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ค าน า 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการ
จะบรรลุถึงตลอดจนมีการก าหนดแนวทางในการที่จะบรรลุถึงสภาพการณ์นั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะ
มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นแผนที่จะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ในอนาคต โดยยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของชาติ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดลพบุรี 
ตลอดจนจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นปัจจัยส าคัญ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุที่จะใช้เป็นกรอบ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ในอนาคต 

  คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตุ จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ตลอดจน
การบริหารงาน และติดตามผลการด าเนินงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ และขอขอบคุณ
ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องที่ท าให้การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุในครั้งนี้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

------------------------------------- 

1.1 หลักการของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 

 จากข้อมูลสภาพทั่วไปรวมทั้งข้อมูลเฉพาะแต่ละด้านตลอดจนแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลงต่างๆ                  
ที่ก าลังเผชิญอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทย ซึ่งมีเปูาหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยให้มีการ
เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่
เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 เป็นความท้าทายที่ผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจ
ส่งออก น าเข้า หรือผู้ที่ท าธุรกิจภายในประเทศ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึง
ผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ในการที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากเปิดเสรี
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะมีผลกระทบต่อท้องถิ่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์จึงต้องมีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่น   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต   โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา      มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงควรก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ต้องก าหนดถึง
สถานการณ์ท่ีต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสถานการณ์นั้น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จึงเป็นการวางแผนที่ก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ   ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างตามจริง 
 

 
1 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
2.1  เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผน

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
          2.2  เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการ 



  2.3  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา และสนองความต้องการแก้ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน  
  

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

       ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 3  การจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 16   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตาม
ระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
                    3.1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
ทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และ
ประเด็น ที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ และ ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

           3.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
                    3.3  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ท้องถิ่น 
                    3.4  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  4.1  ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
  4.2  ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.3   ผู้บริหารบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม  และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.4  แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน  และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา   
  4.5  สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   เป็นการก าหนดทิศทางใน
การพัฒนาระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2558 – 2562 )  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนา  ที่ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข  มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตาม
เปูาหมายได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝุาย  ในการที่จะน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
 

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

บทที่ 2 



สภาพท่ัวไป และข้อมูลพื้นฐานส าคัญของท้องถิ่น 
------------------------------------- 

 ต าบลคลองเกตุ  ห่างจากอ าเภอโคกส าโรง  4  กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ  
10  นาท ี  ห่างจากจังหวัดลพบุรี  ประมาณ  37  กิโลเมตร การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
ตามประกาศลงวันที่ 30  มีนาคม พ.ศ. 2539 สถานที่ท างานตั้งอยู่ที่  หมู่ที่  2  ต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคก
ส าโรง  จังหวัดลพบุรี    

2.1 สภาพทั่วไป 

                 ที่ตั้ง 

    ต าบลคลองเกตุ  เป็นส่วนหนึ่งของอ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของอ าเภอโคกส าโรง  ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโคกส าโรง  2  กิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดต่อกับพื้นท่ี ต าบลโคกส าโรง  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสะพานข้ามคลองห้วยยาง (น้ าสนามแจง) ถนนสุระนารายณ์ เหนือบ้านคลองเกตุ ต าบลคลองเกตุ 
บริเวณพิกัด P S 867663 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวกึ่งกลางถนนสุระนารายณ์ สิ้นสุดแนวเขตท่ีสะพาน
ข้ามล าห้วยปลาหมอ ถนนสุระนารายณ์ เหนือบ้านมะขามเฒ่า ต าบลคลองเกตุ บริเวณพิกัด  P S 903667   
รวมระยะทางทางด้านทิศเหนือ  ประมาณ 4 กิโลเมตร 

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสะพานข้ามล าห้วยปลาหมอ ถนนสุระนารายณ์ บริเวณพิกัด P S 903667 ไปทางทิศใต้ตามแนว
กึ่งกลางล าห้วยปลาหมอ ถึงด้านเหนือบ้านหนองบัว ต าบลคลองเกตุ  บริเวณพิกัด  P S 905653 ไปทางทิศใต้
อ้อมด้านตะวันออกบ้านหนองบัว ถึงล ารางห้วยปลาหมอ ด้านใต้บ้านหนองบัว บริเวณพิกัด P S 912635      
ไปทางใต้ ใช้กึ่งกลางห้วยปลาหมอเป็นแนวแบ่งเขตถึงล าห้วยยาง    ด้านตะวันออกเฉียงใต้ ใช้กึ่งกลาง  ห้วย
ปลาหมอเป็นแนวแบ่งเขตถึงล าห้วยยางด้านตะวันตกบ้านนกเขาเปล้า ต าบลเพนียด บริเวณพิกัด  P S 
921614    ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใช้กึ่งกลางล าห้วยยาง   (น้ าสนามแจง)  เป็นแนวแบ่งเขต ถึงด้านใต้
บ้านหนองพลวง บริเวณพิกัด P S 975557 สิ้นสุดแนวเขตด้านติดต่อกับต าบลเพนียด ระยะทางประมาณ 13 
กิโลเมตร จากบริเวณพิกัด P S 975557 แนวเขตติดต่อต าบลดีลัง อ าเภอพัฒนานิคม ไปทางทิศใต้ถึงเชิงเขา
ไทรด้านตะวันออก ผ่านด้านตะวันตก  หนองน้ าจิ้ม ถึงเชิงเขาไทรด้านตะวันออก ที่บ้านหัวดง  ต าบลคลองเกตุ 
บริเวณพิกัด P S 968520 สิ้นสุดแนวเขตด้านติดต่อกับต าบลดีลัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะ
ทางด้านทิศเหนือ ประมาณ 17 กิโลเมตร     

 



                       ทิศใต้  ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลโคกตูม  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก    
เชิง เขาไทรด้านตะวันออก ที่บ้านหัวดง ต าบลคลองเกตุ บริเวณพิกัด P S 968520 ไปทางทิศตะวันตก  ถึงสัน
เขาวัวตายที่เชิงเขาภูพระขาว  บริเวณพิกัด P S 916505 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวสันเนินเขาวัวตาย    ถึง
สันเขา     ภูพระขาว  ด้านตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด P S 894504 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ตาม
แนวสันเทือกเขา ภูพระขาว สันเทือกเขาบ่อทอง สิ้นสุดแนวเขตสันเทือกเขาขาด (เทือกเขาวงพระจันทร์)  ด้าน
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณพิกัด P S 867535 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร 

          ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่  ต าบลห้วยโปุง อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีแนวเขต
เริ่มต้นจากสันเขาขาด (เทือกเขาวงพระจันทร์ด้านตะวันออกเฉียงใต้) บริเวณพิกัด P S 867535 ไปทาง        
ทิศเหนือใช้เชิงเขาขาด เป็นแนวแบ่งเขต ถึงเชิงเขาด้านเหนือ บริเวณพิกัด P S 876554 ไปทาง ทิศเหนือ       
ถึงถนนสายบ้านสระพรานพุฒ ด้านตะวันออกของบ้านห้วยคล้อ (บ้านสระพุฒ) ต าบลห้วยโปุง บริเวณพิกัด P 
S 878578 ไปทางทิศตะวันตกตามถนนสายบ้านสระพรานพุฒ ที่เชิงเขารังด้านใต้  บริเวณพิกัด P S 860575 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ใช้กึ่งกลางล ารางห้วยรวกเป็นแนวแบ่งเขต     ถึงบริเวณพิกัด P S 854581 
ด้านตะวันตกเขารัง สิ้นสุดแนวเขตด้านติดต่อกับต าบลห้วยโปุง อ าเภอโคกส า โรง  ระยะทางประมาณ    8 
กิโลเมตร จากบริเวณพิกัด P S 854584  ไปทางทิศเหนือแนวเขตติดต่อต าบลวังขอนขว้าง อ าเภอโคกส าโรง 
ใช้กึ่งกลางถนนพระยาก าจัดเป็นแนวแบ่งเขต  ถึงคลองถลุงเหล็ก (คลองห้วยหิน) บรรจบกับล าห้วยปลาหมอ 
บริเวณพิกัด P S  850629  สิ้นสุดแนวเขตด้านติดต่อกับต าบลวังขอนขว้าง ระยะทางประมาณ 5.3 กิโลเมตร 
จากบริเวณพิกัด P S 850629  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  แนวเขตติดต่อต าบลโคกส าโรง  อ าเภอ  โคก
ส าโรง  ใช้กึ่งกลางล าห้วยปลาหมอเป็นแนวแบ่งเขต  ถึงแยกล าน้ าสนามแจง  บริเวณพิกัด P S 885645  ไป
ทางทิศเหนือใช้กึ่งกลางล าน้ าสนามแจงเป็นแนวแบ่งเขต  ผ่านด้านใต้วัดคลองเกตุ  สิ้นสุดแนวเขต  ที่สะพาน
ข้ามล าน้ า  สนามแจง    (ล าห้วยยาง) ถนนสุระนารายณ์เหนือบ้านคลองเกตุ  ต าบลคลองเกตุ  บริเวณพิกัด  P 
S 867663 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 18.3  กิโลเมตร  

  เนื้อที ่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) 

  พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   ประมาณ  42.89   ตารางกิโลเมตร   หรือประมาณ    
26,806.25  ไร่   เป็นพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  24,221  ไร่   คิดเป็น 90.35 เปอร์เซ็นต์ สภาพพ้ืนที่
ภายในต าบลคลองเกตุ  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ดอนซึ่งอาศัยน้ าฝนในการประกอบอาชีพทางการเกษตร  ลักษณะ
โดยทั่วไป  เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว   มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง   

       เขตการปกครอง     

 จ านวนหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล   จ านวน  10  หมู่  แยกออกเป็นหมู่บ้านที่อยู่ ใน
เขตปกครอง   ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   คือ    

 



  หมู่ที่  1 บ้านมะขามเฒ่า       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายแดง            ร่มพยอม 

 หมู่ที่  2 บ้านคลองเกตุ       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายบุญช่วย จิรัตฐิติกาล 

 หมู่ที่  3 บ้านคลองมะนาว      ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดาวรุ่ง นพรัตน์ 

 หมู่ที่  4 บ้านหนองบัว       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายสุดใจ เจริญดี 

 หมู่ที่  5 บ้านหัวดง       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายอาทร อาจปูอง 

 หมู่ที่  6 บ้านห้วยรวก       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายดาวเทียม แสงจันทร์ 

 หมู่ที่  7  บ้านโคกสะอาด       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเด่น  สวัสดี 

 หมู่ที่  8 บ้านเขาดิน       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายณรงค์ แย้มชุมพร 

 หมู่ที่  9 บ้านหนองวังเปรียง    ก านัน ต.คลองเกตุ นายสมจิตร เผ่าเพ็ง 

 หมู่ที่ 10    บ้านเขานมนาง       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายเศรษฐสิทธิ์ ตั้งสมบูรณ์ 

  จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน  20  คน  เป็นชาย  17  คน  หญิง  3  คน 

  จ านวนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    จ านวน    2  คน  เป็นชาย   2  คน  หญิง   -  คน 

 

ประชากร  (ข้อมูลทะเบียนราษฎร) 

  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  ทั้งสิ้น  6,508  คน  แยกเป็น  ชาย 3,320  คน  หญิง  
3,188 คน  จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  2,069  ครัวเรือน   

 ตารางท่ี  1.1   ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
จ านวนราษฎร  (คน) รวม  

(คน) 

จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง 

1 

2 

3 

บ้านมะขามเฒ่า  

บ้านคลองเกตุ 

บ้านคลองมะนาว 

198 

330 

202 

193 

294 

201 

391 

624 

403 

104 

164 

146 



4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

บ้านหนองบัว      

บ้านหัวดง     

บ้านห้วยรวก     

บ้านโคกสะอาด     

บ้านเขาดิน     

บ้านหนองวังเปรียง     

บ้านเขานมนาง    

423 

541 

264 

349 

398 

418 

197 

448 

500 

240 

322 

409 

396 

185 

871 

1,041 

504 

671 

807 

814 

382 

340 

311 

166 

175 

250 

278 

135 

 รวม 3,320 3,188 6,508 2,069 

 ที่มา :  ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร  ณ  เดือน  มิถุนายน  2556 

 

การศึกษา 

  -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (สังกัด อบต.) 1 แห่ง 

   -   โรงเรียนประถมศึกษา   5 แห่ง 

   -   โรงเรียนมัธยมศึกษา   1 แห่ง 

   -   ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน   1 แห่ง 

   -   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน         10 แห่ง 

   -   ห้องสมุดประชาชน    - แห่ง 

   -   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  1 แห่ง 

ตารางท่ี  1.3  ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

ล าดับ 

 

โรงเรียน คร ู อ.1 อ.2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 17 

11 

13               30 

110 



2 

3 

4 

5 

6 

บ้านคลองเกตุ 

บ้านหนองบัว 

บ้านหัวดง 

บ้านโคกสะอาด 

บ้านเขาดิน 

10 

5 

6 

5 

10 

2 

4 

1 

3 

13 

2 

1 

3 

5 

 

4 

7 

4 

3 

8 

5 

7 

4 

4 

7 

10 

1 

5 

2 

9 

 

6 

6 

1 

3 

3 

5 

5 

7 

2 

8 

 

5 

1 

4 

1 

4 

 

7 

4 

5 

6 

11 

 

5 

2 

4 

2 

11 

5 

8 

7 

3 

5 

 

7 

3 

4 

2 

4 

9 

11 

7 

7 

6 

9 

5 

6 

5 

10 

5 

4 

2 

6 

6 

4 

5 

4 

3 

8 

73 

69 

53 

108 

รวม 38 37 26 26 27 19 27 15 33 24 28 20 40 35 23 24 
443 

รวม (ชาย + หญิง) 75 52 46  57 48 75 47 

  

ตารางแสดงข้อมูลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

 

ล าดับ โรงเรียน 

 

คร ู

 

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

1 โรงเรียนโคกส าโรงวิทยา 97 127 162 125 117 146 167 119 276 122 207 89 164 
1,821 

รวม  (ชาย+หญิง) 289 242 313 395 329 253 

  

          สถาบันและองค์กรทางศาสนา   (ไม่มี มัสยิด , ศาลเจ้า , โบสถ์ ) 

   -  วัด / ส านักสงฆ์                      11  แห่ง 

 

 

 

  สาธารณสุข 



   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 แห่ง เพ่ือให้บริการ
ประชาชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  และมีอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ท าหน้าที่เป็นผู้ดูแล
สุขภาพอนามัยของประชาชน จ านวน   100   คน  

   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  1  แห่ง 

   -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า ร้อยละ  100 

 

     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

   -  ปูอมยามรับแจ้งเหตุ    1  แห่ง 

   -  สถานีต ารวจ     -  แห่ง 

   -  สถานีดับเพลิง     -  แห่ง  

   ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้นประเภทต่าง ๆ ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ

  

  ตารางแสดงข้อมูลอาชญากรรม 

ประเภท 

ปี พ.ศ. 2555 ปี พ.ศ. 2556 

จ านวน 

คดีท่ีเกิด 

จ านวนคดี
ที่จับกุมได้ 

จ านวน 

ผู้ต้องหา 

จ านวน 

คดีท่ี
เกิด 

จ านวน
คดีท่ีจับ  
กุมได้ 

จ านวน 

ผู้ต้องหา 

1. คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ 

2. คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย  เพศ 

3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 

4. คดีท่ีน่าสนใจ 

5. คดีรัฐเป็นผู้เสียหาย 

6. คดีอ่ืน ๆ  

- 

- 

3 

- 

29 

1 

- 

- 

3 

- 

29 

1 

- 

- 

3 

- 

34 

1 

1 

1 

- 

- 

50 

1 

- 

1 

- 

- 

50 

1 

- 

1 

- 

- 

54 

1 



รวม 33 33 38 53 52 56 

  

  ที่มา :  ข้อมูลอาชญากรรมที่เกิดขึ้น  ช่วงเดือน มกราคม  2555  ถึงวันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน 
2556  ในต าบลคลองเกต  จากสถานีต ารวจภูธรโคกส าโรง  ณ  วันที่  30   พฤศจิกายน  2556 

 

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

- ปุาไม้  ได้แก่  ปุาไม้ยูคา  เนื้อที่ประมาณ  500  ไร่  บริเวณหมู่ท่ี  10  บ้านเขาดิน ปุาไม้ 
สะเดา  เนื้อที่ประมาณ  30 ไร่ บริเวณหมู่ที่ 10 บ้านเขาดิน ปุาสัก เนื้อที่ประมาณ   20  ไร่  บริเวณหมู่ที่  3 
บ้านคลองมะนาว 

 

  แหล่งน้ าธรรมชาติ 

   -  ล าน้ า, ล าห้วย     17 แห่ง 

   -  คลอง      17 แห่ง 

   -  บึง, หนองและอ่ืน ๆ     3 แห่ง 

  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 

   -  ฝาย / พนังกั้นน้ า   19 แห่ง 

   -  บ่อน้ าตื้น      3 แห่ง 

   -  บ่อโยก / บ่อบาดาล   30 แห่ง 

   -  คลองส่งน้ า      1 แห่ง 

   -  ประปา              16 แห่ง 

   -  สระน้ า             238 แห่ง 

   -  ภาชนะเก็บน้ า   157 แห่ง 

            สภาพเศรษฐกิจ 



  ตารางแสดงสัดส่วนการประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ที ่ อาชีพ จ านวนครัวเรือน ร้อยละ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

เกษตรกร 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจส่วนตัว 

รับจ้างทั่วไป 

อ่ืน ๆ 

905 

51 

150 

540 

423 

43.74 

2.46 

7.25 

26.10 

20.45 

 รวม 2,069 100 

  

การรวมกลุ่มเพื่อการอาชีพ      

  1. กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่  5   จ านวน   1   กลุ่ม   สมาชิกรวม   9   คน 

  2. กลุ่มจักสาน หมู่ที่  2   จ านวน   1   กลุ่ม   สมาชิกรวม  11   คน 

  3. กลุ่มเลี้ยงสุกร หมู่ที่  1,2,3,5,6,7,8,9 จ านวน  10   กลุ่ม   สมาชิกรวม  124   คน 

  4.กลุ่มเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน หมู่ 6,10  จ านวน   2   กลุ่ม   สมาชิกรวม  16   คน 

  5.กลุ่มเพาะเห็ดฟาง หมู่ที ่1,3  จ านวน   2   กลุ่ม   สมาชิกรวม  16   คน 

  6.กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าง หมู่ที่ 4  จ านวน   1   กลุ่ม   สมาชิกรวม    5   คน 

  5.กลุ่มเจียรนัยพลอย หมู่ที่ 8  จ านวน   1   กลุ่ม   สมาชิกรวม  10   คน 

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

  - ธนาคาร    จ านวน  - แห่ง 

  - โรงแรม    จ านวน  1 แห่ง 

  - ปั๊มน้ ามัน    จ านวน           10   แห่ง 

  - โรงงานอุตสาหกรรม   จ านวน   2 แห่ง 



  - โรงสี     จ านวน             1 แห่ง 

  - โรงสี(ชุมชน) หมู่3,4,5,6,7,9  จ านวน   6 แห่ง 

  - ร้านค้าปลีก    จ านวน            68 แห่ง 

  - ร้านรับซ่อมเครื่องจักรกล   จ านวน    7 แห่ง 

  - ฟาร์มไก ่    จ านวน              2 แห่ง 

- โกดัง     จ านวน              1 แห่ง 

 

 ผลผลิตหรือสินค้า / บริการที่ส าคัญของต าบล  ได้แก่ 

  1.  เครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ 

  2.  ทอผ้า 

  3.  เจียระไนพลอย 

  4.  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการถนอมอาหาร 

 

  การบริการพื้นฐาน 

  การคมนาคม   

   -  สภาพเส้นทางคมนาคมเป็นถนน  คสล.   ร้อยละ 80 

   -  สภาพเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลูกรัง ร้อยละ 20 

 

 

  การไฟฟูา 

   -  ในพ้ืนที่ต าบลคลองเกตุ  มีไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง  10  หมู่บ้าน โดยมีประชากรไฟฟูา
ประมาณ ครบทั้ง    2,019 ครัวเรือน   คิดโดยเฉลี่ยประมาณ    100 %    จ านวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟูาใช้ 

    



  ข้อมูลอ่ืน ๆ 

   มวลชนจัดตั้ง 

- ลูกเสือชาวบ้าน        2 รุ่น   80 คน 
- ไทยอาสาปูองกันชาติ        1 รุ่น   40 คน 
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน      2 รุ่น       125 คน 
- ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  1 รุ่น 595 คน 
- ศูนย์พัฒนาครอบครัว    1 รุ่น 150 คน  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  1 รุ่น 100 คน  
- ศูนย์วัฒนธรรมต าบลคลองเกตุ   1 รุ่น  35 คน 
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร 1 รุ่น  30 คน 

2.2  ศักยภาพภายในต าบล 
 

  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

 

   จ านวนบุคลากรทั้งหมด  จ านวน         28 คน  ดังนี้ 

 

     พ.อ.อ. อนันต์  ค าสัตย์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  

   ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 18 ต าแหน่ง 

    พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  9 ต าแหน่ง 

    1.  นางพิษิ   โซซ่า  หัวหน้าส านักงานปลัด 

    2.  นางสาวภคกุล บริสุทธิ์เพ็ชร บุคลากร 

    3.  นายณัฐกร  ยะสะกะ  นิติกร  

    4.  นางสุวภัทร  ภักดีศรี  นักพัฒนาชุมชน 

    5.  – ว่าง -    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

    6.  – ว่าง -    นักวิชาการศึกษา 



    7.  จ.อ.ระวิ  วันทา  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารภัย

    8.  – ว่าง -    เจ้าพนักงานธุรการ 

    9. นางศิริพัฒน์  เจริญศรี  ครูผู้ดูแลเด็ก 

 

    ลูกจ้างประจ า   จ านวน  2     ต าแหน่ง 

    1.  นางสาวทิพวันย์ จันทร์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการ 

    2.  นายพงศกร  มาช่วย  นักการภารโรง 

    พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน   6    ต าแหน่ง 

    1.  – ว่าง -    ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 

    2.  นางสาวบุหงา  อ่อนแล  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 

    3.  นายนิสัน  ไทยงาม  พนักงานขับรถยนต์ 

    4.  นายสมศักดิ์   คิดการ  พนักงานขับรถยนต์ 

    5.  นายสมชาย  เล้าคชสิทธิ์ คนงานทั่วไป 

    6.  นางสาวอัญชัน อินทรัพย ์ คนงานทั่วไป 

    7.  – ว่าง –                                        ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

   ต าแหน่งในส่วนการคลัง   จ านวน  6 ต าแหน่ง 

    พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  4 ต าแหน่ง 

    1. – ว่าง -    ผู้อ านวยการกองคลัง 

    2. นางสาวนิภาพร   เพ็ชรสว่าง นักวิชาการ การเงินและบัญชี 

    3. – ว่าง -    เจ้าพนักงานจัดเก็บ 

    4. – ว่าง -    เจ้าพนักงานพัสดุ   

    ลูกจ้างประจ า   จ านวน  1 ต าแหน่ง 

    1. นางจ าลักษณ์  ก่ ามอญ  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 



    พนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน  1 ต าแหน่ง 

    1. นางสาวนารีรัตน์ พัดยนต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 

   ต าแหน่งในส่วนโยธา  จ านวน  4 ต าแหน่ง 

          พนักงานส่วนต าบล จ านวน  2 ต าแหน่ง 

   1. นายนพดล    มุสิกะปาน หัวหน้าส่วนโยธา   

    2. – ว่าง -    ช่างโยธา 

    ลูกจ้างประจ า   จ านวน  - ต าแหน่ง 

    พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป จ านวน  2   ต าแหน่ง 

    1.  นายสัตตยาพันธ์ หาญธรรมรงค์ ผู้ช่วยช่างโยธา 

    2.  นายค าจอน  ค ารอด  คนงานทั่วไป 

 

 

 งบประมาณ 

รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปีย้อนหลัง 

ตารางแสดงรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 

 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

รายรับ จ าแนกตามหมวดเงินรายได้ 

 1. หมวดภาษีอากร 

 2. หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรบัและใบอนุญาต 

 3. หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ 

 4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

 

166,497.49 

1,435.00 

73,775.47 

11,610.00 

 

154,733.69 

2,013.81 

114,256.15 

102,850.00 

 

182,566.45 

9,840.00 

173,697.76 

33,510.00 



    5. หมวดรายได้จากทุน 

    6. หมวดภาษีจัดสรร 

    7. หมวดเงินอุดหนุน 

 

12,334,382.52 

6,590,885.00 

 

12,157,697.99 

7,297,903.00 

2,500.00 

17,023,760.01 

6,604,106.00 

รวมเงินงบประมาณรายรับ ทั้งสิ้น 19,178,585.48 19,829,454.64 24,029,980.22 

          ที่มา :  ข้อมูลจากส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ณ  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

   รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล  3  ปีย้อนหลัง 

   ตารางท่ี  1.11   ตารางรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

รายจ่ายตามงบประมาณรายจา่ย 

  - งบกลาง 

รายจ่ายตามแผนงาน 

 - หมวดเงินเดือนและค่าจา้งประจ า 

 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 

 - หมวดค่าตอบแทนใชส้อยและวัสดุ 

 - หมวดสาธารณปูโภค 

 - หมวดเงินอุดหนุน 

 - หมวดรายจ่ายอื่น ๆ 

 - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

2,220,680.00 

 

4,278,090.00 

901,300.00 

6,980,410.97 

221,998.60 

1,347,100.00 

7,710.00 

3,502,603.62 

 

811,553.00 

 

4,886,081.00 

869,238.00 

6,963,694.72 

238,560.59 

1,487,410.74 

- 

352,264.72 

 

773,584.00 

 

4,942,498.00 

895,593.00 

5,525,910.68 

287,254.48 

1,524,660.07 

- 

4,010,350.00 

รวมเงินงบประมาณรายจ่าย ทั้งสิ้น 17,454,893.19 15,608,802.77 17,959,850.23 

         ที่มา : ข้อมูลจากส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ณ   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning )  



 เนื่องจากต าบลคลองเกตุ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ท าการเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งทางยุทธศาสตร์ของ
ต าบล สามารถก าหนดได้ดังนี้   

  1. การรักษาฐานทรัพยากรการเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือเป็นให้เป็นส่วนหนึ่งของความมั่งคงทางอาหารใน
ระดับประเทศ 

            2. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยการน าวัสดุเหลือใช้น ามาสร้างมูลค่าเพ่ิม ให้เป็น
ผลิตภัณฑ์หลัก และเป็นสินค้าส่งออกในระดับต าบล  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์ 

------------------------------------- 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ    เป็นแผนพัฒนาอย่าง
รอบด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม   ซึ่งเป็นการแสดงถึงแนวคิดหรือวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย  
เพ่ือให้การพัฒนาในอนาคตได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดลพบุรี   อ าเภอโคกส าโรง   และนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหาร   การจัดท าแผน    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตั้งอยู่บนพ้ืนฐานการรวบรวมข้อมูล   วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบรอบด้าน   เพ่ือให้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ   อ าเภอโคกส าโรง จังหวัด ลพบุรี   
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชนและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
และพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะเดินก้าวเข้าประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้  

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   
                 นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันอังคารที่ 23 

สิงหาคม  2554  ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย 3  ประการ คือ 
1. เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน 

ประเทศมากขึ้นซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ 
และสุขภาพคนไทยในทุกช่วงวัยถือเป็นปัจจัยขาดความสามารถในการอยู่รอดและแข่งขันได้ของเศรษฐกิจไทย 

2. เพ่ือน าประเทศไทยสู่สังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท์และอยู่บนพ้ืนฐานของหลัก        
นิติธรรมที่เป็นมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เท่าเทียมกันต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

3. เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  อย่างสมบูรณ์  โดยสร้างความ 
พร้อมและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  และการเมืองและความมั่นคง  
   รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ระยะ   
คือ  ระยะเร่งด่วนที่จะเริมด าเนินการในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ 4  ปีของรัฐบาล  โดยนโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก   มี  16  ข้อ  ดังนี้ 

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสร้าง 



ความข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติ ให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  และยึดมั่นใจ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

 
2. ก าหนดให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็น  “วาระแห่งชาติ”  โดยยึดหลักนิติ 

ธรรมในการปราบปรามและลงโทษผู้ผลิต   ผู้ค้า   ผู้มีอิทธิพล   ผู้ประพฤติมิชอบ      บังคับใช้กฎหมายอย่าง 
เคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ปุวยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษา มีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบปูองกัน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

3. ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยยึดหลักความ 
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล   ปรับปรุง   และแก้ไขกฎหมายเพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสังคมให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้อง 
ชอบธรรม 

4.   ส่งเสริมให้มีการจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทานให้ 
สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ ฟ้ืนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหล่งน้ าธรรมชาติที่        
อยู่เดิม และจัดหาแหล่งน้ าในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

5. เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกับมาสู่พ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ควบคู่ไปกับความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอ านาจมืด เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ 
คุณภาพชีวิต เคารพ    อัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบที่สอดคล้องกับลักษณะพ้ืนที่โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเร่งด าเนินการตามข้อผูกพันในการรวมตัวเป็นประชาคม 
อาเซียนในปี 2558 

7.  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟูอและ 
ราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

8.  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศสร้างสมดุลและ 
ความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาคเช่นพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มี 
รายไดน้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า  500,000  บาท อย่างน้อย 3 ปี และปรับโครงสร้างหนี้ผู้ที่มีหนี้เกิน  500,000  บาท 
 ให้มีแรงงานท่ีมีรายได้เป็นวันละ ไม่น้อยกว่า  300  บาท  ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับ 
สิ่งจ าเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

9. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  ให้เหลือร้อยละ  23  ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือ 
ร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2556  

10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน  โดยเพ่ิมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง 
ละ 1 ล้านบาท  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท  จัดสรรงบประมาณ 
เข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  (SML)  ตามล าดับขนาดของหมู่บ้าน 

11. ยกระดับราคาของสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน  เช่น  รับจ าน าสินค้า 
เกษตรกร  การออกบัตรเครดิตส าหรับเกษตรกร  และการจัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ 

12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศให้ปี พ.ศ.2554- 
2555 เป็นปี  “มหัศจรรย์ไทยแลนด์” (“Miracle  Thailand” Year) 



13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และ 
การผลิตสินค้าในท้องถิ่น เช่น บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ  สนับสนุนให้ 
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพ  ส่งเสริมให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้าถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลัก 

14. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ  (30 บาท  รักษาทุกโรค) จัดให้มีมาตรการลดปัจจัย 
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพลโภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บปุวยเรื้อรัง และมาตรการปูองกันอุบัติเหตุจาก 
การจราจร 

15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียน 
น าร่องส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555  จัดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการ 
ให้บริการในสถานศึกษาท่ีก าหนดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

16.  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  โดยมีสภา 
ร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ทั้งนี้ให้ประชาชนเห็นชอบผ่านการออกเสียงประชามติ 

 
นโยบายรัฐบาลที่จะด าเนินการภายในระยะ 4  ปี  มี  7  นโยบาย  ดังนี้ 

1. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7. นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   

              การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555- 

2559) มีแนวคิดที่ต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 -10 โดยยังคงยึด
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งสร้างสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ 
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11  เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์
ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่าคน
ไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง 

อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูล และเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 



 

หลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 ดังนี้    

1. พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที ่

ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ 

2. ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

3. พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ  อย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม 
4. ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี  พ.ศ. 2570 เป็นเปูาหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่ 

อยู่บนรากฐาน การพัฒนาของสังคมไทย  อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ประเทศไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนไทยในชาติ  ครอบครัวมี
ความสุขและเป็นพ้ืนฐานที่สร้างคนเป็นคนดี  ชุมชนมีความเข้มแข็งและบทบาทในการพัฒนา  ระบบเศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน  มีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ  มีกฎระเบียบและกฎหมาย
ที่บังคับใช้อย่างเป็นระบบ  และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 

 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  ก าหนดไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วย 

ความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง   โดยมีเปูาหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล  
2. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ 
3. โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 
4. ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ 

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11   เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกัน 

ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง รวมถึงสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถ
เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น
ธรรมในสังคมไทย (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (3) ยุทธศาสตร์
การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน (4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบน



รากฐานความรู้ (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค และ (6) 
ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีกรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 

 

                   (1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว  

และชุมชนโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการ
เปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการ
ทางสังคมที่มีคุณภาพ  ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน มีโอกาส
เข้าถึง 

ทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และ 

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ  

          (2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้
พร้อม 

รับการเปลี่ยนแปลง  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพ่ือเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมติให้มี
ความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเพียร  และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความ
พร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย 

                 (3)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงานมุ่งพัฒนาให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุลมั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน 

(4)  ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู้    มุ่งปรับโครงสร้าง 



เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

(5)  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข่ือมโยงทางเศรษฐกิจ  และความมั่นคงในถูมิภาค    โดย 

ก าหนดให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ ฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ 
อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 

        (6 )  ยุทธศาสตร์การาจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มุ่งอนุรักษ์ 
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และเป็นฐาน
ที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุร ี

กรอบยุทธศาสตร์จังหวัด 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
2. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 
3. การพัฒนาศักยภาพจังหวัดลพบุรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

        วิสัยทัศน์จังหวัดลพบุรี 

  ฐานการผลิตอาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ / เป้าประสงค์ 

1. สร้างมูลค่าเพ่ิมการพัฒนาอาหารปลอดภัย 
เป้าประสงค์   ปรับเปลี่ยนจากเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม สร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงานเพ่ือ

สร้างมูลค่าเพ่ิม  

2. การพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ 
เป้าประสงค์   สร้างรายได้รายการท่องเที่ยวกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  

3. การพัฒนาศักยภาพจังหวัดลพบุรีเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ ประชาชนในจังหวัดมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับตัวให้เข้า

กับกระแสโลก 

4. สืบสานภูมิปัญญาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เป้าประสงค์ ประชาชนในจังหวัดมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนในทุกมิติตัวชี้วัดอย่างยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

 ค าขวัญอ าเภอโคกส าโรง 

    เขาวงเสียดฟูา  น้อยหน่าเลิศรส 

    ข้าวโพดพันธุ์ดี  มากมีวัวควาย 

    ดอกฝูายขาวโพลน เมืองคนรักสงบ 

 วิสัยทัศน์ 

อ าเภอต้องเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในด้านการบริการประชาชน 

การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 

อ านวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 

 ยุทธศาสตร์  

     รวมพลังแผ่นดิน        ขจัดสิน้        ทุกปัญหา 

ลดรายจ่าย         เพ่ิมรายได้         ขยายโอกาส         ปราศจากภัย   

 เป้าหมาย 

- หมู่บ้านความยากจน 
- ต าบลหมดยาเสพติด 
- อ าเภอหมดทุจริตคอรัปชั่น 
- สังคมเข้มแข็ง  ปราศจากผู้มีอิทธิพล 

 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 

   นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาในทุก ๆ ด้าน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และเป็นไปตามสภาพปัญหา  ความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นท้ังนี้  โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับโดยตรง  ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นดังนี้ 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   แบ่งออกเป็น 



            1.1  ถนนภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง การพัฒนาและปรับปรุงให้ประชาชนสามารถใช้
สัญจรไปมาและขนส่งผลิตผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวก  ปลอดภัย  โดยจะจัดล าดับความส าคัญของการ
แก้ไขปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการ  ตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล พร้อมกับประสานขอความร่วมมือ  และรับการสนับสนุนงบประมาณ  จากหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง
เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาได้ต่อไป 

            1.2  ไฟฟูา จะด าเนินการส ารวจผู้ที่ไม่มีไฟฟูาใช้ และขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาให้ได้ใช้
อย่างทั่วถึง  ไฟฟูาสาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนน ทางเดินหรือจุดอันตราย ให้ได้รับแสง
สว่างมากกว่าในปัจจุบันภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล และกฎหมายที่ให้กระท าได้ 

     1.3  แหล่งน้ า จัดหาน้ าดื่มท่ีสะอาดส าหรับบริโภค และแหล่งน้ าทางการเกษตรใช้ให้เพียงพอแก่
ความต้องการของประชาชน   ในการแก้ปัญหา ภัยแล้งและวางแผนบริการน้ าดื่มน้ าใช้แก่ประชาชนในฤดูแล้ง 
อย่างทั่วถึงโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

           1.4  การสื่อสาร จะติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหาโทรศัพท์
สาธารณะให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

2. นโยบายด้านการศึกษา 

            2.1 ให้การสนับสนุนและจัดการศึกษาระดับก่อนปฐมวัยและปฐมวัย   ทั้งทางด้านอาหาร
กลางวันและอาหารเสริม (นม) วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน   พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร   

 

ผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ให้มีศักยภาพมาก
เพียงพอในอันที่จะรองรับบุตรหลานของพ่ีน้องประชาชนต าบลคลองเกตุ ในอนาคต 

           2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ให้ได้มาตรฐาน  
โดยเน้นความสะดวกของผู้เรียน  ด้วยการจัดสร้างศูนย์การเรียนชุมชนร่วมมือกับศูนย์บริการการศึกษานอก
โรงเรียนนอกโรงเรียนอ าเภอโคกส าโรง   โดยมีเปูาหมายให้ประชาชนต าบลคลองเกตุทุกคนสามารถอ่านออก
เขียนได้  ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

            2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มต่าง ๆของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้
ทางด้านวิชาชีพด้านวิชาการ ด้านทักษะของกลุ่มต่าง ๆ  

            2.4 จัดหาห้องสมุดหรือที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละหมู่บ้าน 
            2.5 จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน โดยกระจายตามหมู่บ้านตาม ความเหมาะสม  



           2.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาทุกแห่งในเขตต าบลคลองเกตุ  ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 2.7 พัฒนาศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตต าบล ให้รองรับและให้บริการกับประชาชนได้อย่างทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ 

 2.8 ส่งเสริมและยกระดับการศึกษา บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล อันประกอบด้วย
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ให้สูงขึ้น  

3. นโยบายด้านการเมืองการปกครอง 

           3.1 เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส เป็นธรรมและทั่วถึง โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับต าบลแล้วแต่กรณี   

        3.2 ส่งเสริมประชาคมเข้มแข็ง สร้างความสมานฉันท์ในการบริหารงาน โดยการสนับสนุนในการ
ท ากิจกรรมของประชาคมส่งเสริมการประชุมการแก้ปัญหาในพ้ืนฐานของประชาคม  สนับสนุนส่งเสริมศูนย์
สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้านให้เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างรวดเร็ว 

           3.3 ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  ท างานอย่างบูรณาการ   ทั้งฝุายปกครอง ผู้น าชุมชน ผู้น า 
หมู่บ้าน และผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 

          3.4 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
            4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง  ทฤษฎีเศรษฐกิจพอพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นแนวทางหลักที่ใช้ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของต าบลคลองเกตุ  

 
            4.2 สนับสนุนและส่งเสริม งบประมาณ วิชาการให้กับกลุ่มอาชีพ ประชาชนที่มีการรวมกลุ่มกัน
อย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นระบบได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของชุมชน ให้สามารถพัฒนาเพ่ิม 

ประสิทธิภาพ รายได้ของกลุ่มให้มากขึ้น  
            4.3 ประสานขอความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในเรื่องงบประมาณหรือวิชาการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็ง 

           4.4 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือเสริมรายได้ให้กับครอบครัวที่ตกเกณฑ์ จปฐ. เป็นการเพ่ิมรายได้ 
และแก้ไขปัญหาความยากจน  



           4.5 ส ารวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดหางานให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 

 5.1 ร่วมมือกับสาธารณสุขประจ าต าบล อสม. แต่ละหมู่บ้าน จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่
ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีทุกคน  ตามแนวทางนโยบายของกระทรวง
สาธารณสุข 

 5.2 เฝูาระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมปูองกัน โรคติดต่อต่าง ๆ ตามประกาศของทางราชการอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว 

 5.3 สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข 
          5.4 สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
           5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. หมู่บ้านอย่างท่ัวถึง 

6. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี 
           6.1 จัดสร้างสนามกีฬาและจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี 
           6.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เด็ก , เยาวชน , ผู้สูงอายุ โดยจัดหาอุปกรณ์กีฬาตามความ
ต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน พร้อมส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่มีทักษะทางกีฬาพัฒนาให้มี
ศักยภาพตามความสามารถ 
           6.3 ร่วมกับประชาชนผู้น าหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆหรือสนับสนุนงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง 
           6.4 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด ในพ้ืนที่ต าบลคลองเกตุ โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมมากขึ้น 
           6.5 ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและกิจกรรมวันส าคัญทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 

7. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
           7.1 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
           7.2 รณรงค์เลือกก าจัดขยะและการบริหารการจัดเก็บ การทิ้ง โดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและ
สาธารณสุขประจ าต าบล ซ่อมแซมเตาเผาขยะที่มีอยู่ให้ใช้การได้ 
           7.3 สนับสนุนการรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ภายในหมู่บ้าน 
           7.4 สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป 
           7.5 คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 



8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
         8.1 ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ จดัท าบัญชี เพ่ือจัดหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป 
        8.2 ส ารวจคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือจัดหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป 

 8.3 จดัตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย  วาตภยั    อัคคีภัยและสาธารณภัยอ่ืนๆ 
           8.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี   เด็ก   เยาวชน   ผู้สูงอายุ     และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

9. นโยบายด้านอ่ืน ๆ 
            9.1 จัดกิจกรรมต่าง ๆ และโครงการต่าง ๆ ทีอ่าจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดย
มุ่งเน้นยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
            9.2 จัดท าโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
            9.3 จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ  
            9.4 พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากร โดยเน้นการให้การบริการ ความรวดเร็วถูกต้อง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
            9.5 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้ร่มรื่น สะอาด 
สวยงาม  ในการก าหนดนโยบายที่กล่าวมาดังกล่าว ได้วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา และสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้ด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามกรอบนโยบายที่
ก าหนด และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 นโยบายในการบริหารงานของข้าพเจ้าตามที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตุ จะประสบความส าเร็จและยังประโยชน์ให้เกิดกับพ่ีน้องประชาชนในต าบลคลองเกตุได้จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะ 
ต้องอาศัยความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
พนักงานส่วนต าบล ผู้น าชุมชน พ่ีน้องประชาชนต าบลคลองเกตุ ข้าพเจ้าจะบริหารงานโดยยึดเอาความถูกต้อง  
ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นธรรม  ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆข้ึนไป 

 

 

 

 

 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 



 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย กลุ่มเปูาหมาย และการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 
      การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี และแผนการด าเนินงาน ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่นในด้านความจ าเป็น
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ด้วยการกระจายการพัฒนาด้านโครงสร้างโดยเฉพาะ ถนน ไฟฟูา  ท่อระบายน้ า  และ
ส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ได้แก่ สวัสดิการเบี้ยยังชีพ การกีฬา การศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมภายใน
ท้องถิ่น และได้เน้นการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  โดยการพัฒนาตามแผนที่ผ่านมาจ าเป็นต้อง
เน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านอื่นๆเนื่องจากต าบลคลองเกตุเป็นพ้ืนที่ ที่ท าเกษตรกรรมเป็น
หลักการขนส่งสินค้าและการสัญจรจึงเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นมากและการด าเนินการทุกโครงการมาจากความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งสิ้น 
       จากการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตไุด้สร้างความ
เจริญเติบโต ความสะดวกสบายในการให้บริการสาธารณะ ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ า ส่งเสริม
การศึกษา วัฒนธรรม พัฒนาการเกษตร ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ สังเกตได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีต่อผลการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล และการส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนามากขึ้น ซึ่งแนวทางการพัฒนาต่อไปองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนดสัดส่วนการพัฒนา
ความเจริญในทุกๆ ด้าน ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 
       ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หลังจากท่ีได้จัดท าประชาคม
ระดับหมู่บ้านและระดับต าบล เพ่ือน าปัญหามาวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข พบว่าประชาชนต าบลคลองเกตุ 
ประสบปัญหาดังต่อไปนี้ 
      1. ปัญหาแหล่งน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
      2. ปัญหาด้านคุณภาพชีวิต  
      3. ปัญหาการคมนาคม 
      4. ปัญหาความยากจน 
      5. ปัญหาด้านการเกษตร  
      6. ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
 
       การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้ด าเนินการ พัฒนา 
และแก้ไขตามแนวทางการกระจายอ านาจและความคิดเห็นของประชาชน ที่ท าการรวบรวมพบว่า ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะแต่ละด้าน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC)  ที่ก าลังจะมาถึงซึ่งจะมีทั้ง โอกาส  ปัญหา  อุปสรรคต่างๆ  ที่จะเผชิญอยู่ในอนาคต  วิเคราะห์ได้ดังนี้    
          จุดแข็ง (Strength)    

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุมีการบริหารงานที่เป็นระบบ  โดยมีการแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น  ส านัก  กอง  ฝุาย  ส่วน  ต่าง ๆ 



 2.  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานที่ทันสมัย 

 3.  มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น  แบ่งได้เป็นสายวิชาชีพ    กับสายงาน
ทั่วไปและสายผู้บริหาร   

4.  มีการประสานการท างานระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

 5.  บุคลากรในหน่วยงานมีคุณภาพ  เจตคติและพฤติกรรมที่ดี  ในการให้บริการประชาชน 

6.  ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 7.  มีรถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ไว้ส าหรับงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ประชาชน
ให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและภาคเอกชน 

       8.  ประชาชนร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาพ้ืนที่  เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม  ชุมชนมีความสามัคคี   เป็น
ต าบลปลอดยาเสพติด ผู้น าต าบล   ผู้น าหมู่บ้าน  กรรมการหมู่บ้าน อสม., อปพร. และข้าราชการในพ้ืนที่จะ
ประชุมร่วมกันทุกเดือน   

9. มีระบบอินเตอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร / รับทราบข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกและ
บริการประชาชนในพื้นท่ี 

 จุดอ่อน  (Weakness)   

1.  การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ อบต.  มีค่อนข้างน้อย 

2.  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นไม่พอเพียงต่อการพัฒนาท้องถิ่น มีปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นปัญหา
เดิมๆ เช่น  

         -  หมู่ที่ 1,2,9   เป็นพ้ืนที่ลุ่ม  การระบายน้ าไม่ดี  ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมเกือบทุกปี 
            -  การเกษตร ผลผลิตไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเพราะต้องอาศัยน้ าฝนในการเพาะปลูก ในพ้ืนที่
ต าบลไม่มีที่กักเก็บอย่างเพียงพอ 

        -  ราษฎรมีหนี้สินมาก  ไม่มีอาชีพเสริม  ไม่มีทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 

         -  ดินไม่มีคุณภาพ  เนื่องจากราษฎรใช้สารเคมีในการเกษตรมาก 

     -  ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตรอย่างเดียว 

 

3.งบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอแก่การแก้ไขปัญหา 



ของประชาชนในท้องถิ่นแต่ละปี 

 

   โอกาส  ( Opportunity  ) 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้การสนับสนุนการด าเนินงานของท้องถิ่นไม่ว่าจะ
เป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เป็นต้น 

2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ.2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุน
การถ่ายโอนภารกิจให้แก่ อบต. 

3. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และถ่ายทอดวัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 

4. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเท่าเทียมกันและทั่วถึง     

6. การคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้ตัวอ าเภอโคกส าโรง 
 7. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท าให้ประชาชนตื่นตัว พร้อมรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วย
การพัฒนาสินค้า OTOP และพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

อุปสรรค  ( Threat )   

1.  ความเสี่ยงการลงทุนภาคการเกษตร  ราคาต้นทุนการผลิตสูง   
           2.  ปัญหาฝนแล้ง / น้ าท่วม  ท าให้ผลิตผลทางเกษตรได้รับความเสียหาย 
           3.  เกษตรกรขาดความรู้ เทคนิค ทักษะ  ในการท าการเกษตร 
           4.  การส่งเสริมภาครัฐไม่ต่อเนื่อง  เกิดความล้มเหลว 
           5.  งบประมาณในการพัฒนา  ของ อบต.คลองเกตุ  มีน้อยไม่เพียงพอกับการพัฒนา            

           6. ประชาชนในพื้นท่ีมีการศึกษาต่ ากว่าเกณฑ์ เนื่องจากไม่ค่อยให้ความส าคัญด้านการศึกษาเท่าที่ควร  
ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้าน 

 7. ขาดผู้น าที่เข้มแข็งในการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาสินค้า OTOP    

 



 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) การพัฒนาท้องถิ่น 

 

วิสัยทัศน์ 

 สรรค์สร้างการศึกษา  พัฒนาการคมนาคม  

 ส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน  มาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม 

 

พันธกิจ 

•  ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง  
•  ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและสร้างเสริมสุขภาพอนามัย  
•  เชิดชูภูมิปัญญา ส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  
•  มุ่งพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
•  เสริมสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน  
•  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง  
•  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
•  พัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
• เชื่อมโยงและประสานความร่วมมือกลุ่ม / องค์กร  
• พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วม 

 

 

การพัฒนาท้องถิ่น   

•  เพ่ือให้ประชากรในต าบลคลองเกตุได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างครบครันและต่อเนื่อง  



•  เพ่ือให้ ประชากรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  
•  เพ่ือพัฒนาการกีฬา นันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชากร  
•  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้ภูมิปัญญา ศาสนาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
•  เพ่ือจัดระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอทั่วถึงและมีมาตรฐาน  
•  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
•  เพ่ือจัดการให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีคงอยู่กับประชากร  
•  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส  
•  เพ่ือให้กลุ่ม องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
• การบริหารจัดการองค์กรโปร่งใส บุคลากรขององค์กรมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

  

 
 
 
 


