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บทท่ี  1 
บทนำ 

************************ 
1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด  เป็นแผนพัฒนาระยะปานกลาง  5  ปี 
( ปี พ.ศ. 2560-2564 )  ที่เป็นการวางแนวทาง  การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของจังหวัดสระแก้ว  ความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  มีส่วนร่วมในการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  การที่จะทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดนั้น  จะต้อง
ดำเนินการแปลงยุทธศาสตร์โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กำหนดรายละเอียดออกเป็นลักษณะแผนงาน  พร้อมที่
จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะสรุปลักษณะของการพัฒนาต่างๆ ดังนี้คือ 
             1.  เป็นแผนแม่บทท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 
             2.  เป็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการพัฒนาที่มีลักษณะกว้างๆ 
             3.  เป็นยุทธศาสตร์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในด้านต่างๆ ที่ทุกส่วน
ราชการจะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 

 
2.  วัตถุประสงค์ในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              1.   เพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะจัดทำเป็นแผนงาน                      
/โครงการพัฒนา 
              2.  เพ่ือแสดงความสัมพันธ์  เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ. 2560 
- 2564 ) และแผนพัฒนา  3 ปี ( พ.ศ. 25560 -2562 ) 
              3.  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง  และสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการตรงตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาเทศบาล 
              4.   ใช้เป็นกรอบกำหนดในการจัดทำแผนพัฒนา  3  ปี  ( พ.ศ. 2560 -2562 ) 

 
3.  วิธีการดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( ปี พ.ศ. 2560 - 2564 )  มีหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่นเดียวกับ
การจัดทำแผนพัฒนาประจำปี  โดยมีขั้นตอนในการจัดทำ  ดังนี้ 
          1.   การเตรียมการจัดทำแผน  ประกอบด้วย การเขียนโครงการขออนุมัติจัดทำแผน  ประชุมชี้แจง
คณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ ให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการและบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนา เพ่ือให้การ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  และประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 
          2.   การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผน 
           3.   นำข้อมูลปัญหาและความต้องการ  มาวิเคราะห์เพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นหลักในการ
พัฒนาโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
           4.   กำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
           5.   ประกอบแผน  โดยรวบรวมยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  และจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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            6.   การอนุมัติแผนโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  
 การพัฒนา  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 

 
4.  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  เพื่อช่วยให้เทศบาลสามารถ 
ดำเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเวลา  
บุคลากร และงบประมาณ  ซึ่งยังประโยชน์  และเกิดผลดีต่อท้องถิ่น และประชาชน  สรุปได้ดังนี้ 
1.  ทำให้เกิดการประสานการดำเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลอย่างเป็นระบบ ลดปัญหาความซ้ำซ้อน  
และความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 
2.  ทำให้เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดข้ึนตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  สนองตอบนโยบายระดับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นที่มีอยู่ 
3.   ทำให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

******************************* 
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บทท่ี  2 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตำบลคลองหาด 
******************** 

เทศบาลตำบลคลองหาดได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหาดตามประกาศ 
กระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ประกอบด้วยสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรี 

๑. สภาพทั่วไป 

 ๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขตและการปกครอง 
   เทศบาลตำบลคลองหาด  ตั้งอยู่เลขท่ี 591  หมู่ 5 ถนนสายคลองหาด – ทุ่งขนาน  
ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอคลองหาด ๒70  เมตร ห่างจากตัวจังหวัด
สระแก้วประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 70,812 ไร่ หรือ 113 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับ
พ้ืนที่ใกล้เคียงดังนี้  
 - ทิศเหนือ      ติดต่อกับตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด และตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว 
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อตำบลวังใหม่ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 
 - ทิศใต ้  ติดต่อกับตำบลคลองไก่เถ่ือน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
 
 ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
  เทศบาลตำบลคลองหาด  มีพื้นท่ีราบภูเขาและมีท่ีราบลุ่มเพียงเล็กน้อยเหมาะสมกับการ 
ปลูกพืชไร่ สภาพอากาศมี ๓ ฤด ูคือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
 ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน 
 ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 อุณหภูมิต่ำสุด  ๑๘.๐๐ องศาเซลเซียส สูงสุด ๓๗.๐๐ องศาเซลเซียส 
 
           1.3  เขตการปกครองและประชากร   
                 แบ่งออกเป็น  13  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

 หมู่ที่  1  บ้านคลองหาด   หมู่ที่  8  บ้านเขาดิน 
 หมู่ที่  2  บ้านเขาผาผึ้ง   หมู่ที่  9  บ้านเขาเลื่อมใต้   
 หมู่ที่  3  บ้านป่าช้ากวาง  หมู่ที่  10  บ้านไทยพัฒนา 
 หมู่ที่  4  บ้านเขาเลื่อม   หมู่ที่  11  บ้านป่าตะแบก 
 หมู่ที่  5  บ้านคลองหาด   หมู่ที่  12  บ้านเขาช่องแคบ   
 หมู่ที่  6  บ้านทับวังมน   หมู่ที่  13  บ้านคลองหาดพัฒนา 
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 หมู่ที่  7  บ้านซับมะกรูด 
 

      ประชากร ณ เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9  รวมทั้งสิ้น  9,978  คน 
จำนวน  3,404  ครัวเรือน  เป็นชาย  4,963  คน  หญิง  4,955  คน  สำหรับหมู่บ้านที่มีประชากร 
มากทีสุ่ด  ได้แก่  หมู่ที่ 8  บ้านเขาดินจำนวน 1,223  คน  รองลงมาได้แก่  หมู่ 12  บ้านเขาช่องแคบ  จำนวน  
1,140  คน  และหมู่ 9  บ้านเขาเลื่อมใต้   จำนวน 1,112  คน 
 
จำนวนประชากรแยกเพศ  ตามลำดับหมู่บ้าน        

ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์อำเภอคลองหาด  ณ  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2559 
 
        1.4    สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน  รับจ้างทั่วไป และค้าขาย 
ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นรักสงบ  เรียบง่ายยึดติดกับหลักแหล่ง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 
 
 

                 

หมู่
ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร 

 
จำนวน

ครัวเรือน หมายเหตุ 
    ชาย หญิง รวม     
๑ บ้านคลองหาด 427 426 853 467  
๒ บ้านเขาผาผึ้ง 334 321 655 188  
๓ บ้านป่าช้ากวาง 470 468 938 295  
๔ บ้านเขาเลื่อม 385 367 752 222  
๕ บ้านคลองหาด 345 393 738 473  
๖ บ้านทับวังมน 201 199 400 174   
๗ บ้านซับมะกรูด 305 284 589 207  
๘ บ้านเขาดิน 623 600 1,223 265  
๙ บ้านเขาเลื่อมใต้ 529 583 1,112 320  

๑๐ บ้านไทยพัฒนา 213 218 431 138  
๑๑ บ้านป่าตะแบก 221 244 465 135   
๑๒ บ้านเขาช่องแคบ 608 532 1,140 284  
๑๓ บ้านคลองหาดพัฒนา 302 320 622 236  
 รวม 4,963 4,955 9,978 3,404  
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๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๒.๑  การคมนาคม การจราจร 
  การคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัด รวมทั้งการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน 
     มีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข   ๓๒๕๙  สายอรัญประเทศ – คลองหาด – วังน้ำเย็น ระยะทาง ๖๒ กม. 
 ๒. ทางหลวงจังหวัด หมายเลข   ๓๓๙๕   สายวัฒนานคร – คลองหาด – ทุ่งขนาน ระยะทาง ๖๐ กม.  
 
 ๒.๒  การประปา 
   ประชาชนในเขตเทศบาล  ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคในการอุปโภคและบริโภค 
และใช้น้ำประปาหมู่บ้านร่วมกับน้ำจากบ่อบาดาล 
 

๒.๓  การไฟฟ้า  
ภายในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด  ใช้กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอวัฒนานคร 

ทุกครัวเรือน นอกจากนี้ตามถนนและซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล ได้จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะเพื่อประชาชนท่ี        
สัญจรไปมา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 2.4  ลักษณะการใช้ท่ีดิน 

เทศบาลตำบลคลองหาดมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ  113 ตารางกิโลเมตร  ประชาชนส่วนใหญ่ 
ใช้ท่ีดินของตนเองทำประโยชน์  เช่น ปลูกบ้านเพื่ออยู่อาศัย  ใช้ประกอบอาชีพ เช่น  ทำไร่  ทำสวน  และค้าขาย                          
เป็นต้น 

3.  ด้านเศรษฐกิจ 
 ประชาชนในพื้นท่ีเทศบาลตำบลคลองหาดมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากพ้ืนที่เป็นที่ราบเชิงเขา 
มีดินอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ในปัจจุบันได้มีการเริ่มเริ่มขยายตัวทางอุตสาหกรรม การค้า
ชายแดน และการท่องเที่ยวบ้าง โดยมีโรงงานอุตสาหกรรม ๑ แห่ง มีตลาดสด  1  แห่ง  ตลาดการค้าชายแดน 
(จุดผ่อนปรนบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด – บ้านกิโล  ๑๓ อำเภอสำเภาลูน) และมีร้านสะดวกซื้อ  1  แห่ง 
 

4.   ด้านสังคม 
          ๔.๑    จำนวนประชากร  
                  ในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด มีจำนวน 9,978  คน  คิดเป็นประชากรโดยเฉลี่ยต่อพ้ืนที่   
90  คนต่อตารางกิโลเมตร  

 
๔.๒   การศึกษา   

                  โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด               มี                 ๗    โรงเรียน 
             ๑.  โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน       ๖   โรงเรียน 
             ๒.  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา   จำนวน       ๑   โรงเรียน 
             ๓.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จำนวน       ๖   ศูนย์ 
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         - ถ่ายโอนจาก สปช.              จำนวน      ๓   ศูนย์ 
         - ถ่ายโอนจาก พช.              จำนวน      ๑   ศูนย์ 
         - ทต.ก่อตั้งเอง    จำนวน      ๒   ศูนย์ 
                               ๔. มีห้องสมุด               จำนวน      3     แห่ง 
 

 4.3   ศาสนา 
           - วัดและสำนักสงฆ์  จำนวน  ๑๐ แห่ง 
                    -  คริสตจักร   จำนวน              1       แห่ง 
 
          4.4  ประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
  ประเพณีและศาสนกิจที่สำคัญ  ได้แก่ 
                    -  ประเพณีตักบาตรในวันขึ้นปีใหม ่
                     -  ประเพณีสงกรานต์ 
                     -  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
                     -  ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางศาสนา  เช่น  วันมาฆบูชา  วันอาสาฬหบูชา  วันออกพรรษา    
                     -  ประเพณีการทำบุญวันสำคัญทางรัฐพิธี  และราชพิธี  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  เป็นต้น 

-  ประเพณีลอยกระทง 
 
 ๔.5  ด้านสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลขนาด ๓๐ เตียง  จำนวน  ๑ แห่ง 
  -  คลินิกสถานพยาบาล   จำนวน  ๒ แห่ง 
 
 ๔.6  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -  สถานีตำรวจภูธร            จำนวน  ๑ แห่ง 
  -  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน  จำนวน  ๑ แห่ง 
  -  กองร้อยอาสารักษาดินแดน           จำนวน  ๑ แห่ง 
  -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        จำนวน           ๑ แห่ง 
 

4.7   สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
               ในเขตเทศบาลตำบลคลองหาด  มีสวนสุขภาพและสนามเด็กเล่น  จำนวน  1  แห่ง 
 
 4.8   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                   1.  รถยนต์บรรทุกน้ำ  ขนาดความจุ  6,000  ลิตร      จำนวน     1   คัน   
                   2.  รถยนต์บรรทุกน้ำ  ขนาดบรรจุน้ำ  10,000 ลิตร    จำนวน    1    คัน 
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5.  ด้านการเมืองและการบริหาร 
      5.1  ด้านการเมือง 
            เทศบาลตำบลคลองหาด  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ  2  ส่วน  คือ 

1. สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ  และควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย 
                          สมาชิกสภาเทศบาล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  จำนวน  11  คน   
                          โดยอยู่ใน    ตำแหน่งคราวละ  4  ปี 
  2.  คณะผู้บริหารเทศบาล  ทำหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  ประกอบด้วย   

 นายกเทศมนตรี  1  คน  โดยได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง  และรองนายก 
 เทศมนตรี  2  คน  ที่ปรึกษา  1  คน  เลขานุการ  1  คน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากนายก 
 เทศมนตรีอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ป ี

             คณะผู้บริหารเทศบาล  ประกอบด้วย 
   1.  ร้อยเอกสุเทพ  มากสาคร     นายกเทศมนตรี 
        2.  นางลอย  แก้วนอก      รองนายกเทศมนตรี 
        3.  นางสาวกัญญาภัทร  ศิริวุฒิญาดา    รองนายกเทศมนตรี 
        4.  นายสมพร  นิลสนธ ิ          เลขานุการนายกเทศมนตรี 
        5.  นายมงคล  ช่วยณรงค ์     ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลคลองหาด  ประกอบด้วย  

1.  นายสานิตย์  พวงศรี      ประธานสภาเทศบาล 
        2.  นางบุญยืน  ยุระวงค์      รองประธานสภาเทศบาล 
        3.  นางกัญจนา  วารีเสาวคนธ์     สมาชิกสภาเทศบาล 
      4.  นายวิชาญ  บุญมา           สมาชิกสภาเทศบาล 
        5.  นายประยูร  คานนิม      สมาชิกสภาเทศบาล 
        6.  นายแปลก  ศรีสันเทียะ   สมาชิกสภาเทศบาล 
        7.  นายนภดล  สาแช    สมาชิกสภาเทศบาล 
        8.  นายอภิชาติ  ดาร ี    สมาชิกสภาเทศบาล 
        9.  นายสาม  ศรีจันทร์     สมาชิกสภาเทศบาล 
       10. นางบุหงา  เศิกภูเขียว   สมาชิกสภาเทศบาล 
       11. นายพิทูน  พิลาหอม    สมาชิกสภาเทศบาล 
        
 5.2  ด้านการบริหาร 
                 ปลัดเทศบาล  เป็นข้าราชการประจำสูงสุดทำหน้าที่บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจำทั่วไป       
ของเทศบาล   เทศบาลตำบลคลองหาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง  แบ่งส่วนราชการทั้งหมด  5  กอง  ดังนี้ 

1. สำนักปลัดเทศบาล 
2. กองคลัง 
3. กองช่าง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5. กองการศึกษา 
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  อัตรากำลังพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลคลองหาด  ณ  เดือนเมษายน  2559  ดังนี้ 
        1.  พนักงานเทศบาลสามัญ  จำนวน    9 อัตรา 
                     2.  พนักงานครูเทศบาล  จำนวน    6    อัตรา  
        3.  ลูกจ้างประจำ   จำนวน    1 อัตรา 
        4.  พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน   21  อัตรา 
        5.  พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน   20 อัตรา 
        6.  พนักงานจ้างเหมาบริการ  จำนวน   58 อัตรา 
6.   การคลังท้องถิ่น 
       เทศบาลตำบลคลองหาด  มีรายรับจริง  และรายจ่ายจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมาโดยเปรียบเทียบตั้งแต่           
ปี พ.ศ. 2555           

        
รายการ/ ปี พ.ศ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

          รายรับ 50,812,212.27 50,412,973.43 49,250,374 

รายจ่าย 47,166,773.28 47,380,632.16 47,334,461 

 

๗.  ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 ๗.๑  ทรัพยากรน้ำ 
       ตำบลคลองหาดมีแหล่งน้ำประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ ๓ แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองหาด อ่างเก็บ
น้ำบ้านเขาเลื่อมใต้ อ่างเก็บน้ำบ้านเขาดิน มีห้วย ๓ แห่ง คือ ห้วยซับมะกรูด ห้วยเขาเลื่อม ห้วยคลองหาด  
 ๗.๒  แหล่งท่องเที่ยว 
      มีถ้ำ ๔ แห่ง ประกอบด้วย ถ้ำเขาผาผึ้ง ถ้ำเขาช่องแคบ ถ้ำเพชรโพธิ์ทอง ถ้ำหาดทรายแก้ว มี
สวนสาธารณะ ๑ แห่ง คือ สวนน้ำสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ฯ  มีจุดชมวิวไทย – กัมพูชา 
 ๗.๓  สภาพแวดล้อม  
       เนื่องจากมีตลาดสดและประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่นจึงมีปัญหาขยะมูลฝอยเทศบาลตำบล 
คลองหาดได้แก้ไขโดยการจัดหาถังขยะ และใช้รถบรรทุกขยะนำขยะไปทิ้งบ่อห่างจากตัวเมืองประมาณ 
 ๖ กิโลเมตร เป็นบ่อขนาดเนื้อที่ ๑๐ ไร่ กำจัดโดยวิธีฝังกลบ 

 
******************************* 
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บทท่ี  3 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
***************************** 

       
1.  การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของเทศบาลตำบลคลองหาด 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร (มันสำปะหลัง,อ้อย,ข้าวโพด,ลำไย ฯลฯ)  
2. มีตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  
3. เป็นประตูการขนส่งเชื่อมกับประเทศกัมพูชา 
4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ( ถ้ำ และอ่างเก็บน้ำ ) 
  

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ การบริหารจัดการน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
2. ปัญหาคุณภาพดินเสื่อมโทรม  
3. ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  
4. ประชากรบางส่วนมีรายได้ต่ำ และยากจน  
5. ขาดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
6. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในหมู่บ้านและชุมชนยังมีคุณภาพและมาตรฐานไม่ดีเท่าที่ควร  
7. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่พอเพียง เช่น ระบบคมนาคม ถนนไฟฟ้า ประปา และขาดการบริหารจัดการ 
    ด้านสุขาภิบาลอย่างเป็นระบบ (เช่น ขยะ น้ำเสีย และกลิ่นเหม็น)  
8. อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ำ  
9. การบริหารจัดการพ้ืนที่เสี่ยงภัยและด่านผ่านแดนยังไม่ได้มาตรฐาน (เส้นทางสัญจร และการอำนวย
ความสะดวกการผ่านแดน)  

โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นเมืองชายแดนมีโอกาสพัฒนาเป็นเมืองท่าหน้าด่านและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
2. สถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นจะเสริมสร้างโอกาสพัฒนาพืชพลังงานทดแทนมากขึ้น  
3. กระแสผู้บริโภคที่เน้นสินค้าคุณภาพ และการดูแลสิ่งแวดล้อมจะสร้างโอกาสในการผลิตสินค้า 
   ด้านการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย และหลากหลายมากขึ้น 
 
ข้อจำกัด (Threats) 
1.  ต้นทุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้น  
2.  การกระจายยาเสพติด ตามแนวชายแดนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  
3.  ราคาผลผลิตทางการเกษตรมีความผันผวนตามราคาตลาดโลกและมีการแข่งขันกับประเทศอ่ืน  
    ทั้งด้านราคาและคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาด้านการตลาดผลการกระทบจากการเปิดการค้าเสรี 
    สินค้าบางประเภทจะมีการแข่งขัน มากขึ้น  
4.  การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติ  
5.   ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
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2.  ทิศทางการพัฒนา   
2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)    
การจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  โดย

ยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการ
พัฒนา” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่
ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
รอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว  จึงได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณา
ถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และกำหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้ 

 “ คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและ
มั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก  สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเป็นการดำเนินการเพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทาง และคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและ
ข้อจำกัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11  จึงมีดังนี้ 

(1) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ในทุกระดับ 

(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

(3) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม 
(4) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของ

สังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบัน
พระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็น
คนด ีชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามารถในการ
แข่งขันมีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ มีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรม และประเทศไทย 
มีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ  ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

วิสัยทัศน์  “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ” 

พันธกิจ  
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของการนำหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้ 
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1.  สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรมเพ่ือให้คนกินดีอยู่ดี          
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุขคนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข   
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 

2.  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคน
ไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  รวมทั้งยา
รักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิต
และการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

3.  สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจ 
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแส 

การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกท่ีคาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ และวิกฤติ
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11    
จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลำดับความสำคัญ
สูง ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ร่าง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564)  

วิสัยทัศน์: มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป้าหมาย:  

1) การหลุดพ้น จากกับดัก ประเทศรายได้ ปานกลางสู่ รายได้สูง  

2) การพัฒนาศักยภาพ คนให้สนับสนุนการ เจริญเติบโตของ ประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ  

3) การลดความ เหลื่อมล้าในสังคม  

4) การสร้างการ เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

5) การบริหาร ราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
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การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางการขนส่ง

และโลจิสติกส์ของภูมิภาค สู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

กรอบวิสัยทัศน์  
ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่

มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความม่ันคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

แนวทางการพัฒนา  
การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา  

- การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน  

- การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล  

- การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  

- ปรับโครงสร้างการผลิต  
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  

- การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง  

- การพัฒนาด้านสุขภาพ  

- การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  
การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  

- การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ  

- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานและเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  

- การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  

- การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างสม่ำเสมอ  
การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  

- การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง  

- การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน  

- ส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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- การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว  

- ส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริมการผลิต การลงทนุ และการสร้างงานสีเขียว  

- การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

- พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิ 

 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  

- การสร้างความโปร่งใส  

- การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

- การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม  

- การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

2.2  นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน 
1) การปกป้องเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
2) การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7) การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา  
และนวัตกรรม  
9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน  
10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
11) ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง  ประกอบด้วย สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา นครนายก 

ปราจีนบุรี และสระแก้ว  ควรเน้น การสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น  การป้องกันและขยายตัวของพ้ืนที่ชุมชน  และ
อุตสาหกรรม  เพ่ือไม่ให้บุกรุกพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าเกษตร  เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

กลุ่ มจั งหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้กำหนดตำแหน่ งยุทธศาสตร์   Gateway to the World 
“ประตูสู่การค้าโลก” โดยมีจุดเน้นที่สำคัญ 3 ด้าน  ดังนี้  คือ 
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1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีนและตลาดโลก  

1.1 พัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ  
1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร  
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว  
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley  
1.5 ศูนย์ทดสอบยานยนต์  

2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน  
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล  
3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน  
3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร  
3.3 เพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย  

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง   
วิสัยทัศน์ ปี 2557-2560  

“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิตสินค้า
เกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม” 
 

ประกอบด้วย  ประเด็นยุทธศาสตร์  4  ประเด็น  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออกของอินโดจีน  
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค ์ 
-  เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์  
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่ม

จังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
2. พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่งและจัดจำหน่าย

ของอินโดจีน  
3. วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ  เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุนของอินโดจีน  
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดยคำนึงถึงชุมชน     
และสิ่งแวดล้อม 
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เป้าประสงค ์ 
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่สะดวก

รวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว  
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ

วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
กลยุทธ์  
1. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม

จังหวัดและภูมิภาค  
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
3. จัดทำเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค  
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรเพ่ือให้สินค้าเกษตรได้
มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี  

เป้าประสงค ์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน  
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออำนาจทางการตลาด 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
2. เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 
4. มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง 
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานสร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการลงทุน  
เพ่ือรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

เป้าประสงค ์ 
1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพ้ืนฐาน แรงงาน

ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง  
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  
3. การกำหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุนในอุตสาหกรรม  
4. เสริมสร้างองค์ความรู้  นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่าย
ระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ.2556-2560) 

วิสัยทัศน์  
“ คน ชุมชน มีภูมิคุ้มกัน และ พ้ืนที่มีความพร้อมเผชิญปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคง รวมทั้งสามารถ

พัฒนาร่วมกับประเทศรอบบ้านอย่างยั่งยืน  
การดำเนินงานการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ เป็นการดำเนินงานในเชิงพ้ืนที่ (Area Base)        

ที่ประสานเชื่อมโยงกับการดำเนินงานระดับกระทรวง/กรม (Function Base) ที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผล
กระทบต่อความมั่นคงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคาม และสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และ/หรือ 
บริบทความมั่นคงเฉพาะพ้ืนที่จึงให้ความสำคัญกับ “การเสริมสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมที่ครอบคลุมมิติด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” และ “การบริหารจัดการที่เป็นเอกภาพ” โดย
มุ่งเน้นการมีภูมิคุ้มกัน การป้องกัน การลดเงื่อนไขของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่
เป้าหมาย ด้วยการใช้กระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันประเทศ  เข้ามาดำเนินงานร่วมกัน   
ทั้งในระดับกระทรวง/กรม ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความ
มั่นคงของชาติ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์รองรับ ดังนี้  

1. ยุทธศาสตร์ผนึกกาลังเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และ พ้ืนที่เป้าหมาย       
อย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้องกันเพ่ือจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน 
3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงในมิติวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี 

 4. ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
 5. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 6. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

 
2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 4 ปี (พ.ศ.2557 - 2560) 

วิสัยทัศน์ 
“ ศูนย์กลางโลจิสติกส์และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน  ถิ่นพืชพลังงาน  อาหารปลอดภัย  ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถดำเนินการขนส่งและกระจาย
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลาประหยัด และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน  

เป้าประสงค์   
-  เป็นศูนย์กลางรองรับและกระจายสินค้าสู่อินโดจีนและจังหวัดใกล้เคียง  
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์  
2. สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน  
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์โลจิสติกส์ โดยเฉพาะการก่อสร้างและขยายช่องทาง

ถนน ระบบรางและอากาศ เพ่ือเชื่อมโยงจังหวัดสระแก้วเข้ากับจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพ่ือนบ้าน  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์ให้เป็นสากล มีประสิทธิภาพ คุณภาพและทันเวลา เพ่ือลดต้นทุน

ในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า  



 

17 

 

 

5. ส่งเสริมการสร้างคลังสินค้าให้มีมาตรฐาน  
6. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการค้าชายแดนทั้งการให้บริการด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และ  

การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุน และการขนส่งสินค้า 
7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นให้
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ (Zoning) เพ่ือรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัยของจังหวัด  

เป้าประสงค์   
-  เป็นแหล่งผลิตพืชพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานตลอดจนฟื้นฟูและปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน  
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
3. ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
4. พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล  
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุง

คุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
6. ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรเพ่ือ

ปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การจัดหาพันธุ์พืชและสัตว์ที่ดี เพ่ือลดการใช้
สารเคมี  

7. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชและปศุสัตว์ที่ปลอดภัยจากสารพิษ เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตร
ผสมผสาน  

8. เพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชพลังงานทดแทน โดยการเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต ท าง
การเกษตร โดยเฉพาะมันสำปะหลังและอ้อย ให้มีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงาน
ทดแทน  

9. สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพ่ือ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม  

เป้าประสงค์      
เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและมรดกโลกของอินโดจีน  
กลยุทธ์ 
1. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้มาตรฐานปลอดภัย        

ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว  
2. พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลายเพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

การแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม  
3. ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง       

การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
4. พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือคงสภาพการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลาย โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์  
5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว  
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6. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
7. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
8. ส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4   เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ
ปรับตัว ประกอบอาชีพ และมีสภาพแวดล้อมคุณคุณภาพชีวิตที่ดี  

เป้าประสงค์  
      1. ประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี      

2. คุณภาพการศึกษาได้มาตรฐาน     
กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการดำรงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเมืองน่าอยู่สำหรับเยาวชน  
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน  
3. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
4. ยกระดับมาตรฐานการศึกษาท้ังในและนอกระบบ  
5. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีรายได้และ

คุณภาพชีวิตดีขึ้น  
6. ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทำ และมีสวัสดิการ                                     
7. เสริมสร้างการมีที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน  
8. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ภูมิปัญญา ศาสนา และวัฒนธรรม  
9. ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
11. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน  
12. บริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพในการบริหารและบริการประชาชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5    เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ
ปลอดภัยและมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน  

เป้าประสงค์   
 -  ประชาชนตามแนวชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

กลยุทธ์ 
1. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ชายแดน  
2. พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ชายแดน  
3. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
4. พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ  

 

**************** 
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บทท่ี  4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 
****************************************   

1.  แนวคิดในการจดัทำวสิยัทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท้องถิ่น (ระยะ 5 ป)ี 
            การจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเป็นการ 
กำหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่มองออกไปในอนาคต โดยมีการวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 
สภาพแวดล้อม และความสามารถขององค์กรที่จะผลักดันให้การพัฒนาไปสู่จุดหมาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี 
ควรมีลักษณะดังนี้ 
            1.  เป็นการมองออกไปในอนาคตและมีกลยุทธ์รองรับความเจริญเติบโตในอนาคต 
            2.  ต้องสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ข้อจำกัดต่าง ๆ ของพ้ืนที่ มีการวิเคราะห์ 
 จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและ อุปสรรคบนพื้นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ 
            3.  เป็นการมองปัญหาแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทุกด้าน 
            4.  เกิดจากการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
             
 2. วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
         “ คลองหาดตำบลน่าอยู่   แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร  เขตการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา”    
 
 3.  พันธกิจเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลคลองหาด 
     พันธกิจที่ 1    พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ มีความความพร้อมสมบูรณ์และทั่วถึง 
     พันธกิจที่  2   พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
     พันธกิจที่  3   พัฒนาส่งเสริม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
                       ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัย และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในชุมชน 
     พันธกจิที่  4   พัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       อย่างมีประสิทธิภาพ  
     พันธกิจที่  5   พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส  ตอบสนองความต้องการของประชาชน                   
                       และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
     พันธกิจที่  6   พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ 
                       ผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน                      
     พันธกิจที่  7   พัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา  ให้มีความสะดวก  ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
 
  4.  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ตามประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  5  ด้าน  ดังน้ี 
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       ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
       1.     ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนและสะพาน 
       2.     ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ 
       3.     ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม 
       4.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาพัฒนาแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 
       5.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค 
       6.     ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ และงานอาคาร 
 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี 
      1.     พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
      2.     ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
      3.     พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
      4.     ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ 
      5.     ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพ 
              และทันสมัย 
      6.     ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      7.     ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      1.     ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการเป็น 

แหล่งพืชพลังงานทดแทน 
      2.    ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  การพัฒนาคุณภาพ  การเกษตร 
            ปลอดสารพิษ  เกษตรทฤษฎีใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  

3.    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้าการเกษตร 
4.    พัฒนาและบริการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี 
5.    การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
6     ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

 

 

 

       ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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     1.    ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  และสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
     2.    ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา 
     3.     พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐานโดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
     4.     ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
    1.     พัฒนา ส่งเสริม สนบัสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วมต่าง ๆ 
    2.     ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น และผู้นำชุมชนให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
    3.     ปรับปรุง พัฒนา จดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
            และการให้บริการประชาชน 
    4.     ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน 
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สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

************* 
 
 

คลองหาดตำบลน่าอยู่ 
 
    

แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 
 
   

เขตการค้าชายแดน  
ไทย – กัมพูชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
************* 

  1.   คลองหาดตำบลน่าอยู่ 
    
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
************* 

การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาด้านการส่งเสริม 
คุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางการพฒันา 
************* 

-  ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม 
บำรุงรักษาถนนและสะพาน 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม 
รางระบายน้ำ 
-  ปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุม 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัฒนา 
แหล่งน้ำใช้ในการเกษตร 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมบำรุงรักษาและพัฒนาระบบ 
ประปาเพ่ืออุปโภคบริโภค 
-  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ 
และงานอาคาร 
 
-  พัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  พัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
-  ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเล่นกีฬาและ 
นันทนาการ    
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบรักษาความสงบเรียบร้อย 
และการป้องกันภัยให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
-  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. 2560 – 2564)                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

************* 
 

คลองหาดตำบลน่าอยู่ 
    

แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 
 

เขตการค้าชายแดน  
ไทย – กัมพูชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
************* 

 
 
 

2.  แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
************* 

 
 
 

การพัฒนาด้านการเกษตรและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพฒันา 
************* 

-  ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 

 
-  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตรให้มี 
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน 
-  ส่งเสริมสนับสนุนการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรการแปรรูป  
การพัฒนาคุณภาพ  การเกษตรปลอดสารพิษ  เกษตรทฤษฎี
ใหม่  และส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  
-  ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการรับซื้อและจำหน่ายสินค้า
การเกษตร      
-  พัฒนาและบริการจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ/แหล่งน้ำ
ชลประทาน  ให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี 
-  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ การกำจัดมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 

- ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า  อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
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สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. 2560 – 2564) 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 

************* 
 

คลองหาดตำบลน่าอยู่ 
    

แหล่งผลิตสินค้าการเกษตร 
   

เขตการค้าชายแดน  
ไทย – กัมพูชา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
************* 

  3.  เขตการค้าชายแดน  
ไทย – กัมพูชา 

 
 
 
 
 
 

4.  การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
************* 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

   การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการพฒันา 
************* 

-  ส่งเสริมการสร้างงาน  สร้างอาชีพและสร้างรายได้  
ให้กับประชาชน 
-  ส่งเสริมด้านการค้าชายแดน ไทย – กัมพูชา 
-  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการให้ได้มาตรฐาน 
โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
-  ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 
- พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารงานและการมีส่วนร่วม 
ต่าง ๆ 
- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชนให้ม ี
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
-  ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
ราชการและการให้บริการประชาชน 
-  ส่งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาคของประชาชน 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา 
เทศบาลต าบลคลองหาด 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
เทศบาลตำบลคลองหาด  อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว 
โทร 0-3744-5109 
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คำนำ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด  เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด เพ่ือให้การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาดเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาดตามนโยบายขับเคลื่อน
ประเทศอย่างยั่งยืนภายใต้แนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในการจัดทำ
ยุทธศาสตร์โดยใช้ข้อมูลในการพิจารณาเพ่ือกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลตำบลคลองหาด 
และจัดทำแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นโยบายของ
รัฐบาล แผนงานด้านความม่ันคง ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของ
คนไทยมาปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กำหนดไว้โดยถือปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้  

เทศบาลตำบลคลองหาด  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด (พ.ศ. 
2560 – 2564 )  จะเป็นกรอบแนวทางในการจัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองหาด  ที่มี
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน  เป็นไปในทิศทางเดียว  สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
ภายใต้แนวพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ  โดยคำนึงถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลคลองหาด 
11  พฤษภาคม  2559 
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