แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2561 - 2565)
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1 ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร ตั้งอยู่เลขที่ 67/18 หมู่ที่ ๓ ตาบลคลองไทร อาเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
ติดต่อกับตาบลท่าเคย
อาเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้
ติดต่อกับตาบลมะลวน
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับตาบลศรีวิชัย
อาเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับตาบลตะกุกเหนือ อาเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เนื้อที่
ตาบลคลองไทรมีเนื้อที่ประมาณ ๙๑ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕๖,๘๗๕ ไร่
ลักษณะของตาบลคลองไทร เป็นแนวยาวจากตะวันออกไปตะวันตก โดยพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นที่
ราบมีการทานาอยู่ ทั่ว ไป และพื้น ที่ด้านตะวันตกเป็นเนินเขา เป็นสวนยางพารา และเป็นเขต ส .ป.ก.
ประชากรจะอยู่อาศัยบริเวณที่ราบและที่ราบเชิงเขา ซึ่งจะอาศัยหนาแน่นบริเวณริมถนนและวัด
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ตาบลคลองไทร มีลักษณะภูมิอากาศ ร้อนชื้น มีฝนตกประมาณ 8 เดือน
1.4 ลักษณะของดิน
ตาบลคลองไทร มีลักษณะดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก
1.5 ลักษณะของแหล่งน้า
ตาบลคลองไทร มีแหล่งน้า ทางการเกษตร จากน้าฝน แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าที่มนุษย์สร้างขึ้น
ดังนี้ คลอง -อ่างเก็บน้า - ฝาย - แม่น้า -สระ - ห้วย /ลาธาร -คลองชลประทาน - คูระบายน้า
หนองน้า/บึง
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ตาบลคลองไทร มี พื้นที่สาธารณะ ที่หมู่ที่ 6 , 8 และ 9
2 ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
ตาบลคลองไทร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน เป็นเขตขององค์การบริหารส่วนตาบล
คลองไทรทั้งหมด ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านคลองหอ
มีนายอนุสรณ์ อินทรกาเหนิด
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๒ บ้านคลองเข้
มีนายชานาญ สังข์เทพ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๓ บ้านหน้าวัดอัมพาราม มีนายคณากฤต ทองตาลึง
เป็นกานันตาบลคลองไทร
หมู่ที่ ๔ บ้านท่าน้าแห้ง
มีนายพัชรินทร์ เกิดสมบัติ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
1

หมู่ที่ ๕ บ้านเชียร
มีนายมโนช
ขวัญแก้ว
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๖ บ้านควนสุวรรณ
มีนายสรพงษ์ เผือกภูมิ
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๗ บ้านดอนใหญ่
มีนายเอกชัย สโมสร
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๘ บ้านนาลึก
มีนายธวัช
สิทธิกูล
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ ๙ บ้านไม้เรียบ
มีนายนาชัย
ราชสุข
เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2.2 การเลือกตั้ง
ตาบลคลองไทร มีประชากรทั้งหมด 5,598 คน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปี จานวน 4,343 คน
3 ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
หมู่บ้าน
ปี 2561
ชาย หญิง
รวม ครัวเรือน
หมู่ 1 คลองหอ
379 357
736
288
หมู่ 2 คลองเข้
181 208
389
181
หมู่ 3 หน้าวัดอัมพาราม 583 651 1,234
831
หมู่ 4 ท่าน้าแห้ง
573 511 1,084
427
หมู่ 5 เชียร
134 161
295
97
หมู่ 6 ควนสุวรรณ
348 320
668
386
หมู่ 7 ดอนใหญ่
151 158
309
110
หมู่ 8 นาลึก
296 301
597
285
หมู่ 9 ไม้เรียบ
142 144
286
192
รวม
2,787 2,811 5,598 2,797
(ที่มา : ที่ทาการปกครองอาเภอท่าฉาง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
ช่วงอายุ
0-7 ปี
8-17 ปี
18 -59 ปี
อายุมากกว่า 60 ปี

ชาย
325
338
1,701
422

หญิง
288
296
1,648
579

4 สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา
จานวน
- โรงเรียนวัดอัมพาราม
- โรงเรียนบ้านท่าแซะ
- โรงเรียนบ้านควนสุวรรณ
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)
- โรงเรียนบ้านท่าแซะ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลคลองไทร
โรงเรียนอนุบาล (เอกชน)

รวม
613
634
3,349
1001

3 แห่ง ได้แก่
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๓
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๔
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ ๖
จานวน ๑ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง
2

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจาหมู่บ้าน
จานวน ๔ แห่ง
กศน. (ตั้งอยู่ในวัดอัมพาราม หมู่ 3)
จานวน 1 แห่ง
4.2 สาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
จานวน ๑ แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
จานวน 2 แห่ง
คนตาบลคลองไทร อายุ 35 ปีขึ้นไป จานวน 2,361 คน ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อตรวจคัด
กรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี จานวน 51 คน
4.3 อาชญากรรม
ตาบลคลองไทร มีป้อมตารวจ มีตารวจประจา 1 นาย
ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4.4 ยาเสพติด
ตาบลคลองไทร ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติด
4.5 การสังคมสงเคราะห์
ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้มี
คุณสมบัติได้รับเบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด
5 ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
ตาบลคลองไทร มีถนน จานวน ๖9 สาย
5.2 การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้แล้ว จานวน ๙ หมู่บ้าน
5.3 การประปา
ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (ประมาณ 2 ปีบ๊ )
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันตาบลคลองไทร มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ดีเทค วันทูคอล ทรู ฯลฯ
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ตาบลคลองไทร อยู่ในเขตพื้นที่บริการของไปรษณีย์อาเภอท่าฉาง
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6 ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร
ตาบลคลองไทรอาชีพเกษตรกร ประเภท
หมู่
ครัวเรือน
รวม
ทานา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน ไม้ผล
พืชผัก
คลองหอ
9
22
171
3
3
208
คลองเข้
0
32
68
3
3
106
หน้าวัดอัมพาราม
2
362
78
6
2
450
ท่าน้าแห้ง
0
411
34
12
2
459
เชียร
1
10
60
2
2
75
ควนสุวรรณ
0
221
18
3
0
242
ดอนใหญ่
7
1
133
5
2
148
นาลึก
2
51
39
0
0
92
ไม้เรียบ
0
240
12
3
0
255
รวม
21
1,350
613
37
14
2,035
(ที่มา : เกษตรอาเภอท่าฉาง ปี 2561)
6.2 การประมง
ตาบลคลองไทร มีเกษตรกรประกอบการประมง จานวน 3 ราย
6.3 การปศุสัตว์
ตาบลคลองไทร มีเกษตรกรมประกอบการปศุสัตว์ จานวน 16 ครัวเรือน
6.4 การบริการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
มีปั๊มน้ามันและก๊าซ
จานวน 4 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม
จานวน 5 แห่ง
บริษัท/ห้างร้าน
จานวน ๒ แห่ง
ตลาดนัด
จานวน 2 แห่ง
6.5 การท่องเที่ยว
ตาบลคลองไทร มีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนา คือวัดอัมพาราม หมู่ที่ 3 ตาบลคลองไทร
6.6 อุตสาหกรรม
ตาบลคลองไทร มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ยางพารา หมู่ที่ 3
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
ตาบลคลองไทร มีการพาณิชย์ เช่น ซีพีออยย์ ,KCG
กลุ่มอาชีพ ประกอบด้วย
กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านควนสุวรรณ (ด้านปลูกผักปลอดสารพิษ) หมู่ 6
กลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านเชียร หมู่ 5 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 2
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวัดม่วง หมู่ 3
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6.8 แรงงาน
ตาบลคลองไทร มีแรงงานที่มาจากประชาชนชาวตาบลคลองไทร ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
มีแรงจากภูมิภาคอื่น และแรงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น
7 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.1 การนับถือศาสนา
มีวัด อัมพาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
ตาบลคลองไทร มีประชากรนับถือ ศาสนาพุทธ ร้อยละ 99.64 อิสลาม ร้อยละ 0.21 และคริสต์
ร้อยละ 0.14
7.2 ประเพณีและงานประจาปี
ตาบลคลองไทร มีประเพณีจบปีจบเดือนสรงน้าพ่อท่านนุ้ย และรดน้าผู้สูงอายุ รับตายาย ส่งตายาย
แห่เทียน เข้าพรรษา ออกพรรษา เวียนเทียน
7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
ตาบลคลองไทร มีนายวิเชียร พลภักดี หมู่ที่ 1 มีความรู้ผู้นาทางศาสนา มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์
นายวิชิต ยิ้มย่อง หมู่ที่ 2 มีความรู้แพทย์แผนไทย
นายจรูญ คงมีสุข หมู่ที่ 3 มีความรู้ช่างศิลปะ
นายจรัญ จันทร์สมมิตร หมู่ที่ 4 มีความรู้ หมอภูมิ
นางจรรยา แดงกลับ หมู่ที่ 5 มีความรู้ นวดแผนโบราณ
นายย้วน ประดิษฐ์ หมู่ที่ 7 มีความรู้ เครื่องจักสาน
นายเฉลียว นาคชานาญ หมู่ที่ 8 มีความรู้ กลองยาว
นายสมพร เทพทอง หมู่ที่ 9 จิตอาสาปศุสัตว์
7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ตาบลคลองไทร มีสินค้า คือ เครื่องแกง(หมู่ที่ 3 ,4) น้าผัดไท (หมู่ที่ 3)
8 ทรัพยากรธรรมชาติ
8.1 น้า
ตาบลคลองไทร มีคลองชนประทาน หมู่ที่ 7 บ้านดอนใหญ่
8.2 ป่าไม้
พื้นที่ตาบลคลองไทร มี พื้นที่สาธารณะ ที่หมู่ที่ 6 , 8 และ 9
8.3 ภูเขา
พื้นที่ตาบลคลองไทร ไม่มีภูเขา
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติถูกบุกรุกโดยมนุษย์
9 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้า)
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
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หมู่บ้าน
คลองหอ
คลองเข้
หน้าวัดอัมพาราม
ท่าน้าแห้ง
เชียร
ควนสุวรรณ
ดอนใหญ่
นาลึก
ไม้เรียบ

พื้นที่
4,375
1,870
9,600
11,500
3,880
6,875
7,075
5,625
11,000

9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร
หมู่
พื้นที่ (ไร่)
ทานา
ยางพารา
ปาล์มน้ามัน ไม้ผล
พืชผัก
คลองหอ
112
191
1,830
13
6
คลองเข้
0
419
696
12
13
หน้าวัดอัมพาราม
12
7,233
920
35
10
ท่าน้าแห้ง
0
7,724
525
27
4
เชียร
11
87
667
6
3
ควนสุวรรณ
0
4,086
186
13
0
ดอนใหญ่
79
9
1,803
45
10
นาลึก
9
667
387
0
0
ไม้เรียบ
0
6,563
171
18
0
(ที่มา : เกษตรอาเภอท่าฉาง ปี 2561)
9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้าทางการเกษตร
ตาบลคลองไทร มีแหล่งน้า ดังนี้ (ข้อมูลจาก แบบสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้า)

-

คลอง(หมู่ที่ 1,4,6,7,9)
อ่างเก็บน้า (หมู่ที่ 4)
ฝาย (หมู่ที่ 4)
แม่น้า (หมู่ที่ 9)
สระ (หมู่ที่ 4)
ห้วย /ลาธาร (หมู่ที่ 6,9)
คลองชลประทาน (หมู่ที่ 7)
คูระบายน้า (หมู่ที่ 8)
หนองน้า/บึง(หมู่ที่ 9)
9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ )หรือน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค)
ตาบลคลองไทร มีแหล่งน้ากิน น้าใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นบ่อบาดาลสาธารณะ บ่อน้าตื้น
ประปาหมู่บ้าน
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ส่วนที่ 2
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 6 ด้าน
1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2 การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5 ด้านความมั่นคง
6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8 ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์
"มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศฝั่งอันดามัน – อ่าวไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตร และมุ่งสู่การเป็นผู้นาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ที่ยั่งยืนในภูมิภาค”
เป้าประสงค์
1. เป้าหมายการเติบโตผลิตภัณฑ์ (GPP) ของกลุ่มจังหวัดเพิ่มเฉลี่ย 7.75 % มูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมปี 2550 เป็น 89.998 ล้านบาท อัตราการว่างงานต่ากว่า 0.5%
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
3. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถแก้ปัญหาผลผลิตด้านเกษตรตกต่าและขยายการส่งออก
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การเกษตร ฯลฯ อย่างมั่นคงยั่งยืนตลอดจนมีการบริหาร
จัดการศูนย์กลางการคมนาคมระหว่างประเทศทั้ง 2 ฝั่งทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตภาคการเกษตร
โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1. การพัฒนาการตลาด
2. การพัฒนาการผลิต
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3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมควบคู่ไปกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยมียุทธศาสตร์ประกอบด้วย
1. การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
2. การพัฒนาศักยภาพระบบการบริการเครือข่ายและการตลาด การท่องเที่ยว
3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
การพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2559 - 2563 ฉบับทบทวน (รอบปี พ.ศ. 2560)
วิสัยทัศน์
“ โครงสร้างพื้นฐานดี ประเพณีวัฒนธรรมเด่น เน้นการท่องเที่ยว รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาเศรษฐกิจ
พอเพียง ”
พันธกิจ
1. ปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ ยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้ทาคุณประโยชน์ต่อประเทศ
2. ส่งเสริมประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วม
3. บริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
4. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสาธารณูปโภค
5. ส่งเสริม อนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม ประเพณี จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทานุบารุงศาสนา
6. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
7. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ
8. ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ
9. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
10. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม
11. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
12. พัฒนาบริการสาธารณะสู่ประชาคมอาเซียน
13. ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สร้างเครือข่าย เฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15. พัฒนาบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความมั่นคงของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(อื่นๆ กรณีมีความสัมพันธ์/สอดคล้องกับ THAILAND 4.0 ถ้ามีระบุด้วย)
มั่งคั่ง ผนึกกาลัง 3 ภาคส่วน บันได 3 ขั้นของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับศักยภาพของพื้นที่
2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
2.1 วิสัยทัศน์
จัดโครงสร้างพื้นฐาน มีเศรษฐกิจพึ่งตนเอง พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน มีการบริหารจัดการ
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
๑.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
๑.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาทางด้านแหล่งน้า
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2 ด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการพาณิชยกรรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้านการพัฒนาคนและสังคม
๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
๓.๒ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม
๓.๓ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
๓.๔ แนวทางการพัฒนา ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
๔.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมบาบัดและฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
๔.๒ แนวทางการพัฒนา การป้องกันและแก้ไข้ปัญหามลพิษ
๔.๓ แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๕.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
2.3 เป้าประสงค์
การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ระบบ
สาธารณูปโภคโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐาน
2.4 ตัวชีว้ ัด
1.จานวนของถนนที่ดาเนินการให้มีความสะดวกในการสัญจร
2.จานวนแก่งที่ดาเนินการให้มีน้าสาหรับการอุปโภค บริโภคในแต่ละปีอย่างพอเพียง
3 จานวนครั้งของการพัฒนาแห่งน้าในตาบล
4 จานวนครั้งที่มีการพัฒนาด้านอาชีพ
5 ส่งเสริมและพัฒนาทางด้านสังคมและการศึกษา
6 ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
7 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
8 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์
9 ส่งเสริมบาบัด และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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10 การป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
11 พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
12 พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
13 ระบบการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร
2.5 ค่าเป้าหมาย
จานวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ร้อยละ 20
ประชาชนมีอาชีพและรายได้ สนับสนุนกลุ่ม ปีละ 3 โครงการ
ประชาชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ปีละ 15 โครงการ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ ปีละ 2 โครงการ
บริหารจัดการได้มาตรฐาน ปีละ 10 โครงการ
2.6 กลยุทธ์
องค์การบริหารส่วนตาบล มีกลยุทธ์ในการบริหารงบประมาณ โดยการใช้งบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลที่จัดเก็บเป็นรายได้ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากภาครัฐ และขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้อง
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทรมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยเน้นโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภค ที่ดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตดี
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร จัดทาแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
เขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
และแนวนโยบายของรัฐบาล
3 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis
ด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็งชุมชนตาบลคลองไทร เป็นเมืองที่มีถนนสายหลัก 41 ถนนสายรอง 4112 เป็นทางคมนาคม
สะดวก เป็นแหล่งจัดหาสินค้ามาจาหน่ายได้ส่งผลให้สินค้ามีการหมุนเวียนไปสู่มือผู้บริโภคได้อย่างสะดวก
จุดอ่อน ประชาชนตาบลคลองไทรมีการรวมกลุ่มน้อย
โอกาส นายกองค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร มีความสามารถดึงงบประมาณมาสู่ตาบลคลองไทร มี
การดึงงบประมาณมาสู่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ
อุปสรรค การจัดของงบประมาณมีกระบวนการขั้นตอนมาก
ด้านสังคม
จุดแข็ง ประชาชนในตาบลคลองไทร มีการรวมกลุ่มในการจัดทากิจกรรมต่าง ๆ ในวันสาคัญทาง
ศาสนา ประเพณี อย่างเข้มแข็ง
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จุดอ่อน ประชาชนในตาบลคลองไทร มีการรวมกลุ่มในการจัดทากิจกรรมส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้
จานวนน้อย
โอกาส ตาบลคลองไทร มีงบประมาณ ทั้งจากรัฐบาล เงินกองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ จานวนมาก
อุปสรรค การนาเงินจากกองทุนหมู่บ้านมาใช้ การจัดทากิจกรรมสาธารณะมีน้อย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติที่กันไว้เป็นที่สาธารณะ ในหมู่ 6,8 และ 9
จุดอ่อน ประชาชนบางส่วนบุกรุกที่สาธารณะ
โอกาส ผู้นาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน มีความสามารถปกป้องที่สาธารณะได้ดี
อุปสรรค ยังไม่มีการจัดทาโฉนดที่ดินสาธารณะ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตาบลคลองไทร เป็นพื้นที่ที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และโกดังเก็บสินค้า ทาให้มีแรงงาน ทั้ง
ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับจ้างเป็นจานวนมาก ก่อให้เกิด ธุรกิจบริการบ้านเช่า ส่งผลให้
เกิดปัญหา เช่นเรื่องขยะ มลพิษ อาชญากรรม
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี

ความสามารถใน
การแข่งขัน

ความมั่นคง

พัฒนาคน

เสมอภาค

บริหารจัดการ
ภาครัฐ

สิ่งแวดล้อม

ต่างประเทศ
แผนพัฒนา
ฉบับที่ 12

ทุนมนุษย์

เศรษฐกิจ

การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

พัฒนาภาคการ
ผลิตและ
อุตสาหกรรม

ความเลือ่ มล้า

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

จังหวัดมีการ
จัดการศักยภาพ
การท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน

ส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินค้า
เกษตร

สิ่งแวดล้อม

ความ,มั่นคง

ธรรมาภิบาล

การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
และศูนย์โลจิสติกส์(Logistics
Hub ) ภาคใต้ตอนบน

ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งและ
โลจิสติกส์ของจังหวัดมี
ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

แนว
ทางการ
พัฒนา

ผลผลิต/
โครงการ

ก่อสร้าง
บุกเบิก
ปรับปรุง
ซ่อมแซม
เส้นทาง
คมนาคม

-ก่อสร้าง
ซ่อมแซม
ปรับปรุง
ถนน
สะพาน
ฯลฯ

การสร้างความ
มั่นคงของ

การส่งเสริม
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี

ชาติ

โครงสร้างพืน้ ฐาน

พัฒนา
ด้าน
สา
ธารณูป
โภค

-ขยาย
เขต
ประปา
ซ่อม
แซม
ประปา
ไฟฟ้า
ฯลฯ

พัฒนา
ด้าน
แหล่ง
น้า

ขุดเจาะ
บ่อ
บาดาล
ฝาย
น้าล้น
ฯลฯ

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ส่งเสริม
กลุ่ม
อาชีพ

ส่งเสริม
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
ทาง
ด้าน
สังคม
และการ
ศึกษา

ปรับ
ปรุง
อาคาร
อเนก
ประสงค์
จัด
แสดงผล
งานเด็ก
นักเรียน
ฯลฯ

ส่งเสริม
และ
พัฒนา
ด้าน
ศาสนา
และ
ศิลปะ
วัฒน
ธรรม

จัดงาน
ประ
เพณีจบ
ปีจบ
เดือน
อบรม
จริย
ธรรม
ของดี
เมือง
ท่าฉาง
ฯลฯ

ส่ง
เสริม
การ
กีฬา
และ
นัน
ทนา
การ

ชุมชนเสี่ยงภัยมีความ
พร้อมในการจัดการภัย
พิบัติ

การพัฒนา
บริการ
สาธารณสุขเข้า
สู่ประชาคม
อาเซียน

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว

ป้องกัน
และ
ส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัย
และสังคม
สงเคราะห์

จัดกีฬา
อบต.
จัดซื้อ
อุปกรณ์
กีฬา
ฯลฯ

พื้นที่ป่ายังคงความอุดม
สมบูรณ์และมีพื้นที่สี
เขียวเพิ่มขึ้น

ชุมชนและเมือง
ท่องเที่ยวหลัก
มี
สภาพแวดล้อม
ที่ดี

ส่งเสริม สนับสนุน
การท่องเที่ยวและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

การพัฒนาคนและ
สังคม

เศรษฐกิจ

ส่งเสริม
อาชีพ
การลงทุน
และการ
พาณิชยก
รรม

ส่งเสริม
อนุรักษ์
ศาสนา ศิลป์
วัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา

สนับ
สนุน
ชมรม
ผู้สูงอายุ
อายุ
ฯลฯ

ส่งเสริม บาบัด
และฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ปลูก
ป่า
อนุรักษ์
ทรัพยา
กร

นวัตกรรม

การสร้างฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

ชุมชนและแหล่ง
ท่องเที่ยวมีความ
ปลอดภัย

ประชาชนมีสุขภาวะ

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. ใน
เขตจังหวัด

โลจิสติกส์

การพัฒนาสังคม
ปลอดภัย คุณภาพ
ชีวิตที่ดี

เยาวชนได้รับการพัฒนา
เติมศักยภาพ

พื้นที่เศรษฐกิจ

การ
ป้องกัน
และ
แก้ไข
ปัญหา
มลพิษ

อบรม
การคัด
แยก
ขยะ

พัฒนา
เศรษฐกิจ

ส่งเสริม
การมีส่วน
ร่วม
ทางการ
เมือง

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

พัฒนา
บุคลากรและ
ระบบการ
บริหารจัดการ
ที่ดีของ
องค์กร

พัฒนา
ปรับปรุง
แหล่ง
ท่องเที่ยว

กวาด
ป่า
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ปรับ
ภูมิทัศน์
ศึกษาดู
งาน
ก่อสร้าง
ทางลาด
คน
พิการ
จัดเวที
ประชา
คมฯ
ฯลฯ

3.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic map)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น Strategy May
องค์การบริหารส่วนตาบลคลองไทร
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์

จัดโครงสร้างพื้นฐาน มีเศรษฐกิจพึ่งตนเอง พัฒนาสังคมและวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน มีการบริหารจัดการ

1.จัดให้มีและบารุงทางบก
ปรับปรุงและพัฒนาการคมนาคม
ระบบสาธารณูปโภคให้ได้
มาตรฐานและเพียงพอ

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ระบบ
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการได้
มาตรฐาน
1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

- ก่อสร้าง
แนวทางการ
พัฒนา

บุกเบิก ปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม
-พัฒนาด้าน
สาธารณูปโภค
-พัฒนาทางด้าน
แหล่งน้า

2.บารุงและ
ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของประชาชน

ประชาชนมี
อาชีพและรายได้
ที่เพียงพอ

3.ส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา
และนันทนาการ
ส่งเสริมการพัฒนา
เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ

ประชาชน สตรี
เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้
พิการ มีคุณภาพ
ชีวิต ที่ดีขึ้น

2. การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ

-พัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ การ
ลงทุนและการ
พานิชยกรรม

3. การพัฒนา
ด้านการ
พัฒนาคมและ
สังคม
-ส่งเสริม
และพัฒนา
ทางด้าน
สังคมและ
การศึกษา
-ส่งเสริม
และพัฒนา
ด้านศาสนา
และ
ศิลปวัฒนธ
รรม
-ป้องกัน
และส่งเสริม
สุขภาพ
อนามัยและ
สังคม
สงเคราะห์

4.บารุงรักษา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

5 พัฒนา
ด้านการ
พัฒนา
บุคลากรและ
ระบบการ
บริหาร
จัดการที่ดี
ขององค์กร

สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

บริหารจัดการได้
มาตรฐาน

4.การพัฒนาด้าน
การจัดการทรัพยากร
ธรรมและการ
ท่องเที่ยว

5. การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี

-ส่งเสริมบาบัด

-พัฒนาบุคลากร

และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว

และระบบการ
บริหารจัดการที่
ดีขององค์กร
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ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ
ที่

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
ยุทธศาสตร์
ด้าน

1

โครงสร้างพื้นฐาน

บริการชุมชนและสังคม

2

เศรษฐกิจ

บริการชุมชนและสังคม

3

การพัฒนาคนและ
สังคม

บริการชุมชนและสังคม
บริหารทั่วไป

4

ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว

5

การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

การดาเนินงานอื่น
บริหารการชุมชน

บริหารงานทั่วไป
บริการชุมชนและสังคม

รวม 5 ยุทธศาสตร์

8 ด้าน

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมขน
การศึกษา
สาธารณสุข
รักษาความ
สงบภายใน
งบกลาง
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
บริหารงาน
ทั่วไป
เคหะและ
ชุมชน
9 แผนงาน

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
กองช่าง
สานักปลัด

หน่วยงาน
สนับสนุน
กองคลัง สานัก
ปลัด
กองคลัง

สานักปลัด
ศพด. อบต.
คลองไทร

กองคลัง กอง
ช่าง

สานักปลัด

กองคลัง
กองช่าง

สานักปลัด
กองช่าง

กองคลัง
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