทางบกและทาง
น้ า 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

 1.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญเลิศ 
ม.๑    
2.ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ่ัว  ม.1 
(ช่วงที่ ๑) 
3.ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ่ัว  ม.1(
ช่วงที่ ๒) 
4.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหรี ม. 1 
(ช่วงที่ 2) 
5.ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้ามัสยิด หมู่
ที่ 2 
6.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายประกอบ 
รักษะโบ๊ะ ม.๒ 
7.ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสัญญา 
สู่สม-บ้านนายกาหรีม   ชายเกตุ ม.๒ (ช่วง
ที่ ๑) 
8.ก่อสร้างถนน คสล.สายท่ออุโมงค์ ม.2 
9.ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายธวัชชัย 
ลาวัลย์- สายท่ออุโมงค์ ม.๒ 
10.ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านนายหมาด
ได๋ หมานยวง - นายประกอบ หมานยวง ม.
๓  
11.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายร่ม  
ท้ายวัง ม.3 
12.ก่อสร้างถนน คสล.สายหาดราไว ม.2,
ม.4  
13.ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายดอหรี 
- บ้านนายเฉ็น ม.๓ (ช่วงที่ ๒) 
14.ก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ ม.๓ (ต่อ
จากจุดเดิม) 

กองช่าง  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

     งานก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
และสถานที่ขนส่ง
ทั้งทางบกและทาง
น้ า 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

 15.ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ่ัว  ม.3  
(ช่วงที่๑)  
16.ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองถ่ัว  ม.3  
(ช่วงที่๒)  
17.ก่อสร้างถนนลาดยางสายหน้า ศพด.
ขอนคลาน  
18.ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านทนาย
แดน  ม.๔ 
19.ก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านครู
มานิตย์ ม. 4 
20.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านสูบ่าว  ม.1 
21.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายสัญญา 
สู่สม –บ้านนายกาหรีม ชายเกตุ    ม.๒ 
ช่วงที่ ๒ 
22.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายมานิต  
หยังหลัง- บ้านนางละอาย จุนณศักด์ิศรี ม.
๒ 
23.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้าน       นาย
ดอหรี – บ้านนายเฉ็น ม.๓ (ช่วงที่ ๓) 
24.บุกเบิกถนนหินผุสายทอนโต๊ะไข่ ม.๓ 
25.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านนายจ านงค์ 
หมานยวง- นายประกอบ  โสสนุย ม.3 
26.บุกเบิกถนนหินผุสายท่าเทียบเรือ-
หัวแหลมราไว 
27.บุกเบิกถนนหินผุสายบ้านทนายแดน 
ม.4 (ช่วงที่ ๒) 
28.ก่อสร้างทางเท้าภายในหมู่บ้าน/ต าบล
ขอนคลาน 

กองช่าง  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

     งานก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซม
และบ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม
และสถานที่ขนส่ง
ทั้งทางบกและทาง
น้ า 

จ านวนเส้นทาง
คมนาคมทั้งทาง
บกและทางน้ าที่
ได้มาตรฐาน 

 29.ก่อสร้างสะพานข้ามคลองราไว จาก
บ้านทุ่งพะยอม-บ้านขอนคลานตะวันออก 
30.ก่อสร้างสะพานระหว่างบ้านทุ่งปอ ม.๓ 
– บ้านทุ่งพยอม ม.๑  
31.ก่อสร้างศาลาที่พักริมทางต าบลขอน
คลาน 
32.ติดต้ังสัญญาณไฟจราจรและป้ายเตือน
อันตรายในต าบลขอนคลาน 
33.ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.ภายใน
หมู่บ้าน/ต าบลขอนคลาน 
34.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายรา
ไว – ตันหยงลาไน้ (สายหน้า อบต.) 
35.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายปรับปรุงภูมิ
ทัศน์หาดราไว หมู่ที่ ๔ 
36.ก่อสร้างเนินลูกระนาดถนนสายต่างๆ 
ภายในต าบล 
37.ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล.และ
ถนนลาดยาง และท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน/ต าบล  
38.ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบ้านท่าศิลา-
บ้านตันหยงลาไน้ 
39.ติดต้ังป้ายถนนทางหลวงท้องถ่ิน 

กองช่าง ส านักงาน
ปลัดฯ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

1 1 1 1 1 งานก่อสร้าง บุรณะ
และบ ารุงรักษา
แหล่งน้ า ระบบ
ชลประทาน ระบบ
ประปาให้มีน้ า
อุปโภคบริโภคใช้ได้
ตลอดทั้งปี 

จ านวนแหล่งน้ าที่
มีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

 1.ก่อสร้างคันดินกั้นน้ าเค็มภายในต าบล
ขอนคลาน 
2.ปรับปรุง ซ่อมแซม ถังเก็บน้ าฝนในต าบล
ขอนคลาน 
3.ก่อสร้าง ขุดลอกคลองชลประทานสาย
ต่างๆ ในพื้นที่ต าบล 
4.ก่อสร้าง ขุดลอกคูระบายน้ าในพื้นที่ต่างๆ 
ในชุมชน 
5.ก่อสร้างฝายน้ าล้น หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 4 
6.ท านบทรายพื้นที่คลองภายในชุมชน 
7.ขุดสระเก็บน้ าใช้ในการอุปโภคบริโภค 
8.ก่อสร้างท่ออุโมงค์คอนกรีต/ท่อ คสล. 
ระบายน้ าคลองชลประทาน 
9.ก่อสร้างท่ออุโมงค์ระบายน้ า 
ถนนลาดยางสายบ้านขอนคลานตะวันออก-
บ้านขอนคลานตะวันตก  
10.โครงการบริหารจัดการประตูระบายน้ า
คลองชลประทาน 
11.ก่อสร้างบ่อน้ าต้ืน 
12.ขุดลอกและซ่อมแซมประตูระบายน้ า
หลังมัสยิด  ม.๓ 

ส านักงานปลัดฯ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

1 1 1 1 1 งานดูแลรักษา
ระบบระบายน้ า 

จ านวนแหล่งน้ าที่
ระบายน้ าได้ดี 

 1.ขุดลอกและก่อสร้างคูระบายน้ า คสล.
ซอยโรงเรียนบ้านราไว 
2.ขุดลอกร่องน้ าลึกคลองดุกังเพื่อการ
เดินเรือ 
ปรับปรุงร่องน้ าลึกคลองวังวน-ราไว 
3.ขุดลอกคลองที่ต้ืนเขินภายในต าบลขอน
คลาน 
4.ขุดลอกคูระบายน้ าที่ต้ืนเขินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ าภายในต าบล 
5.ฝังท่อระบายน้ าภายในต าบลขอนคลาน 
6.ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ภายในต าบล
ขอนคลาน 
7.ก่อสร้างไฟประภาคาร 
ขุดลอกคลองถ่ัวและปรับปรุงภูมิทัศน์  
8.ขุดลอกคูระบายน้ าจากที่ดินนายสาโรจน์ 
ขาวดี – ถนนบ้านนายม่าหนับ สมัน ม.๔ 

ส านักงานปลัดฯ  

 1  1  งานจัดท าผังเมือง มีข้อบัญญัติการ
จัดท าผังเมืองของ
ต าบล 

 1.ส ารวจ ออกแบบผังเมืองต าบลขอนคลาน 
2.จัดท าป้ายถนน ซอยหมู่บ้านและสถานที่
ส าคัญในต าบล (เพิ่มเติม) 
3.จัดท าป้ายชื่อครัวเรือนในต าบล/หมู่บ้าน 

ส านักงานปลัดฯ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

 
แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาเส้นทาง
ความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจสู่อาเซียน 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3            
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานได้
มาตรฐานและ
เชื่อมโยงอย่าง
ทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์   
ที่ 3  
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน 

พัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน
ให้ได้มาตรฐาน 
ทั่วถึงและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
ในเขต อบต. 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้าง/ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานใน
เขต อบต. 

1 1 1 1 1 ขยายเขตบริการ
น้ าประปา ไฟฟ้า
สาธารณะให้
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

จ านวนหมู่บ้านที่
มีน้ าประปาและ
ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน 

 1.ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบล ม.
๑ – ม.๔ 
2.ขยายเขตติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ถนน  ม.๑- ม.๔ 
3.ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ
ถนน ม.๑ - ม.๔ 
4.ก่อสร้าง ขยายเขตแนวท่อระบบประปา
ทั้งต าบล 
5.สนับสนุนท่อส่งน้ าประปาเข้าสู่ครัวเรือน 
6.บริหารจัดการและดูแล รักษาระบบ
ประปาต าบลขอนคลาน 
7.ก่อสร้างหอถังประปาเหล็ก หมู่ที่ ๒, หมู่
ที่ ๔  

ส านักงานปลัดฯ  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

 ยุทธศาสตร์   
ที่ 5  
การอนุรักษ์
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4            
ด้าน
ศิลปวัฒนธรร
มและภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 

ส่งเสริมและ
บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและบ ารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

1 1 1 1 1 งานสร้างจิตส านึก
ให้อนุรักษ์หวงแหน
ในวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

จ านวนกิจกรรมที่
สร้างจิตส านึก
ให้กับประชาชน 

 1.โครงการอุ้มลูก จูงหลานเข้ามัสยิด 
2.จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  
3.จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน  เยาวชน 
ประชาชน เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกให้
อนุรักษ์หวงแหนในวัฒนธรรม ประเพณี
ของท้องถ่ิน 
4.กิจกรรมอบรมให้ความรู้/ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศาสนาอิสลาม 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

6 6 6 6 6 ส่งเสริมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม งาน
ประเพณีและ
พิธีกรรมทางศาสนา
ที่มีลักษณะเด่นของ
ท้องถ่ิน 

จ านวนกิจกรรมที่
แสดงถึงประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน 

 1.จัดกิจกรรมวันครอบครัว  ผู้สูงอายุ และ
ส่งเสริมศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน ประจ าปี 
2.โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
3.โครงการสัปดาห์วันเด็กแห่งชาติ 
4.กิจกรรมน าเสนอผลงานศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสู่สาธารณชน 
5.สนับสนุน กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ
กิจกรรมงานรัฐพิธีต่างๆ 
6.กิจกรรมสอนหนังสืออัลกรุอานและยุซอ า
มา 

กองสวัสดิการ
สังคม 
 
กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 

       1  1 งานส่งเสริมท านุ
บ ารุงศาสนา 
ตลอดจนให้สถาบัน
ทางศาสนาเข้ามามี
บทบาทในการ
เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมของ
ประชาชน 

จ านวนกิจกรรมที่
เสริมสร้าง
คุณธรรม 
จริยธรรมแก่
ประชาชน 

 1.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณมัสยิดในต าบล
ขอนคลาน 
2.ก่อสร้างรั้วก าแพงกุโบร์ ม.๓ 
3.ก่อสร้างรั้วก าแพงกุโบร์  ม.๒ 
4.ก่อสร้างห้องสมุดให้ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา 
5.ก่อสร้างกันสาดมัสยิด 
6.ก่อสร้างลานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
มัสยิด 

กองการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนะรรม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุล
ทางธรรมชาติ 
2.สร้างระบบ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

1.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.จ านวนโครงการที่มี
การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

 1 1 1 1 งานป้องกันและเฝ้า
ระวังมิให้
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
เสื่อมโทรม 
 

จ านวนกิจกรรมที่
เฝ้าระวัง
สิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมให้คงอยู่
อย่างสมดุล 

 1.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมทะเล ม.1 
2.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมทะเล ม.2 
(ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2) 
3.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมทะเล ม.3  
4.ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมทะเล ม.4 
(ช่วงที่๑ , ช่วงที่ ๒) 
5.ก่อสร้างเขื่อนกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง  ม.๓ 
(ท่าเทียบเรือชุมชนบ้านนายมูสา เหมปัน
ดัน) 
6.ก่อสร้างเขื่อนหินทิ้งกันคลื่นเซาะตลิ่ง
จุดส าคัญต่างๆในชุมชน 
7.ก่อสร้างผนังกั้นน้ าเซาะตลิ่ง  
8.ก่อสร้างรั้วล้อมและปลูกต้นสนชายหาด
ราไว ม.๔ 
9.ถมดินพร้อมทิ้งหินกันน้ าเซาะตลิ่งบริเวณ
ท่าเทียบเรือบ้านทุ่งเนียน ม.๒  (ซอย
ท่าเรือ) 
10.ขุดลอกร่องน้ ากั้นแนวเขตระหว่างป่า
ชายเลนกับพื้นที่หมู่บ้าน 
11.ถมดินพร้อมทิ้งหินกันน้ าเซาะตลิ่ง
บริเวณสวนสาธารณะหาดราไว 
12.โครงการถมดินยกระดับกันตลิ่งพังหัว
สะพานดุกังม.2 

กองช่าง  
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และแก้ปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 4 
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อมสู่
สังคมน่าอยู่
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 5 
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ส่งเสริมและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมดุล
ทางธรรมชาติ 
2.สร้างระบบ
บริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

1.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.จ านวนโครงการที่มี
การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม 

 1 1 1 1 งานอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ านวนกิจกรรมที่
อนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 1.ก่อสร้างปะการังเทียม 
กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
2.กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าคืนสู่ธรรมชาติ 
3.กิจกรรมเก็บขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.กิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต าบลขอน
คลาน 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

1 1 1 1 1 กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่อย่างสมดุล 

จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ  
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

 1.อบรมให้ความรู้และออกค่ายเยาวชน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.โครงการจัดค่ายเยาวชนคนรักษ์ทะเล
ต าบลขอนคลาน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 
3.กิจกรรมสร้างจิตส านึกให้ประชาชนสนใจ
ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในชุมชนให้คงอยู่อย่างสมดุล 
4.ส่งเสริม สนับสนุนธนาคารสัตว์น้ าต าบล
ขอนคลาน 
5.จัดท าแปลงสาธิตระบบนิเวศน์ป่าชาย
เลน ต าบลขอนคลาน 
6.จัดท าป้ายรณรงค์ให้อนุรักษ์สัตว์น้ าใน
เขตพื้นที่ต าบล 
7.ก าหนดน่านน้ าแนวเขตในการป้องกัน
สัตว์น้ าโดนท าลาย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

 

      1  1  ให้มีการจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

จ านวนกิจ
กรรมการบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูลที่ได้
มาตรฐาน 

 1.จัดหาสถานที่เพื่อก าจัดขยะ 
2.จัดซื้อถังขยะ 
3.จัดหารถบรรทุกขยะ 
4.ก่อสร้างเตาเผาขยะต าบลขอนคลาน 
5.โครงการส่งเสริมรณรงค์การคัดแยกขยะรี
ไซเคิล 
6.ก่อสร้างระบบการจัดเก็บและก าจัดขยะ
ในต าบล 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

 
แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
ด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดย
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

5 6 5 8 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการ
บริหาราจัดการที่ดี
ในหน่วยงาน โดย
น านวัตกรรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัย
เพื่อการบริการ
ประชาชน 

จ านวนวัสดุ
อุปกรณ์ 
เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่
ทันสมัย 

 1.ปรับปรุงภายในอาคารส านักงาน 
2.บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน/
ครุภัณฑ์ ต่างๆของ อบต. 
3.ปรับภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ อบต. 
4.ก่อสร้างและติดต้ัง ปรับปรุงระบบประปา
ที่ท าการ อบต. 
5.ก่อสร้างโรงจอดรถที่ท าการ อบต.  
6.จัดหาวัสดุต่างๆในการใช้บริหารงาน
ภายในและภายนอกส านักงาน 
7.ปรับปรุงโรงจอดรถ อบต. 
ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารส านักงาน  
8.ก่อสร้าง ต่อเติมอาคารละหมาด 
9.จัดท าสถานที่ติดป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ  
10.ปรับปรุงบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ 
11.จัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์
เครื่องดนตรีต่างๆ 
12.ด าเนินการจ้างเหมาบริการต่างๆ    
13.ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ 
จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ประจ าส านักงาน 
อบต.  
14.จัดหาเครื่องมือ เครื่องยนต์ 
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ 

ทุกส่วน/กอง ใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอน
คลาน 
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แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
ด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดย
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

4 5 5 4 5 ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร
ท้องถ่ินอย่างทั่วถึง
และสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

จ านวนครั้ง
ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงาน
ของ อบต. 

 1.โครงการบริหารจัดการและอ านวยการ
ศูนย์รวมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน อ าเภอทุ่งหว้า จังหวัด
สตูล 
2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาและการ
ติดตามประเมินผล 
3.โครงการจัดท าเว็บไซต์ของ อบต. ขอน
คลาน 
4.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
ของ อบต. 
5.โครงการกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของ
รัฐบาล 
6.อบรม สัมมนาให้ความรู้ด้านการบริหาร
ท้องถ่ินแก่ประชาชน 
7.ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่าง
ท้องที่กับท้องถ่ิน 
8.โครงการจัดการประชุมประชาคมเพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
9.จัดสร้างเสียงตามสายในหมู่บ้าน/ต าบล 
10.ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ประจ า
หมู่บ้าน  
11.ปรับปรุงและขยายเขตเสียงตามสายให้
ครอบคลุมภายในหมู่บ้าน 
12.ปรับปรุง ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ 
หมู่ที่ ๔ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน อบต. 
13.ก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
14.ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ 
ประจ าหมู่บ้าน 
โครงการ อบต.พบประชาชน 

ส านักงานปลัดฯ  
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แบบ ยธ.04 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทางการ

พฒันา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 

60 61 62 63 64 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
ด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดย
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

           

1 1 1 1 1 งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน
และสนับสนุนให้มี
การพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

จ านวนคนที่
อบรมสัมมนาเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 1.ฝึกอบรมให้ความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพแก่
ผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงานส่วนต าบล 
และลูกจ้างในหลักสูตรต่าง  
2.โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
3.จัดหาของช าร่วยในการศึกษาดูงาน
สถานที่ต่างๆและพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ พวงมาลาฯ 
4.รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
5.อบรม  สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานแก่
สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล  ลูกจ้าง 
6.พัฒนาองค์ความรู้ทั้งในระดับปริญญาตรี  
ปริญญาโท ของผู้บริหาร  สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 

ทุกส่วน/กอง ใน
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขอน
คลาน 
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แบบ ยธ.04 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ใน
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความก้าวหนา้
ของเป้าหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 60 61 62 63 64 

 
 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 7 
การบริหาร
จัดการองค์กร
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 6 
ด้านการ
บริหารจัดการ
อย่างมีธรร
มาภิบาล 

ส่งเสริมการบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพโดย
ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

การบริหารจัดการมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถตรวจสอบได้ 

2 2 2 2 2 งานเสริมสร้างขวัญ
และก าลังใจแก่
บุคลากรท้องถ่ิน
และผู้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน 

จ านวนครั้งในการจัดสวัสดิการ
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

 1.จัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง
บ้านพักพนักงาน 
2.จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
3.จ่ายค่าเงินสบทบกองทุน
ประกันสังคม 
4.จ่ายเงินสมทบกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ
ส่วนท้องถ่ิน (กบท) 
5.จัดกิจกรรมภายใน
ส านักงาน 
6.จ่ายค่าตอบแทนข้าราชการ 
ผู้แทนชุมชนหรือประชาคมที่
ได้รับแต่งต้ังให้ปฏิบัติงานอัน
เป็นประโยชน์แก่ อบต. 
7.จ่ายเป็นค่าเดินทางไป
ราชการ 
8.จ่ายค่าตอบแทนแก่
บุคลากรท้องถ่ินฝ่ายการเมือง
และฝ่ายประจ า 
9.จ่ายเงินเพิ่มต่างๆให้แก่
พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้าง 
10.จ่ายค่าช่วยเหลือ 
สวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน
ส่วนต าบล 

ส านักงานปลัดฯ  
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บทท่ี  5 
กำรติดตำมและประเมนิผลยุทธศำสตร์ 

 

5.๑ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลานได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนา
กับนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน ที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน   
ต าบลขอนคลาน วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี  และการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ   เพ่ือจัดท าเป็นรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

การติดตาม  ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่
ด าเนินการอยู่  หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการ
ด าเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้
ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบ
ติดตามท่ีดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost - effective) 

การประเมินผล เป็นสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะ
ผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ
ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน อีกทั้งการติดตามและการประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการ
ติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจ
ต่อไป 

 
๔.๒ ระเบียบ วิธีในกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ด าเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลจึงจ าเป็นต้อง
มีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๒๘ ก าหนดว่าให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้ จะท าให้การติดตามและ
ประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัด
ความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้
อย่างแท้จริง 
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 องค์ประกอบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำสำมปี ประกอบด้วย 
 ๑. องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

  ๑.  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวนสามคน 
  ๒.  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๓.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
  ๔.  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
  ๕.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ
กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ 
ดังนี้ 

๑ ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๒ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๒.วิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

๑. กำรติดตำม (Monitoring) เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้
ด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
แผนการด าเนินงานประจ าปีหรือไม่  หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าใ ห้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเป็น ๔ งวด  

 

  ๒. กำรประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ 
   ๒.๑  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร  โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน

การด าเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/
ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผลความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษา
ดูงานที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานโครงการนั้นๆ ต่อไป 
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    ๒.๒  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  โดยพิจารณาจาก
ความส าเร็จในการด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ให้
รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดงวดที่ ๔ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์
ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอ
เป็นข้อมูลต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 

  

๓. แบบรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 
     ๓.๑ แบบที่ ๑ การประเมินการจัดการท าแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ซึ่งแบบที่ ๑ เป็นแบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีของท้องถิ่นโดยตนเอง  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปีแล้ว 

     ๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน จะแบ่งช่วงเวลา
การรายงานและติดตามแผนพัฒนา ออกเป็น ๔ งวด  

        - มีการติดตามและประเมินผลสิ้นเดือนของแต่ละงวด 
 - รายงานและเสนอความคิดเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร รายงานต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน       
๓.๓ แบบที่  ๓/๑  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้ประเมินผล

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด และมีก าหนดเวลาในการ
รายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ โดยใช้แบบที่ ๓/๒ และแบบที่ ๓/๓ เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมิน 

๔. ระยะเวลำในกำรติดตำมประเมินผล 

  ๑.  กำรติดตำมและประเมินผลควำมส ำเร็จของโครงกำร   

       -   ระดับหน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละ
หน่วยงานจะติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท
และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผลโครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 

-   ระดับองค์กร  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน งาน
วิชาการและแผนงานจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลเป็นงวด เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการฯ 
และเม่ือสิ้นสุดงวดที่ ๔  

จึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผล
ประจ าปีเสนอคณะกรรมการฯพิจารณา   เพื่อเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  สภา
องค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 

 

 
 



74 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  
 

องค์กระกอบ   ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยน าเสนอได้  ดังนี้ 
                   6.1  องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการฯ อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพ่ือเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
                   6.2  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลตายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  ตามเป้าหมาย
ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
                   6.3  การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
ประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
น าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


