
 

สรุปสถานการณ์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   

โดยวิเคราะห์   SWOT  Analysis   
 

           เป็นการวเิคราะห์ด้วยระบบ  SWOT  Analysis  เป็นการวิเคราะห์ภาพการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ซ่ึงเป็นองคก์รหลักในการพัฒนาท้องถิน่เพื่อคน้หาจุดแขง็

จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเดน็ที่ต้องวเิคราะห์ ได้แก่  S-Strength 

(จุดแข็ง) W-Weakness  (จดุอ่อน) O-Opportunity  (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) หลักการส าคัญ

คอืการวเิคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ ์ ๒ ด้าน  คอืสภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์

ภายนอกเพื่อให้รูจ้ักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารและบริการกิจการสาธารณะในการ

วเิคราะห์นีจ้ะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการสนับสนุนการจดัท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น     คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิน่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

นั้นๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทั้งที่เกิดขึน้แล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตถึง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาท้องถิน่ขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ในการก าหนด

วสิัยทัศน์พันธกิจ     แนวทางการพัฒนาและโครงการ กจิกรรมต่างๆ ที่เปน็ไปตามอ านาจหน้าที่ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   รวมถึงผลการวเิคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (lntegation)    ในเชิง

พื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามเช่ือมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัดและประเทศ     การสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชน ในการร่วมคดิร่วมแก้ปัญหาร่วมสร้างร่วมจัดท าสง่เสริมความเขม้แข็งของ

ชุมชนในเขตพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่ทุกๆ      ด้านการพัฒนา

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  จ าเป็นจะต้องอาศยัความร่วมมือของชุมชนจึงจะสมบูรณ์ได้

ประชาชนในพื้นที่ตระหนกัและร่วมแก้ไขปัญหา   องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ยงัได้เน้นให้คน

เป็นศูนยก์ลางของการพัฒนา เนน้การส่งเสริมการศกึษาเด็กก่อนวัยเรียน พัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะ

เป็นประชากรที่มีคุณภาพ โดยยดึแนวทางในการจดัระเบียบการศกึษาส่วนการพัฒนาอาชีพนั้นจะเนน้

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองเป็นหลักและจดัตัง้เศรษฐกิจพอเพยีงโดยส่วนรวม 

                 การวเิคราะห์ภารกจิอ านาจหน้าที่ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลตามพระราชบัญญัติสภา

ต าบลและ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่6 พ.ศ. 2552  และตาม



พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๔๒     และรวบรวมกฎหมายอ่ืนขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   เพื่อให้ทราบวา่องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ทีจ่ะเข้าไปแกไ้ขปัญหาในเขตพืน้ที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   ก าหนดวธิีการด าเนินการตามภารกิจสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติแผนพัฒนาจงัหวดั   แผนพฒันาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของ

รัฐบาลและนโยบายของผู้บริหารท้องถิน่ 
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 ทั้งนีส้ามารถวเิคราะห์ภารกิจใหต้รงกับสภาพปัญหา  โดยสามารถแบ่งก าหนดภารกจิ

ได้เป็น  7  ด้าน       ซ่ึงภารกิจถกูก าหนดอยูใ่นพระราชบัญญัติสภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552    และตามพระราชบัญญัตกิ าหนดแผนและ

ขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  พ.ศ.๒๕๔๒  ดังนี ้

 ๑. ด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐาน  

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

 ๑.๑  จัดให้มีและบ ารงุรกัษาทางน้ าและทางบก (มาตรา 67(1)) 

 ๑.๒  ให้มีน้ าเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร  (มาตรา 68(1)) 

 1.3  ให้มีและการบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธิีอ่ืน (มาตรา 67(2)) 

 1.4  ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  (มาตรา 68(3)) 

 1.5  การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอืน่ๆ  (มาตรา 16(4)) 

 1.6  การสาธารณูปการ (มาตรา 16(5)) 

- จุดอ่อน  ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ทุกพื้นที่ 

- จุดแข็ง      ได้รับเงินอุดหนุนในการบริหารงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  โอกาส      พื้นที่ต าบลติดต่อกับเขตเทศบาลซ่ึงเป็นเส้นทางสู่ศูนยก์ารคา้ 

-  อุปสรรค    ขาดการติดต่อประสานงานท าให้ไม่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม 

-  ปัญหาหลัก    การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 



-  ปัญหารอง     มีงบประมาณไม่เพียงพอ    

  
 

 ๒. ดา้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  2.1  สง่เสริมการพัฒนาสตรี เดก็ เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67(6)) 

 ๒.2  ป้องกนัและระงับโรคติดต่อ (มาตรา67(3)) 

 2.3  ให้มีและบ ารงุรกัษาสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและ

สวนสาธารณะ 

                                     (มาตรา68(4)) 

 2.4  การสงัคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเดก็ สตร ีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

                            (มาตรา 67(6)) 

 2.5  การปรับปรงุแหล่งชุมชนแออัดและการจดัการเกี่ยวกับที่อยูอ่าศัย (มาตรา16(5)) 

 2.6  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน 

(มาตรา16(5)) 

 2.7  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรกัษาพยาบาล (มาตรา(16(9)) 
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- จุดอ่อน       ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสหรือขาดการประสานกันระหว่าง

หน่วยงาน 

                ภาครัฐกับประชาชน 

- จุดแข็ง        เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้ ความสามารถพร้อมให้บริการ 

- โอกาส        เพิ่มประสิทธภิาพของเจ้าหน้าที่และเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนในการ

บริการ 

- อุปสรรค      ขาดความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

- ปัญหาหลัก   ประชาชนขาดโอกาสและความรู้ความเขา้ใจถึงปัญหาสุขภาพ 

- ปัญหารอง    ประชาชนเพิ่มขึ้น คา่ใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแต่รายรับเท่าเดิม 



 

 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สงัคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 3.1   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 

 3.2   การคุม้ครองและดูแลนสาธารณสมบตัิของแผ่นดนิ (มาตรา 68(8)) 

 ๓.3   การผังเมือง (มาตรา 68(3)) 

 3.4   ให้มีที่จอดรถ (มาตรา 16(3)) 

 3.5   รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 

16(17)) 

 3.6   การควบคุมอาคาร (มาตรา 16(28)) 

- จุดอ่อน      ประชากรผู้แอบแฝงมีจ านวนที่เพิ่มขึ้น 

- จุดแข็ง       ประชาชนให้ความร่วมมือกับส่วนราชการดี 

- โอกาส       มีงบประมาณและหน่วยงานราชการอื่นเข้าพื้นที่เพื่อกระตุ้นและ

ยกระดับหมูบ่้าน 

               พร้อมทั้งสร้างความเขม้แข็งในชุมชน  

- อุปสรรค     จ านวนประชากรแอบแฝงที่มีอยูใ่นพื้นที่ 

- ปัญหาหลัก  งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเช่นการจัดท าผังเมือง 

- ปัญหารอง  ประชาชนต้องเขา้ถึงระบบการบริหารราชการต่างๆ 
 

 4. ด้านการวางแผน การสง่เสริม การลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว  

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 4.1    ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68(6)) 

 4.2    ให้มีและสง่เสริมกลุ่มเกษตรกร และกจิการสหกรณ์ (มาตรา 68(5)) 

 4.3    บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68(7)) 

 ๔.4    ให้มีตลาด (มาตรา68(10)) 

 4.5    การท่องเที่ยว (มาตรา 68(11)) 

 4.6    กิจการเกี่ยวกบัพาณิชย ์(มาตรา 68(11)) 
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 4.7   การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (7)) 

 4.8   การพาณิชยก์รรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16(7)) 

- จุดอ่อน      ประชากรในพื้นที่ขาดแหล่งเงินทุน 

- จุดแข็ง       มีจ านวนแรงงานมากที่รองรับการท างานในพื้นที่ 

- โอกาส       มีตลาดและองคก์รต่างๆ พร้อมที่จะรองรับผลิตภัณฑ์แปรรูป  

- อุปสรรค     สินค้ามีราคาที่สูงขึ้นและคา่ตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น 

- ปัญหาหลัก  ขาดความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 

- ปัญหารอง  คุณภาพ  ผลิตภัณฑ์ ที่ยังไมไ่ด้มาตรฐาน 
 

 5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี ้

 5.1  คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (มาตรา 

67(7)) 

 5.2  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิสาธารณะ รวมทัง้ก าจดัมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกลู 

                            (มาตรา 67(2)) 

- จุดอ่อน  ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาการด้านการท่องเที่ยว 

- จุดแข็ง  มีพืน้ที่ส าหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

- โอกาส  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในด้านการพัฒนาแหล่งธรรมชาติ 

- อุปสรรค  ขาดงบประมาณในการสนับสนุน 

- ปัญหาหลัก  ประชากรในพื้นที่ยังไมเ่ห็นความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ 

- ปัญหารอง   ขาดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  
 

 6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น  

ภารกจิท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 6.1  บ ารุงรกัษาศลิปะจารีตประเพณ ีและภูมิปัญญาทอ้งถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

                                        (มาตรา67(8))  



 6.2  สง่เสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67(5)) 

 6.3  การจัดการศกึษา (มาตรา 16(9)) 

 6.4  ส่งเสริมการกีฬา จารตีประเพณ ีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น (มาตรา 17(18)) 

- จุดอ่อน        มีประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเพณีทาง

ศาสนาและ 

                 วัฒนธรรม 

-  จุดแข็ง        มีงบประมาณในการด าเนินการตามประเพณีต่างๆ 

- โอกาส         ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการเขา้ร่วมประเพณีต่างๆตามที่ 

อบต. 

                 ด าเนินการ 
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- อุปสรรค       ประชาชนบางกลุ่มที่ยังไม่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับประเพณีต่างๆ 

- ปัญหาหลัก    ประชากรในพื้นที่ยังไมเ่ห็นความส าคัญทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 

- ปัญหารอง     ประชาชนผู้เข้าถึงประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ยงัมีจ านวนไม่มาก

  
 

 7. ดา้นการบริหารจัดการและสนับสนนุการปฏิบตัภิารกจิขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น    ภาระท่ีเกี่ยวข้องดังต่อไปนี ้

 7.1  สนับสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น  

                             (มาตรา 45Z3)) 

 7.2   ปฏิบัตหิน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้

ตามความ 

                             จ าเป็นและเหน็สมควร (มาตรา 67(9)) 

 7.3   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16(6)) 

 7.4   การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิหนา้ที่ขององคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

                                 (มาตรา17(3)) 



 7.5  การสร้างและรักษาทางบกและทางน้ าที่เช่ือมต่อองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

                            (มาตรา  17(16)) 

- จุดอ่อน         การบริการจัดการยังไม่เป็นระบบ แต่มีความคล่องตัวในการบริหาร

จัดการ 

- จุดแข็ง         มีเทคโนโลยทีี่ทันสมัย สามารถรองรับการให้บริการประชาชน 

- โอกาส         ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ 

- อุปสรรค      มีงบประมาณจ ากัด 

- ปัญหาหลัก    บุคลากรขาดความรู้ ความช านาญในด้านเทคโนโลยี 

- ปัญหารอง     ประสานงานยังไม่มีระบบและต่อเนื่อง 
 

        ภารกจิท้ัง  7  ด้าน    ตามที่กฏหมายก าหนดให้อ านาจองคก์ารบริหารส่วนต าบล

สามารถที่จะแก้ปัญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลได้เป็นอยา่งดี   มีประสิทธภิาพและมีประสิทธผิล      

โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ด าเนินการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบล และ

จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผนพัฒนาจงัหวดั แผนพัฒนาอ าเภอ 

แผนพัฒนาต าบล  นโยบายของรฐับาล และนโยบายของผู้บริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเปน็

ส าคัญ 

                 ภารกจิหลักและภารกจิรองท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องด าเนินการ 

 ภารกิจที่ได้วิเคราะห์ดงักล่าวข้างต้นน ามาก าหนดภารกจิหลกัและภารกิจรองที่จะ

ด าเนินการตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี องคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองเรือ มีภารกิจหลักและภารกจิ

รองที่จะต้องด าเนนิการดังนี ้
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 ภารกจิหลัก 

๑.ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๓.ด้านการจดัระเบียบชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรียบร้อย 

๔.ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



๕.ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

๖.ด้านการส่งเสริมการศกึษา 

๗.ด้านการป้องการและบรรเทาสาธารณภัย 

 ภารกจิรอง 

๑.การฟื้นฟูวัฒนธรรมและประเพณ ี

๒.การสนบัสนนุและส่งเสริมศกัยภาพของกลุ่มอาชีพ 

๓.การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร 

๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน    

   

  

 
 

 วิสัยทัศน์  พันธกิจการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ   

   “ ต าบลน่าอยู ่  เชิดชูคุณธรรม    ส่งเสริมการศึกษา   สร้างเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  

                           พัฒนาคุณภาพชีวิต    เศรษฐกิจแบบพอเพยีง    ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ” 

 พันธกิจ   

  ๑.      จัดบริการขัน้พื้นฐานด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  อยา่งเพยีงพอและทั่วถึง  โดย

ควบคุมให้ 

   สอดคล้องกับระบบผังเมืองรวมและมีความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

  ๒. พัฒนาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ให้เป็นเมอืงน่าอยูส่ภาพภูมิทัศน์สวยงาม  มี

ความ 

                   สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย   ปราศจากมลภาวะ 

  ๓. องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือ  มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส   

มีขีดความ 

   สามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ตรงความต้องการของประชาชน โดย

เสริมสร้าง 

                   เครือขา่ยการประสานงานทั้งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งแสวงหาแหล่งรายได้ใหม ่ เพื่อ

น ามา 

                   พัฒนาต าบล 

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗,๖๘  หมายถึง พ.ร.บ. สภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา 

๑๖,๑๗  และ ๔๕ หมายถึง พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น

   

 



  ๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นสังคม

แห่งภูมิ 

                   ปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้   คดิเป็น  ท าเป็น  แก้ปัญหาเป็น    มีช่องทางรับรู้ข้อมูล

ขา่วสารที่ 

                   ทันสมัย  สามารถปรับตัวต่อสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและด ารงตนในสังคมได้อยา่งมี

คุณคา่ 
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  ๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี มีอาชีพ รายได้   มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมมี

ความ 

                    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    มีสุขอนามัยและความเป็นอยูท่ี่ดี   ปลอดภัยจากโรคภัย

ไขเ้จ็บและ 

                   ยาเสพติด  ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อยา่งทั่วถึง  

   ๖. พัฒนาชุมชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเรือให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง มี

จิตส านึก มี 

                   ศักยภาพในการร่วมคิด   ร่วมท า   ร่วมรับผิดชอบ   สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนา

ชุมชนของ 

                   ตนเองอยา่งมีประสิทธภิาพ 

  ๗. ประชาชน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ผู้น าท้องถิ่น  ตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบใน

การ 

                   ปกครองระบอบประชาธิปไตย   มีคุณภาพ   คุณธรรม   โปร่งใส  และยุติธรรม    

ประชาชนมี 

                   ส่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและมีส่วนรว่มในการพัฒนาและการเลือกตั้งทุกระดับ 

  ๘. ส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  ไร่นาสวนผสม  และ

ระบบเกษตร 

   อินทรีย์หรือเกษตรชีวภาพ   เพื่อลดการใช้สารเคมี  ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพษิ 

  ๙.       บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล

คลองเรือ  

  ๑๐.    ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักและมีจิตส านึกที่ดีในการป้องกันและรักษา 

                   ทรัพยากรธรรมชาติให้สวยงามยั่งยืน 
 



  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองเรือ ได้ก าหนดยทุธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร ์

ไว ้ 6  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ 

   สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

   โครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑.๑  จัดหาบริการพื้นฐานที่จ าเปน็แกก่ารด าเนินชีวิตและความเป็นอยู่ 

        ของประชาชน 

๑.๒  ขยายการบรกิารด้านสาธารณูปโภค  ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  ให้ 

       ทั่วถึงทุกหมูบ่้าน 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา

การศกึษาและการสง่เสริมการ

ศาสนาการพัฒนาการสาธารณสุข

และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน       

 

 

๒.๑ พัฒนาคน ชุมชน สังคม  การศึกษา  การสาธารณสุขพัฒนาเดก็และ 

      เยาวชน สตรี สงเคราะห์ผู้สงูอายุ คนพกิารงานพัฒนาคุณภาพชีวิต   

      งานฝึกอบรม 

๒.๒ การรกัษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนลดอาชญากรรมและการ 

      แก้ไข ปัญหายาเสพตดิ 

๒.๓ พัฒนาสวนสาธารณะและการกีฬา 

๒.๔ จัดกจิกรรมสร้างความสามัคคีและอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณี 

3.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาชุมชน 

การพัฒนาสงัคมและพัฒนา

เศรษฐกิจแบบฐานราก 

 

 

๓.๑ พัฒนาฝีมือในการประกอบอาชีพของประชาชน ส่งเสริมอาชีพ การ 

      บริการต่างๆ สนับสนุนให้ประชาชนร่วมคิด ร่วมท า ใช้หลักการมีส่วน 

      ร่วมและ พึง่พาตนเอง จดัตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์  

      จดัลานคา้ชุมชน โดยสอดแทรกแนวคิดเรื่องการพฒันาเศรษฐกิจ 

      ชุมชนพึ่งตนเองในทกุโอกาส 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

4.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการ

บริหารงาน การพัฒนาบุคลากรและ

การบรกิารประชาชน 

๔.๑  ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนกังานส่วนต าบลและลกูจา้ง 

๔.๒  ฝึกอบรมให้ความรูแ้กสมาชิกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลและผู้น า 

๔.๓  เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารให้แก่ประชาชน 



 ๔.๔  การจดัเวทปีระชาคมต าบล  

๔.๕  เสริมสร้างความรู้และจิตส านึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและ 

       ชุมชนในต าบล 

5.ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการ

เกษตรและส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ

พอเพยีง 

  

๕.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกจิ 

       พอเพยีง  ไร่นาส่วนผสม 

๕.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ และการ 

      เลีย้งสตัว ์ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพษิ 

6.ยุทธศาสตรด์้านการบรหิาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

๖.๑ สง่เสริมการอนุรกัษ์ดนิและน้ าปลกูจิตส านกึให้ประชาชนตระหนกัถึง 

     คุณคา่และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแกไ้ขปัญหาขยะ น้ า 

     เสียมลภาวะและภาพแวดล้อมต่างๆ 

๖.๒ การรณรงคใ์ห้ประชาชนรักการปลูกต้นไมแ้ละดูแลให้มีการใช้ 

      ประโยชน์ ทีด่ินให ้เหมาะสม  

๖.๓ ส่งเสริมการลงทุนด้านการเกษตรการบรกิารและถา่ยทอดเทคโนโลยี 

       ด้านการเกษตร 

 

 


