
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
ในช่วง 5 ปี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคงการอ านวยความยุติธรรม 
2. ด้านทรัพยากรมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
3. ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร   
4. ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ด้านเศรษฐกิจฐานราก 
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารการปกครอง ความม่ันคงการอ านวยความยุติธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พฒันาองคก์รและบุคลากรในทอ้งถ่ิน  บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี 
2. แนวทางการรักษาความสงบภายใน 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรมนุษย์และส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พฒันาการศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและการน ามาใชป้ระโยชน์ 
2. พฒันาดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
3. พฒันาการสังคมสงเคราะห์ 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านผังเมืองและการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา   

1. พฒันาการผงัเมืองและบริหารจดัการที่ดิน 
2. พฒันาการเกษตรแบบบูรณาการ 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พฒันากลุ่มและเครือข่าย (Net  Work) 
2. พฒันาจิตใจและคุณธรรม 
3. พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทางเทา้  ท่อระบายน ้า 
4. การสร้างชุมชนปลอดยาเสพติด  อาชญากรรม 

5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจฐานราก  
 แนวทางการพัฒนา 



1. พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. พฒันาส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 

1. พฒันาระบบสาระสนเทศและการกระจายขอ้มูลข่าวสาร 
2. พฒันาระบบการศึกษา 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
การพัฒนาจากปัญหา 
 สภาพปัญหาต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ซ่ึงน ามาจัดหมวดหมู่ตามแผนสาขา 
แผนงานดงัน้ี 
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารทั่วไป 
1. สภาพการบริหารบุคคลขาดประสิทธิภาพ ความไม่ต่อเน่ืองของการจดัหาบุคลากร 
2. ขาดเคร่ืองมือ วสัดุครุภณัฑท์ี่จ าเป็นในการบรรเทาสาธารณะภยัและการบริหารกิจการของ อบต. 
3. การจดัสรรงบประมาณสัดส่วนไม่เพียงพอและตรงตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินในการแกไ้ขปัญหา 
4. สภาพการเจริญเติบโต/ปัญหาของชุมชนสวนทางกบัการจดัสรรงบประมาณ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1. ขาดที่สาธารณะประโยชน์ในการพฒันาให้เป็นศูนยก์ารผลิตและจ าหน่ายผลิตผลในชุมชนรวมทั้ง ที่วางขาย
ของไม่มีเป็นเหตุให้ขาดการก าหนดระเบียบความเรียบร้อย   
2. พ้ืนท่ีไม่เหมาะและเอ้ืออ านวยกบัการลงทุนทางอุตสาหกรรม เน่ืองจากค่าใชจ้่าย สูง 
3. ชุมชนขาดการวางแผนระยะยาว 
4. การจดัหาแหล่งเงินทุนให้ผูผ้ลิตไม่ต่อเน่ือง 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
1. ปัญหาความเสียงท่ีอาจเกิดโรคติดต่อ เช่น  ไขเ้ลือดออกจากยุงลาย  โรคพิษสุนขับา้จากสุนขัจรจดัยงัพบเห็น 
2. ปัญหาความเสียงเร่ืองการแพร่ของยาเสพติดในหมู่เยาวชนและผูใ้ชแ้รงงาน 
3. ปัญหาเร่ืองการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
4. ปัญหาเร่ืองการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของทอ้งถ่ิน 
5. ปัญหาเร่ืองสถานที่เล่นกีฬาและออกก าลงักาย 
6. หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งดด าเนินกิจกรรมโดยขาดการประสาน / ความเข็มแข็งของชุมชนไม่มี 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 



1. ถนนหนทางช ารุด  เป็นหลุมบ่อ  ไม่ไดม้าตรฐาน 
2. ร่องระบายน ้าอุดตนั 
3. ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะไม่ทัว่ถึงทุกจุด 
4. ขาดอาคารที่ท าการ/สถานศึกษาของชุมชน(ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กที่เป็นระบบ) 
5. ระบบประปาสาธารณะทัว่ถึงทุกจุด 
ปัญหาด้านแหล่งน ้า 
1. ขาดแหล่งน ้าท่ีใชใ้นการจดัท าระบบชลประทานทุกขนาดเพ่ือการเกษตร 
2. พ้ืนท่ีไมเ้หมาะสม / เอ้ืออ านวยในการพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร / อุปโภค /บริโภค 
ปัญหาด้านสาธารณะสุข 
1. ความไม่ต่อเน่ืองในการวางแผน / ปฏิบตัิอย่างจริงจงัของงานสาธารณะสุข 
2. บุคคลกร / เคร่ืองมือไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร 
1. ปัญหาเร่ืองการรับรู้ข่าวสารทางราชการของประชาชน 
2. ปัญหาเร่ืองการพฒันาประสิทธิภาพของบุคลากร 
3. ปัญหาเร่ืองการประชาสัมพนัธ์งานของ อบต. 
4. ปัญหาเร่ืองการจดัท าขอ้มูล/ทะเบียนทรัพยสิ์นเพื่อใชใ้นการจดัเก็บรายไดข้อง อบต. 
5. ปัญหาเร่ืองขาดวสัดุ-ครุภณัฑใ์นการปฏิบตัิงาน 
6. ปัญหาเร่ืองการขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใช/้อุปกรณ์ในการส่ือสารที่ใชใ้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
7. ปัญหาเร่ืองการขาดวสัดุอุปกรณ์เกี่ยวกบัการจดัจราจรทางบก 
ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. ขาดบุคลากรที่สามารถท างานดา้นการศึกษาในชุมชน 
2. หน่วยงานที่จดัการศึกษาขาดการประสานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
3. ทอ้งถ่ินขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถท างานดา้นการศึกษา ศาสนาวฒันธรรม 
ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
1. ความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตรสร้างมลภาวะ 
2. ชุมชนขาดจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
การพัฒนาจากความต้องการ 
 จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ซ่ึงประชาชน  ร้านคา้ ส่วนราชการ  ในทอ้งถ่ินไดมี้ความตอ้งการท่ีจะ
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ได้



คดัเลือกและวิเคราะห์ขอ้มูลโดยก าหนดเป็นโครงการที่จะตอ้งจดัท าตามปัญหาและความตอ้งการดงักลุ่มปัญหา
และสาขาการพฒันาดงัน้ี 
ความต้องการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป 
1. จดัหาเคร่ืองมือในการท างานให้เพียงพอ สามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที 
2. ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการองคก์ร 
ความต้องการเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจ 
1.จดัตั้ง/ส่งเสริมการพฒันาของกลุ่มอาชีพของสตรีหลงัฤดูการผลิต 
2. ประสานการลดหน้ีสินเกษตรกร / จดัหาแหล่งเงินกูเ้พื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริมจดัตั้งแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในชุมชน 
4. จดัหาแหล่งรองรับผลผลิตทางการเกษตรให้ตรงตามความตอ้งการ 
ความต้องการเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนาสังคม 
 1. ให้จดัท าโครงการรณรงคก์ าจดัโรคพิษสุนขับา้ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 2. ให้จดัท าโครงการรณรงคก์ าจดัยุงลายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 3. ให้จดัท าโครงการรณรงคป้์องกนัยาเสพติด / โรคเอดส์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 4. ให้จดัท าโครงการสนบัสนุนคุม้ครองผูบ้ริโภค 
 5. ให้จดัท าโครงการจดัซ้ือถงัขยะมูลฝอย 
 6. ให้จดัท าโครงการจดัหารถยนตบ์รรทุกขยะมูลฝอยองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 7. ให้จดัท าโครงการจดังานประเพณีวนัสงกรานตอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 8. ให้จดัท าโครงการจดังานแห่เทียนพรรษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 9. ให้จดัท าโครงการอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 คลองขาม 
 10. ให้จดัท าโครงการก่อสร้างลานกีฬาองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1. ให้ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 2. ให้ซ่อมแซม/ลงหินลูกรังถนนสายต่างๆ 
 3. ให้ขยายเขตไฟฟ้าทัว่ทุกจุด 
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 4  จดัหาปรับปรุงท่ีท้ิงขยะมูลฝอยขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขามเพ่ิมเติม 
 5. ให้ขยายเขตบริการประปา 
 6. ให้ก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก / ศูนยว์ฒันธรรมต าบล/ห้องสมุดประชาชน 



 7. ให้ติดตั้งโทรศพัทส์าธารณะเพ่ิมเติม 
 8. จดัวารระบบท่อระบายน ้า ระบบระบายน ้าเสีย 
ความต้องการเกี่ยวกับแผนสาขาการพัฒนาการเมืองการบริหาร   
 1. โครงการปรับปรุงเสียงตามสายองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 2. โครงการจดัท าวารสารประชาสัมพนัธ์งานองคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 3. โครงการอบรมพฒันาเพ่ิมประสิทธิภาพสมาชิกฯพนกังานฯลูกจา้งตามโครงการต่างๆ 
 4. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองขาม 
 5. โครงการจดัซ้ือครุภณัฑพ์าหนะและขนส่ง 
 6. โครงการจดัซ้ือวสัดุส านกังาน 
 7.โครงการจดัซ้ือครุภณัฑส์ านกังาน 
 8.โครงการอุดหนุนสนบัสนุนกิจการจราจรทางบก 
 9.โครงการจดัซ้ือครุภณัฑเ์คร่ืองดบัเพลิง 
 10.โครงการจดัซ้ือวสัดุเคร่ืองดบัเพลิง 
 11.โครงการจดัซ้ือวิทยุส่ือสารแบบสังเคราะห์ความถ่ี 
 12.โครงการปรับปรุงอาคารโรงรถและสถานที่อยู่เวรยามป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
 13.โครงการอบรมอาสาป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
นโยบายของกระทรวงมหาดไทย 
 1. ให้ปากทอ้งพร้อมปลอดภยั 
 2. ให้กา้วไกลทางการเมือง 
 3. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมประชาคม 
นโยบายการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์   
 1.   การเสริมสร้างการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการจดัการการพฒันาแบบบูรณาการ 
 2.   การพฒันาและเพ่ิมขีดความสามารถในการท่องเท่ียว 
 3. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัดา้นการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม 
 4.การเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่เมืองน่าอยู่ 
นโยบายการพัฒนาอ าเภอยางตลาด  
 1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า และมีรายไดใ้นการครองชีพ 
 2. สนบัสนุนผูป้ระกอบการท่ีมาลงทุนในทอ้งถ่ินโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร 
 3. ให้ประชาชนมีความรู้ มีงานท า รายไดเ้พียงพอต่อการครองชีพ 



 4. ให้การสนับสนุนผูป้ระกอบการท่ีจะมาลงทุนในทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะการลงทุนด้านอุตสาหกรรม
 ทางการเกษตร 
 5.ให้มีการพฒันาดา้นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเป็นฐานในการเปิดทางไปสู่ประตูอินโดจีน 
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1. นโยบายจดัสรรงบประมาณ “ซ้ือรถดูดส้วม” เพื่อให้บริการประชาชนโดยคิดค่าบริการ 30 บาทต่อ
ครั้ ง เพ่ือลดรายจ่ายของประชาชนภายในต าบล 
 2. นโยบายจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนกลุ่มเกษตรท านา -  ท าไร่ หมู่บา้นละ 200,000  บาท  โดยให้
เกษตรบริหารงานกนัเองเหมือนกองทุนหมู่บา้นเหมือนกองทุนเงินลา้น 
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 3. นโยบายจดัสรรงบประมาณเพ่ือเป็นเบ้ียเล้ียงยงัชีพแก่ ผูพิ้การ, สตรี, เด็ก, ผูสู้งอายุ, ผูด้อ้ยโอกาสทาง
สังคมและผูป่้วยติดเช้ือ HIV. 
 4. นโยบายพฒันาระบบไฟฟ้า เช่น 
  -   ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บา้น     
  -   ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสู่ไร่ – นา 
  -  ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 
 5. นโยบายส่งเสริมและอนุรักษข์นบธรรมเนียมประเพณี  เช่น 
  -   ประเพณีบุญบั้งไฟ 
  -   ประเพณีลอยกระทง 
  -   ประเพณีวนัสงกรานต ์
  -  ฮีต 12 คลอง 14 ฯลฯ 
6. นโยบายส่งเสริมดา้นกีฬาโดยจดัให้มีการแข่งขนักีฬา  
  -  ระดับชาวบา้น, หมู่บา้น, ต าบล, ส่งแข่งขนัระดบัในอ าเภอและระดบัจงัหวดั จดัแข่งขนักีฬา
เพื่อเช่ือมไมตรีของกลุ่มพ่อบา้น, แม่บา้น และองคก์รต่างๆ 
 7. นโยบายให้มีการประชุมผูน้ าตวัแทนจากโรงเรียน  ผูน้ าจากแต่ละหมู่บา้น  และองค์กรอ่ืนๆ  เพื่อให้
ทราบถึงบญัหาต่างๆ  และวิธีการแกไ้ข ในแต่ละเดือน 
 8. นโยบายการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น 
  -  ก่อสร้างถนนลาดยาง 
  -  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน ้า 
  - ก่อสร้างถนนลูกรัง 



  -  ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร 
 9. นโยบายปรับปรุงภูมิทศัน์ และปรับปรุงท่ีสาธารณะหนองคู  
 เพื่อจดัท าเป็นตลาดการคา้ชุมชนและปรับปรุงตลาดนดั  โค – กระบือ   สถานที่พกัผ่อนและเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 10. นโยบายดา้นสาธารณะสุข 
  - รณรงคเ์พื่อป้องกนัโรคระบาด 
  - รณรงคก์ าจดัลูกน ้ายุงลา 
  - จดัอบรมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกบัการป้องกนัโรคระบาด  
  - ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน 
  - ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน 
 11. จดัตั้ง  อปพร.  ประจ าหมู่บา้นทุกหมู่บา้น 
 12.  นโยบายดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  เช่น 
  -   ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  -  จดัซ้ือรถขนขยะ 
  -  จดัซ้ือถงัขยะในหมู่บา้นและท่ีสาธารณะ 
  -  จดัซ้ือท่ีดินเพ่ือท้ิงขยะและก าจดัขยะ 
  -  สนบัสนุนการร่วมกนัปลูกตน้ไมต้ามพระราชเสาวนียข์องคลองขามพระนางเจา้ 
 พระบรมราชินีนาถ  
 13. นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนศูนยบ์ริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

14. นโยบายการศึกษา 
  -   สนบัสนุนทุนการศึกษาเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน 
  -   สนบัสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 
  -   สนบัสนุนทุนการศึกษาจนถึงระดบัมหาวิทยาลยั 
  -   สนบัสนุนนโยบายสร้างศาลาความรู้แก่ประชาชน 
  -  ให้การสนบัสนุนโรงเรียนในเขตต าบลคลองขาม 
 15. นโยบายส่งเสริมสนบัสนุนการท านุบ ารุงศาสนา 
  -   จกัฝึกอบรมพฒันาจิตใจของประชาชน 
  -   จดัให้มีการบวชสามเณรในภาคฤดูร้อน 
  -   ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 



 16. นโยบายพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร 
  -  ขุดลอกล าห้วยสาธารณะท่ีตื้นเขิน 
  -  ก่อสร้างฝายน ้าลน้ 
  -  ขุดลอกคลองป้องกนัการบุกรุกป่าสงวน 
  -  ขุดลอกลอกแหล่งน ้าของหมู่บา้น 
  - จดัสรรงบประมาณสร้างคลองส่งน ้าโดยใชพ้ลงังานไฟฟ้าป้ันน ้าจากคลองจ่ายใหญ่ส่งไปตาม
คลองใส่ไก่ 
  -  จดัสรรงบประมาณซ้ือรถบรรทุกน ้าแจกจ่ายประชาชนภายในต าบลท่ีขาดแคลนน ้าดื่มน ้าใช้
ในหนา้แลง้ 
  -  นโยบายจดัสรรงบประมาณสร้างซ้ือรถแม็กโค เพ่ือใชใ้นงานขุดลอกภายในต าบล 
 17. นโยบายพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 
  -  ส่งเสริมสนบัสนุนอาชีพแก่ประชาชน 
  -  ส่งเสริมสนบัสนุนการฝึกอาชีพใชแ้ก่ 
  -  ส่งเสริมการฝึกอบรมทศันะศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 
 18. นโยบายส่งเสริมและพฒันาการเกษตร 
  -  ส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
  -  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาพนัธ์ขา้ว 
  -  จดัซ้ือพนัธ์ุสัตวน์ ้าปล่อยลงแหล่งน ้าสาธารณะ 
  -  จดัตั้งกองทุนปุ๋ยอินทรียแ์ละยาปราบศตัรูพืชประจ าต าบล 
  -  จดัตั้งกลุ่มเกษตรกรอนุรักษไ์ก่พ้ืนเมือง 
 19.  จดัสรรงบประมาณ  ซ้ือเตน้ให้หมู่บา้นละ 1 หลงั เพ่ือให้ประชาชนใชใ้นงานเทศการหรืองานต่างๆ  
ในเขตต าบล 
 20.  นโยบายการบริหารงาน 
  - เพ่ิมบุคคลากร 
  - เพ่ิมความรู้ทางการศึกษา,ฝึกอบรมผูบ้ริหาร,พนกังาน,สมาชิก,ประชาชน 
 - ขยายอาคารส านกังาน,อาคารอเนกประสงค,์อาคารฝึกอาชีพฯลฯ 
 


