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 ...............................................................
ด้วยเทศบาลตําบลพลา ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕๖2 (ฉบับ

ทบทวน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมาย  เพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด   แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายใน
การพัฒนาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป้นแนวทางในปัจจุบัน   และค่านิยมหลักของคนไทยข้ึนมาให้
ชัดเจนข้ึน เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศให้เข้มแข็ง

ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๓ ข้อ ๑๖ เทศบาลตําบลพลา   จึงประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕๖2 (ฉบับทบทวน) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้การพัฒนา พ.ศ.๒๕๕8 - ๒๕๖2 (ฉบับทบทวน) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

             ประกาศ  ณ  วันที่ 25  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕8

(นายสมพร  เหลือล้น)
นายกเทศมนตรีตําบลพลา



คํานํา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒(ฉบับทบทวน) ของเทศบาลตําบลพลา  
จัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ.2548และหนังสือด่วนท่ีสุดท่ีมท 0810.2 / ว 0703 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2558เรื่องแนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดทําและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2558 – 2562) ของเทศบาลตําบลพลาให้เป็นไป
ตามเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนารูปแบบใหม่พร้อมท้ังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังนี้
โดยคํานึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการดําเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนท่ียุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติผังเมืองรวมแผนชุมชน / 
หมู่บ้านนโยบายผู้บริหารท้องถ่ินและสภาพปัญหา / ความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีเปน็สําคัญ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินพ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒(ฉบับทบทวน)ฉบับนี้เป็นการทบทวน
นโยบายรัฐบาลโดยมีการกําหนดนโยบาย 11 ด้าน  ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มี
ท้ังหมด 9 ด้าน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง  ทบทวนกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง    งานแผนและงบประมาณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2558–๒๕๖๒) ฉบับทบทวนฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลพลาซึ่งผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายจะมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้อันเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินท่ีมุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนใน
ตําบลพลาตอ่ไป 
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บทนํา 

ความเป็นมา 

  เทศบาลตําบลพลา มีสภาพปัญหาต่างๆที่จะต้องได้รับการแก้ไขและมีการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบระเบียบตามแบบแผนการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนพัฒนา
จังหวัดแผนพัฒนาอําเภอการผังเมือง ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช.ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน ค่านิยมหลักของคน
ไทยตามความต้องการของประชาชนทุกหมู่บ้านในตําบลจากสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและ
การกินดีอยู่ดีของประชาชนในตําบลจึงได้มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาตําบลพลาให้เป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและใช้เป็น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจาปีรวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอ่ืนเพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินสามารถดําเนินการได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
และส่งผลให้ประชาชนในทุกหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ  กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖(๑)  กําหนดให้เทศบาลตําบล  มีอํานาจและหน้าที่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง    ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและการ
ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   พ.ศ.๒๕๔๘ กําหนดให้แผนพัฒนาหมายความรวมถึงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามป ี

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่กําหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน  ซึ่งในการจัดทําแผนระบบเดิมนั้นจะเน้นการ
พัฒนาแต่ละด้านเป็นหลัก  โดยไม่คํานึงถึงความเชื่อมโยงและผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบ  อีกทั้งขาดตัวชี้วัด
ความสําเร็จของผลงาน  มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือทําให้มีแผนการ/โครงการ  ปรากฏผลสําเร็จเท่านั้นโดย
มิได้คํานึงถึงความต้องการของประชาชน  และการขยายของแผนงาน โครงการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  ปัจจุบันได้มีการพัฒนา  การวางแผนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยเน้นการ
วางแผน  แบบเชิงบูรณาการ  กล่าวคือการพัฒนาแบบองค์รวมที่มองความเชื่อมโยงในทุกๆ ด้านทั้งมิติด้านการ
พัฒนาและมิติเชิงพ้ืนที่  เรียกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมาย  เพ่ือ
การพัฒนาในอนาคต  โดยต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอําเภอ  นโยบายการพัฒนาท้องถ่ินของรัฐบาลและโดยเฉพาะแผนชุมชน  ซึ่งมีความสําคัญมาก  
เพราะเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในท้องถ่ิน  เป็นแนวในการพัฒนาไปสู่ความเป็น
ชุมชนเข็มแข็งและพ่ึงตนเองได ้

 การจัดทําหรือการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน  จึงมีความสําคัญต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นอย่างยิ่ง  เพราะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินจะเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่
ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต  และเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้
มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๑.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ที่ได้กําหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ  
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ  และสังคม
แห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายของคณะ
ผู้บริหารในการพัฒนาท้องถ่ิน  

๑.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑. เพ่ือสร้างวิสัยทัศน์ท่ีถูกต้องในอนาคต 
๒. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ กําหนดภารกิจหลัก ประเด็นยุทธศาสตร์  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์

แนวทางการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๓. เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบถึงแนวทาง  ทิศทาง หรือกรอบของการบริหารงาน  และเพ่ือให้
มีการวางแผนการปฏิบัติการให้บรรลุผลตามภารกิจ  วัตถุประสงค์  กลยุทธ ์ เป้าหมายที่
กําหนดไว้ 

๔. เพ่ือให้หน่วยงานก้าวไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
 
๑.3ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ประกอบด้วย  ๘ข้ันตอน  ดังนี ้

๑. การรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญ 
๒. การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถ่ินในปัจจุบันและ

กําหนดประเด็นในการพิจารณา 
๓. การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๔. การกําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๕. การกําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถ่ิน 
๖. การกําหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
๗. การกําหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถ่ิน 
๘. การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปกระบวนการจัดทํา / ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
- จัดทํา / ทบทวน “กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด” 
- ส่งกรอบยุทธศาสตร์ฯ  ให้ อปท. และ คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระดับอําเภอ     

 

ภายในเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์  2558 

  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม 

ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง 
จัดเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ินทบทวน(แผนยุทธศาสตร์ ฯ ฉบับปัจจุบัน) 

กําหนดวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 
- รวบรวมแนวทาง / ข้อมูลการพัฒนา / วิเคราะห์ 
-     จัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
- พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  



ผู้บริหารท้องถิ่น 
*   พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

“(สําหรับ อบต. ให้นายก อบต. เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ ต่อสภา อบต.ให้ความเห็นชอบก่อน  
แล้วนายก อบต. จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช)้” 

          *  แจ้งสภาท้องถ่ิน กบจ. อบจ. อําเภอ และหน่วยงานที่เก่ียวข้องประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบตามระเบียบ ฯ 

 

๑.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑.  เป็นการกําหนดทิศทาง  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มุ่งสู่สถานการณ์อัน
พึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

๒.  สามารถจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ินที่มีอยู่อย่างจํากัด  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๓.  ทําให้เกิดการบริหารจัดการ  ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชากรในท้องถ่ิน
และมีการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ  อันส่งผลทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ 

๔.  เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในท้องถ่ิน  โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และสามารถตรวจสอบการดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 

๕.  เป็นแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  และพ่ึงตนเองได้ตามแนวพระราชดําริปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๖.  ทําให้ทราบถึงโอกาส (Opportunity)  ภัยอุปสรรค (Threat)  จุดแข็ง (Strength)  และ
จุดอ่อน ( Weakness)  และสภาพแวดล้อมปัจจุบันและทราบถึงทิศทางในอนาคตของหน่วยงาน  ซึ่งจะช่วยใน
การปรับเปลี่ยนทิศทางภารกิจ  วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 

 



บทท่ี  ๒ 

สภาพทั่วไป  และข้อมลูพื้นฐานของเทศบาลตําบลพลา 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตัง้ อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาต ิ

(๑) สภาพท่ัวไป 

  ๑.๑ ท่ีตั้ง  เทศบาลตําบลพลา  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอําเภอบ้านฉาง  ห่างจากอําเภอ
บ้านฉางประมาณ ๘ กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดระยอง  ๓๓  กิโลเมตร 

        ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลเมืองบ้านฉาง 

        ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลบ้านฉาง  

        ทิศใต ้  ติดต่อกับ ชายฝั่งทะเลอ่าวไทย  ยาวประมาณ  ๘  กิโลเมตร 

        ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อบต.พลูตาหลวง  อ.สัตหีบ  จ.ชลบุร ี

            ๑.๒  เนื้อท่ี  มีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 39,375 ไร่ หรือ  ๖๖ ตร.กม. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขต
สนามบินอู่ตะเภาพ้ืนท่ีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านฉาง 

            ๑.๓  สภาพภูมิประเทศ 

  - พ้ืนท่ีของตําบลพลาส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม   ติดชายทะเลและภูเขา 

  - พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย 

   1.4  สภาพภูมิอากาศ / อุณหภูมิ 

  - ลักษณะภูมิอากาศของตําบลพลา มีสภาพอากาศแบบเมืองร้อนเฉพาะฤดู (TROPICAL 
SAVNNAH CLIMATE) แบ่งเป็น 2 ฤดูใหญ่ ๆ คือ ฤดูฝน 6 เดือน ซึ่งตรงกับช่วงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ผ่าน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม และฤดูแล้ง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูหนาว เป็นเวลา 3 เดือน 
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกราคม และช่วงฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังปี 25.3 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.2 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ําสุด
เฉลี่ย 24.1 องศาเซลเซียส 

-ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยประมาณ 1,239มิลลิเมตรต่อป ี(แหล่งท่ีมา : ท่ีว่าการอําเภอบ้านฉาง) 

   ๑.5  จํานวนหมู่บ้าน ๖ หมู่บ้าน  คือ หมู่ ๑,๒,๔,๕,๖ และ ๗และชุมชนท้ังหมด  ๘  ชมุชน 

 ๑.6  ท้องถ่ินอ่ืนในตําบล  ได้แก่ เทศบาลจํานวน ๑ แห่ง  คือ เทศบาลเมืองบ้านฉาง 



๑.7  ประชากรท้ังสิ้น  8,398  คน  แยกเป็นชาย  4,196  คน  หญิง  ๔,202 คน มีความหนาแน่น
เฉลี่ย  ๑27.24  คน / ตารางกิโลเมตรจํานวนครัวเรือน ๔,707 ครัวเรือน : ข้อมูลจากงานทะเบียนตําบลพลา
เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕8ซึ่งเป็นประชากรตามทะเบียนราษฎรแยกจํานวนรวมของประชากร  ชาย,หญิง แต่
ละหมู่บ้านดังต่อไปนี ้

 

หมู่ท่ี 
ชื่อหมู่บ้าน 

จํานวนประชากร 

จํานวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโกรกตะแบก 200 202 402 185 

2 บ้าน กม.16 478 245 723 233 

4 บ้านคลองทราย 346 353 699 412 

5 บ้านพลา 1,447 1,540 2,987 1,380 

6 บ้านตะกาด 1,033 1,122 2,155 1,779 

7 บ้านคลองทรายใหม่ 690 749 1,439 718 

 
รวม 

4,194 4,211 8,405 4,707 

 

จํานวนประชากรแยกตามสัญชาต ิ ชาย หญิง รวม 

สัญชาติไทย 4,126 4,181 8,307 

สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ไทย 70 21 91 

สัญชาติอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่ไทย/จีน 70 21 91 

รวมทุกสัญชาติ 4,196 4,202 8,398 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนตําบลพลา  อําเภอบ้านฉาง  ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558 

 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงจํานวนประชากร 



ในเขตเทศบาลตําบล

กลุ่มช่วงอายุ 

๐ - ๑๐ 

๑๑-๒๐ 

๒๑-๓๐ 

๓๑-๔๐ 

๔๑-๕๐ 

๕๑-๖๐ 

๖๑-๗๐ 

๗๑-๘๐ 

๘๑-๙๐ 

๙๑ปีข้ึนไป 

รวม 

 

ท่ีมา  :  งานทะเบียนตําบลพลา  อําเภอบ้านฉาง  ณ  เดือน 

 

 

 

 

 

 

กราฟแสดงจํานวน

ในเขตเทศบาลตําบลพลาแยกตามช่วงอายุ  (ปี)(สัญชาติไทย

ชาย หญิง 

608 551 

548 527 

681 643 

711 760 

721 757 

510 516 

202 254 

106 122 

36 47 

3 4 

4,126 4,181 

 

ทะเบียนตําบลพลา  อําเภอบ้านฉาง  ณ  เดือน พฤษภาคม   พ

ราฟแสดงจํานวนประชากรในเขตเทศบาลตําบลพลา  แยกตามช่วงอายุ  

 

สัญชาติไทย) 

รวม 

1,159 

1,075 

1,324 

1,471 

1,478 

1,026 

456 

228 

83 

7 

8,307 

พ.ศ.2558 

ประชากรในเขตเทศบาลตําบลพลา  แยกตามช่วงอายุ  (ปี) 



 
 

  

  

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ช่วงอายุ  

จํานวน  (คน) 

๐ 
- ๑

๐ 
 ป
 ี

๑๑
 - 
๒๐

  ป
 ี

๒๑
 - 
๓๐

  ป
 ี

๓๑
 - 
๔๐

  ป
 ี

๔๑
 - 
๕๐

  ป
 ี

๕๑
 - 
๖๐

  ป
 ี

๖๑
 - 
๗๐

  ป
 ี

๗๑
 - 
๘๐

  ป
 ี

๘๑
 - 
๙๐

  ป
 ี

๙๑
  ป

ขีึ้น
ไป
 



 

���� เขตการปกครอง 
 จํานวนหมู่บ้านในเขตการปกครองของตําบลพลา ท้ังหมดมี   6  หมู่บ้าน  และยังคงใช้รูปแบบลักษณะ
การปกครองท้องท่ี  ควบคู่กับรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน  ได้แก่ 

หมู่ท่ี 
ชื่อหมู่บ้าน 

กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน โทรศัพท์ มือถือ 

หมู่ท่ี 1 บ้านโกรกตะแบก นายชัยนรุธ  ตันเฮียง - 081-3545581 

หมู่ท่ี 2 บ้านจํารุง นายทรงทัน  ศรีชลา - 081-5768622 

หมู่ท่ี 4 บ้านทุ่งโปรง นายธีรศักดิ์  ทองกระจ่าง - 085-4368357 

หมู่ท่ี 5 บ้านพลา นายสมทรง  แถวโชติ
(กํานันตําบลพลา) 

- 081-8172455 

หมู่ท่ี 6 บ้านตะกาด นายไพโรจน์  สําเนียง - 081-4498140 

หมู่ท่ี 7 บ้านคลองทราย นายวิจารย์  มากภาษา - 082-9584499 

    

    

    



ชุมชน 

 เทศบาลตําบลพลา มีการจัดตั้งชุมชน  จํานวน    ๗ชุมชน  ดังนี ้
๑.   ชุมชนสกุลทองรวมใจ    

  ๒.   ชุมชนทุ่งสนามควายพัฒนา    

  ๓.   ชุมชนทุ่งโปรงใหม่    

  ๔.   ชุมชนพลาสามัคคี    

  5.   ชุมชนเอ้ืออาทรพัฒนา   

6.   ชุมชนตะกาดร่วมใจ 

7.   ชุมชนบ้านคลองทรายพัฒนา 

 

���� การศึกษา 
 

� โรงเรียนประถมศึกษา    ๔  แห่ง 

1. โรงเรียนวัดพลา 

2.  โรงเรียนบ้านคลองทราย 

3.  โรงเรียนสองภาษา 

4.  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 

� โรงเรียนมัธยมศึกษา      ๒   แห่ง 

1. โรงเรียนวัดพลา 
2.  โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง 

� ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      ๑  แห่ง 
� กศน.ตําบลพลา      ๑   แห่ง 
� หอกระจายข่าว     ๕   แห่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 

���� วัด   ๒  
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  
 1.วัดพลา  

2. วัดคลองทราย  
� โบสถ์               
� ศาลเจ้า                

  
���� วัฒนธรรม/ประเพณี 

 ก.  ประเพณีบุญข้าวหลาม  
มีการนําข้าวหลามมาร่วมทําบุญตักบาตรข้าวหลาม  

ข. ประเพณีสงกรานต์  ช่วงเดือนเมษายน  ประชาชน
หัวผู้ใหญเ่พ่ือขอพรและมีการละเล่นต่าง ๆ

ค.  ประเพณีตักบาตรเทโว  ชว่งเดือนตุลาคม  จะมีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง

ทําบุญตักบาตรท่ีวัด  
ง.ประเพณีลอยกระทง

กระทงลงทะเลท่ีวัดพลา   เพ่ือขอขมาต่อพระแม่คงคา

���� กีฬา / นันทนาการ / 
 เทศบาลตําบลพลามีสนามฟุตบอลหมู่ท่ี 

สนามฟุตซอล หมู่ท่ี 2  พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ประชาชนสามารถเล่นกีฬาได้ทุกวัน   
กลางแจ้งและสนามเด็กเล่นในแต่ละชุมชน  มีการส่งเสริมการออกกําลังกายโดยแอโรบิคในหมู่ท่ี 
และหมู่ท่ี7  

 

 

 

���� การสาธารณสุข

สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

๒    แห่ง 
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   

 ตั้งอยู่หมู่ท่ี  5  ตําบลพลา 
 ตั้งอยู่หมู่ท่ี  7  ตําบลพล 
 -   แห่ง 

 - แห่ง 

 
ประเพณีบุญข้าวหลาม  ในวันข้ึน 3 คํ่า เดือน 3 ประมาณเดือน

หลามมาร่วมทําบุญตักบาตรข้าวหลาม  และไหว้ศาลเจ้าแม่ผอบเงินผอบทอง หมู่ท่ี 

ประเพณีสงกรานต์  ช่วงเดือนเมษายน  ประชาชนจะร่วมกันจัดพิธีสรงน้ําพระ  มีการ
และมีการละเล่นต่าง ๆ 

ประเพณีตักบาตรเทโว  ชว่งเดือนตุลาคม  จะมีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้ง

ประเพณีลอยกระทงลงทะเล  ช่วงเดือนพฤศจิกายน  จะมีการ
เพ่ือขอขมาต่อพระแม่คงคา  

/ พักผ่อน 
เทศบาลตําบลพลามีสนามฟุตบอลหมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี  5 และหมู่ท่ี 7 พร้อมแสงไฟส่องสว่าง มี

พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ประชาชนสามารถเล่นกีฬาได้ทุกวัน   
กลางแจ้งและสนามเด็กเล่นในแต่ละชุมชน  มีการส่งเสริมการออกกําลังกายโดยแอโรบิคในหมู่ท่ี 

 

การสาธารณสุข 

ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ทุกบ้านจะ
และไหว้ศาลเจ้าแม่ผอบเงินผอบทอง หมู่ท่ี 7 

จะร่วมกันจัดพิธีสรงน้ําพระ  มีการรดน้ําดํา

ประเพณีตักบาตรเทโว  ชว่งเดือนตุลาคม  จะมีการเตรียมข้าวสารอาหารแห้งเพ่ือนําไป 

ช่วงเดือนพฤศจิกายน  จะมีการจัดงานประเพณีลอย

พร้อมแสงไฟส่องสว่าง มี
พร้อมแสงไฟส่องสว่าง ประชาชนสามารถเล่นกีฬาได้ทุกวัน   มีเครื่องออกกําลังกาย

กลางแจ้งและสนามเด็กเล่นในแต่ละชุมชน  มีการส่งเสริมการออกกําลังกายโดยแอโรบิคในหมู่ท่ี 5  หมู่ท่ี 6 



๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลพลา หมู่ท่ี  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      

 

 

  

 

 

ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานการบริการด้านสาธารณสุข  ประจําปี  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน

ข้อมูลการเข้ารับการรักษาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพลา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลพลา หมู่ท่ี  5 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล      ๑  แห่ง 

ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานการบริการด้านสาธารณสุข  ประจําปี  

รายการ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลพลา หมู่ท่ี  ๕ 

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลการเข้ารับการรักษาของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลพลา 

ตารางแสดงข้อมูลพ้ืนฐานการบริการด้านสาธารณสุข  ประจําปี  ๒๕๕6 

จํานวน 

1 แห่ง 

4 คน 

82 คน 

 



t500

t600

t700 t629

���� โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
  -  ผู้เข้ารับการรักษา

-  ประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษา  

-  โรคระบบหายใจ

-  โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง

-  โรคระบบย่อยอาหารรวมช่องปาก

-  โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ

-  โรคตารวมส่วนประกอบของตา

- อัตราการใช้ส้วมราดน้ํา  ร้อยละ 

 

���� ข้อมูลเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลพลา
 

กลุ่มช่วงอายุ 

๐ -๕ 

๖-๑๐ 

๑๑- ๑๕ 

๑๖-๒๐ 

๒๑- ๒๕ 

รวม 

กราฟแสดงจํานวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล

  

จํานวน (คน) 

t530

t472

t603
t665

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบลพลา 
ผู้เข้ารับการรักษา  ป๒ี๕๕6 จํานวน  14,309  คน 

ประเภทการเจ็บป่วยท่ีเข้ารับการรักษา  ๕ อันดับแรก   คือ 

โรคระบบหายใจ   1,497  ราย  

โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่าง   442 ราย  

โรคระบบย่อยอาหารรวมช่องปาก 354   ราย 

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ  193 ราย 

ตารวมส่วนประกอบของตา 134 ราย  

อัตราการใช้ส้วมราดน้ํา  ร้อยละ ๑๐๐ ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

ข้อมูลเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลพลา 

ชาย หญิง 

340 289 

268 262 

258 214 

290 313 

345 320 

1,501 1,398 

 
 

 

กราฟแสดงจํานวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลตําบลพลา  จําแนกตามช่วงอายุ

 

 

๐-๕ ปี

๖-๑๐ ปี

  

 

รวม 

629 

530 

472 

603 

665 

2,899 

จําแนกตามช่วงอายุ 



 

  

  

  

 

 

 

 

���� ข้อมูลผู้ได้รับเบ้ียยังชีพในเขตเทศบาลตําบลพลา 
 

รายการ หมู่ท่ี ๑ หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี ๔ หมู่ท่ี ๕ หมู่ท่ี ๖ หมู่ท่ี 7 รวม 

ผู้สูงอายุ 15 33 61 261 146 139 658 

ผู้พิการ 6 5 4 28 23 22 88 

ผู้ป่วยโรคเอดส ์ 1 - 3 4 3 1 12 

รวม 22 41 68 293 172 162 758 

 

กราฟแสดงจํานวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพในเขตเทศบาลตําบลพลา  จําแนกตามหมู่บ้าน 

๒๑ - ๒๕ ป ี๑๖-๒๐ ป ี๖-๑๐ ป ี๐ -๕ ป ี ๑๑ - ๑๕ ป ี ช่วงอาย ุ

จํานวน (คน) 



๑.  ข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน

 ๒.สถิติเพลิงไหม้และความเสียหายในรอบ

0

50

100

150

200

250

300

หมู่ท่ี 1

15
6 1

ท่ี 

๑ ผู้เสียชีวิต  โดยอุบัติเหตุจากรถยนต์

๒ ความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์ทําและจากภัยธรรมชาติ

๓ คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและประชาชน

๔ จํานวนคดีเสียชีวิต  ร่างกาย  และเพศ

๕ อุบัติเหตุจากรถยนต์ 

ประเภทความเสียหาย 
ม.ค. ก

ไหม้ทรัพยส์ินในเขต  

ไหม้ทรัพยส์ินนอกเขต  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในทรัพย์สิน 

สถิติเพลิงไหม้และความเสียหายในรอบปี  ๒๕๕6(1ม.ค.  -  ๓๑

หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี 6

36

61

261

146

5 4

28 23

0 3 4

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

รายการ 

ผู้เสียชีวิต  โดยอุบัติเหตุจากรถยนต์ 

ความเสียหายจากภัยพิบัติท่ีเกิดจากมนุษย์ทําและจากภัยธรรมชาต ิ

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สินและประชาชน  

จํานวนคดีเสียชีวิต  ร่างกาย  และเพศ 

จํานวน (คร้ัง) 

ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

        

        

 

๓๑ธ.ค. ๕6) 

หมู่ท่ี 7

139

22
3 1

จํานวน 

 คน/ป ี

 บาท/ปี 

 คด/ีปี 

 คด/ีปี 

 ครั้ง/ปี 

ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 

     

     

หมู่บ้าน 



 

 ๓.  ข้อมูลจํานวนยานพาหนะของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

 

 ๔.  ข้อมูลจํานวนเจ้าหน้าท่ีของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ในรอบปี  ๒๕๕7  เทศบาลตําบลพลา  ได้ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)  จํานวน  -  ครัง้ และได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองอําเภอบ้านฉาง มีการออก
ตรวจตามหมู่บ้านต่าง ๆ  มีอาสาสมัครตํารวจชุมชน และมีป้อมยามตํารวจประจําตําบล จํานวน 2 แห่ง 

ท่ีมา  :งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เทศบาลตําบลพลา 

 ๕.ขยะ 
  ๑)  ปริมาณขยะประมาณ6ตัน / วัน 

  ๒)  รถยนต์ท่ีใช้จัดเก็บขยะ  รวม  2 คัน 

- คันท่ี  ๑ ความจุ  6ลูกบาศก์เมตร 
- คันท่ี  ๒ ความจุ  6ลูกบาศก์เมตร 
๓) ขยะท่ีเก็บขนได้  ๑เท่ียว / วัน   
๔) วิธีการกําจัดขยะ  โดยจ้างบริษัทเอกชนในการกําจัดแบบถูกหลักสุขาภิบาล 

 

���� ทรัพยากรธรรมชาติ 

ไหม้ป่า ป่าหญ้า ในเขต 6 6 4 5 2 3 1 3 4 2 2 5 43 

ไหม้ป่า ป่าหญ้า นอกเขต              

ท่ี รายการ จํานวน(คัน) หมายเหตุ 

1 รถยนต์บรรทุกน้ํา  ขนาด  8,๐๐๐  ลิตร ๑  

2 รถยนต์บรรทุกน้ํา  ขนาด  ๑๒,๐๐๐  ลิตร ๑  

ท่ี รายการ จํานวน(คน) หมายเหตุ 

๑ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2  

๒ พนักงานดับเพลิง 3  

๓ พนักงานขับรถยนต์ (ดับเพลิง,บรรทุกน้ํา) -  

๔ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ๑82  



 
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลพลา  ได้แก่ ทะเล มีชายหาดพลา เป็นชายฝั่งทะเลอ่าวไทย 

ยาวประมาณ 8 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของพ้ืนท่ี และมีภูเขา คือ เขาโกรกตะแบก อยู่ท่ีหมู่ 1 ตําบลพลา 

���� แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
 

-  ลําน้ํา,ลําห้วย , ลําคลอง   ๔  แห่ง 

 -  บึง,หนอง และอ่ืนๆ   ๑  แห่ง 

����  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
 

-  ฝาย        ๓   แห่ง 

- บ่อน้ําตื้น มีเกือบทุกครัวเรือน 

 

 

� ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.การคมนาคม / การจราจร 

 

 
 

 

 

 

 

 

ประเภทของถนน  
จํานวน  

( สาย /แห่ง ) 

ความยาว  

( เมตร ) 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 74 22,225 

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 17 13,062 

ถนนลูกรัง 15 2,190 

รวมระยะทางท้ังสิ้น 106 37,477 

ประเภททางระบายน้ํา 
จํานวน  

( สาย /แห่ง ) 

ความยาว  

( เมตร ) 

ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 4,846 

รางระบายน้ํา ค.ส.ล. (รูปตัวย)ู 32 14,182 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� การเดินทาง 
  การเดินทางจากจังหวัดต่าง ๆ  มีศูนย์หลักอยู่ที่อําเภอบ้านฉาง  และเทศบาลตั้งอยู่ห่างจาก
สนามบินพาณิชย์อู่ตะเภา  ซึ่งตั้งอยู่ตําบลพลา  อําเภอบ้านฉาง  ประมาณ 10 กม. การเดินทางจากอําเภอบ้านฉาง
มายังเทศบาลตําบลพลามีรถโดยสารสองแถว รับ - ส่งผู้โดยสารเป็นประจํา ๑สาย  นอกจากนั้นประชาชนจะใช้
ยานพาหนะส่วนตัว สามารถเดินทางได้ 3 ทาง คือ 

1.  ถนนสาย จ.คู่ - พลา 
2.  ถนนสาย กม.16 – พลา 
3.  ถนนสายพยูน – พลา 

ตําบลพลามีถนนถึงกันทุกหมู่บ้าน และสามารถติดต่อกัน โดยอาศัยทางหลวงแผ่นดิน 
หมายเลข 3 ถนนสุขุมวิทเป็นหลัก ตัดผ่านทางส่วนบนของตําบล ในแนวทางทิศตะวันตก ไปทิศตะวันออก ส่วน
เส้นทางคมนาคมท่ีสําคัญรองลงมา คือ ถนนสายบ้านฉาง – พลา และถนนสาย กม.16 – พลา จะวิ่งในแนวทิศ
เหนอื – ใต้ ของตําบล และถนนเลียบชายฝั่งทะเลอยู่ทางด้านใต้ของตําบล ซึ่งชุมชนส่วนใหญ่จะเกาะตัวอยู่ตาม
แนวสองข้างถนน 

 ๒. การประปา 

อยู่ในเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคอําเภอบ้านฉาง  จํานวนครัวเรือนในเขต
เทศบาลท่ีใช้บริการของประปา ท้ังตําบลพลา คิดเป็นร้อยละ 90แหล่งน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปาคือ  อ่างเก็บน้ํา
ดอกกราย , อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล 

 ๓.การไฟฟ้า 

รางระบายน้ําเรียงหินยาแนว (รางว)ี 

กําแพงหิน 

ร่องระบายน้ําธรรมชาต ิ

2 

4 

2 

609 

3,380 

12,300 

รวมระยะทางท้ังสิ้น 50 35,317 



อยู่ในเขตการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อําเภอบ้านฉาง  มีจํานวนครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้าใชป้ระมาณร้อยละ 100 

๔.การสื่อสารและโทรคมนาคม 

  การไปรษณีย์  อยู่ในเขตการให้บริการของไปรษณีย์โทรเลขอําเภอบ้านฉาง   

โทรศัพท์ใช้บริการของ บริษัท ทีโอที จํานวน (มหาชน)    โทรศัพท์ของสํานักงานเทศบาล
ตําบลพลามี  3เลขหมาย  คือ ๐-๓๘80-1288 ,๐-๓๘63-1033และ 0-3863-0003 ระบบ ADLS จํานวน 
3 หมายเลข คือ 0-3863-0671 , 0-3863-0869 และ0-3863-1452  

สถานีวิทยุ –โทรทัศน์  สามารถรับคลื่นวิทยุได้หลายสถานี  เช่นสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา( 
ส.อ.ต. ) ระบบ  FM ๑๐๕.๗๕  MHZ  สถานีวิทยุราชดําริสัมพันธ์ ( ร.ส. )   FM  ๑๐๒.๗๕  MHZ  และสามารถรับ
คลื่นโทรทัศน์ได้  ๖ช่อง คือ  ช่อง ๓, ช่อง ๕, ช่อง ๗, ช่อง ๙,ช่อง ๑๑ช่อง  TPBS  และช่อง  NBTนอกจากนี้เทศบาล
ยังจัดการเผยแพร่ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตําบลพลาใช้ระบบวิทยุแบบเสียงตามสายมีจุดรับสัญญาณท่ัว
เขตเทศบาล  116 จุด 

ข่ายวิทยุสื่อสารชนิดประจําสถานีของเทศบาลตําบลพลา ใช้คลื่นความถ่ี ๑๖๒.๕๕๐M H Zของ
กรมการปกครอง  กําลังส่ง  ๑๐วัตต์  จํานวน ๑เครื่องใช้ชื่อศูนย์วิทยุว่า " แหลมเทียน”  จํานวนวิทยสุื่อสาร 

ชนิดมือถือ  กําลังส่ง  ๕วัตต์  จํานวน  10 เครื่อง 

o ด้านเศรษฐกิจ 

 ๑.โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 

  ลักษณะการประกอบอาชีพ 

-  อาชีพประมงเรือเล็ก 

  -  อาชีพค้าขาย 

  -  อาชีพทําสวน – ทําไร่ 

  -  อาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม 

 ๒.การเกษตรกรรม 

๑. จํานวนประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม600  ครัวเรือน พ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 

 8,735 ไร ่

๒. พ้ืนท่ีการเกษตรส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่  ได้แก่  มันสําปะหลัง เป็นส่วนใหญส่่วนไม้ผลไม้ 
ยนืต้น นิยมปลูกมะม่วง และมะพร้าว สําหรับการเลี้ยงสัตว์โดยท่ัวไปเกษตรกรจะเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ไก่เนื้อ ไก่สาม
สายเลือด นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโค  



 
 
 
ตารางปริมาณผลผลิตพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของตําบลพลา 
 

ชนิดพืช จํานวนพ้ืนท่ี (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย ผลผลิตรวม (ตัน) 

มันสําปะหลัง 5,220 4,000 กก./ไร ่ 20,880 
มะม่วง 560 1,200 กก./ไร ่ 672 
มะพร้าว 320 1,000 กก./ไร ่ 320,000 ผล 
ไม้ดอกไม้ประดับ 45 800 กก./ไร ่ 36 
พืชผัก 20 500 กก./ไร ่ 10 
ขนุน 14 2,000 กก./ไร ่ 28 
มังคุด 5 800 กก./ไร ่ 4 

 

หมายเหต ุมีพ้ืนท่ีปลูกมันสําปะหลังในหมู่ท่ี 2 ซึ่งเป็นเขตสนามบินอู่ตะเภา อีกประมาณ 5,000 ไร ่

 

พันธ์สัตว์ 

 ไก่พ้ืนเมือง   3,500   ตัว 

 ไก่เนื้อ    4,000  ตัว 

 สุกรป่าพันธุ์ผสม      40   ตัว 

 โคเนื้อลูกผสมไทย – บรามัน  350  ตัว 

 

ประมง 

 ประมงน้ําจืด   หมู่ท่ี 2 , 4 และหมู่ท่ี 7 

 ประมงน้ําเค็ม   หมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6 

 

 

ปฏิทินการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 

กิจกรรม
การเกษตร 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 



มัน
สําปะหลัง 

            

มะม่วง             
มะพร้าว             
ไม้ดอกไม้
ประดับ 

            

ไม้ผลอ่ืนๆ             
โค             
ไก่             
ปลาน้ําจืด             
ประมง
ทะเล 

            

 
ท่ีมา  :สํานักงานเกษตรอําเภอบ้านฉาง 

ข้อมูล  ณ  เดือนธันวาคม  ๒๕๕๖ 

๓. การพาณิชยกรรมและบริการ 
���� สถานีบริการน้ํามัน / ปั๊ม  (ประเภท  ก  และ  ค) จํานวน     ๑  แห่ง 

-สถานีบริการน้ํามันสวัสดิการ กองการบินทหารเรือ หมู่ท่ี 2 

���� สถานีบริการน้ํามัน  (ปั๊มหลอด)  (ประเภท  ง)  จํานวน   12แห่ง 
���� ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า    จํานวน      -  แห่ง 
���� ตลาดสด      จํานวน      -แห่ง 
���� ตลาดประเภทสอง     จํานวน     3  แห่ง 

- ตลาดนัดวัดพลา 
- ตลาดนัดซอยอนามัย 
- ตลาดนัดคลองทราย 

���� โรงแรม      จํานวน     ๑  แห่ง 
- โรงแรมพลาคลิฟบีชรีสอร์ท  

���� คอนโด  ๑  แห่ง 
-  บ้านฉางคลิฟบีชคอนโดเทล 

���� หมู่บ้านจัดสรร  ๘ โครงการ 
   1.  ศรีสุข 1    2.  ศรีสุข 2 

   3.  ศรีสุข 3    4. หมู่บ้านชบา 

   5.  หมู่บ้านสิริศา    6.  หมู่บ้านศิริประพัฒน์เพลส 

   7.  หมู่บ้านมายเพลส   8.  หมู่บ้านสกุลทอง 

���� บริษัท     8 บริษัท 
4.สถานประกอบการ 



���� สถานท่ีสะสม/จําหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข จํานวน  80  แห่ง 
-สะสมอาหาร  64 ราย 

-จําหน่ายอาหาร  16 ราย 

���� ร้านอาหารท่ีได้รับป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย  จํานวน   -   ร้าน   
���� สถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  จํานวน  83  แห่ง 

-กิจการท่ีเก่ียวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ําดื่ม  2 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับโลหะหรือแร ่   1 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องกล   6 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับไม้      1 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับการบริการ   54 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับสิ่งทอ      4 ราย 
-กิจการท่ีเก่ียวกับปิโตรเลี่ยม ถ่านหิน สารเคมี 12 ราย 
-กิจการอ่ืน ๆ       3 ราย 

 5.การอุตสาหกรรม 

๑.  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่  จํานวน    -   แห่ง 

๒.อุตสาหกรรมขนาดกลาง  จํานวน     -  แห่ง 

๓.  อุตสาหกรรมขนาดเล็ก  จํานวน  -  แห่ง 

๔.  มีการจ้างแรงงานประมาณ  จํานวน    - คน 

 6.การท่องเท่ียว 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงาม  เพราะมีพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ติดชายทะเลคือชายหาดพลา มีทิวสนให้

ความร่มรื่น ชายหาดยาว  และใกล้สนามบินอู่ตะเภา การเดินทางสะดวก  ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวให้มีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักของนักท่องเท่ียว  อีกท้ังยังมีวัดพลาซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี
ประชาชนบูชา คือหลวงพ่อโต ศาลพระเจ้าตากสิน และวัดคลองทราย ซึ่งมีหลวงพ่อสมปรารถนา ให้
สักการะ และเป็นสถานท่ีปฏิบัติธรรมซึ่งมีประชาชนมาปฏิบัตธิรรมกันอย่างมากมาย ในการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวจะทําให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของท้องถ่ิน และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ี  ราษฎร
มีอาชีพสามารถสร้างรายได้  เอ้ือต่อการพัฒนาตําบลให้ดีข้ึน 

  

7. มวลชนจัดตั้ง 

       -  ลูกเสือชาวบ้าน     ๒  รุ่น    ๔๒๐  คน 
       -  ไทยอาสาป้องกันชาติ    ๒  รุ่น    ๑๖๐   คน 
       -  กองหนุนเพ่ือความม่ันคงของชาติ  ๑  รุ่น    ๕๐    คน 
       -  อปพร.       ๑๘๒    คน 
       -  อาสาสมัครตํารวจชุมชน 



       -  สายตรวจอาสา 
       -  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรพลาสามัคคี 
       -  กลุ่มพัฒนาอาชีพ  

  -  กลุ่ม อสม.    ๘2   คน 
       -  กลุ่มแม่บ้านประมงพลา 
      -   กลุ่มสหกรณ์ประมง 
       -  กลุ่มกองทุนเศรษฐกิจชุมชน 
       -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ ๑,๐๐๐,๐๐๐   บาท 
       -  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

      -  ธนาคารขยะ 
      -  กองทุนวันละบาท (กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลพลา) 
      -  ชมรมผู้สูงอาย ุ
 -  กลุ่มรําวงลืมแก่ลืมตาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศกัยภาพของท้องถิ่น ได้แก่ โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 
งบประมาณ และเคร่ืองมอือุปกรณ์ 

โครงสร้างและอํานาจหน้าที ่

 
ฝ่ายสภาเทศบาลตําบลพลา 

ประธานสภา 



 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลพลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบันเป็นรูปแบบการปกครองส่วนท้องถ่ิน “เทศบาล” การจัดโครงสร้างการบริหารประกอบด้วย 

  (๑)  สภาเทศบาล 

  (๒)  ผู้บริหารท้องถ่ิน 

นายกเทศมนตรี 

ปลัดเทศบาล 

รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 

สํานักปลัดฯ กองสาธารณสุขฯ กองคลัง กองการศึกษา กองช่าง 

ตรวจสอบภายใน 



  สภาเทศบาลมีอายุคราวละ  ๔ ปี  นับแต่วันเลือกตั้งท่ัวไป มีจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน  ๑๒คน 

  สภาเทศบาลทําหน้าท่ีนิติบัญญัติและควบคุมดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 

  ผู้บริหารท้องถ่ินประกอบด้วย  นายกเทศมนตรี ๑คน  และรองนายกเทศมนตรี ๒ คน ผู้มี
บทบาทรับผิดชอบควบคุมในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมายโดยมีนายกเทศมนตรีเป็นหัวหน้า โดย
การกําหนดเป้าหมาย  กําหนดนโยบายวางแผนพัฒนา  กําหนดโครงการ  กําหนดงบประมาณในการดําเนินงาน
ของเทศบาลให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  แก้ไขปัญหาท้องถ่ิน และปฏิบัติการให้
เป็นไปตามนโยบายของราชการบริหารส่วนกลาง   และราชการบริหารส่วนภูมิภาคนอกจากจะมีสภาเทศบาล  
ซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองแล้ว  เทศบาลยังมีพนักงานเทศบาลสามัญ  ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  เป็นฝ่าย
ประจําปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือสนองนโยบายท่ีฝ่ายการเมืองได้กําหนดไว้ตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนให้บรรลุ
เป้าหมาย  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  และลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี  
และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  และมีอํานาจหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายกําหนด  หรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย 

อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล 

  อํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตามมาตรา  ๑๖แห่งพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ มีดังนี ้

๑. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง 
๒. การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
๓. การจัดให้มีและการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
๔. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๕. การสาธารณูปการ 
๖. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
๗. การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน 
๘. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๙. การจัดการศึกษา 
๑๐. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
๑๑. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน 
๑๒. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย 
๑๓. การจัดให้มีการบํารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
๑๔. การส่งเสริมการกีฬา 
๑๕. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
๑๗. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
๑๘. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
๑๙. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
๒๐. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน 



๒๑. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
๒๒. การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว ์
๒๓. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
๒๔. การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๒๕. การผังเมือง 
๒๖. การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
๒๗. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
๒๘. การควบคุมอาคาร 
๒๙. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓๑. กิจการอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� กระบวนการบริหารงานบุคคล 
 



o อัตรากําลัง  

 อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบล

และพนักงานจ้างท่ัวไป  รวมท้ังสิ้น  

ส่วนราชาการ 
พนักงาน
เทศบาล

สํานักปลัดเทศบาล 

กองคลัง 

กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษา 

รวม 

 

 

 

 

 

 

 

o ดา้นการศึกษา

�������

23%

������������

15%

����������

4%

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลพลา

  (ข้อมูล : งานบุคลากร สํานักปลัดเทศบาล ณ วันท่ี 

อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตําบลพลา มีท้ัง พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ

และพนักงานจ้างท่ัวไป  รวมท้ังสิ้น  68คน  โดยมีรายละเอียด   ดังนี ้

พนักงาน
เทศบาล 

ลูกจ้าง 

ประจํา 

พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ท่ัวไป

16 - 8 

8 1 - 

4 - - 

2 - 1 

1 - 2 

31 1 19 

านการศึกษา 

������������� ��

43%

���!���

15%

อัตรากําลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตําบลพลา

สํานักปลัดเทศบาล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2557) 

มีท้ัง พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ท่ัวไป 

รวม 

ท้ังสิ้น 

5 29 

1 10 

12 16 

7 10 

- 3 

25 68 

 



 
 -  ประถมศึกษา    ๑7  คน 

 -  มัธยมศึกษาตอนต้น    6คน 

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย              3  คน 

 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     ๑  คน 

 -  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๕  คน 

 -  ปริญญาตร ี              ๒9  คน 

 -  ปริญญาโท     7  คน 

o การคลังท้องถิ่น 

รายได้ของ เทศบาลตําบลพลา ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๕6  

-  รายได้ท่ี เทศบาลตําบลพลาจัดเก็บเอง  4,809,549.2๘ บาท 
 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   ๑3,136,030.00  บาท 
 -  ส่วนราชการอ่ืน ๆ จัดเก็บให ้   ๓4,792,699.35 บาท 
รายได้ท้ังสิ้น   52,738,278.63  บาท 

o การบริหารรายรับในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง  ๓ป ี
o การบริหารรายจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมาเปรียบเทียบย้อนหลัง  ๓ป ี

 
ปี พ.ศ. 

รายการ 
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕6 

รายรับ ๔๕,๕๙๒,๘๖๑.๗๑ ๕๒,๖๔๔๓๑๐.๒๔ 52,738,278.63 

รายจ่าย ๒๙,๕๗๐,๐๐๕.๔๙ ๔๒,๓๕๓,๘๑๖.๒๘ 33,674,259.55 

 

 

 

 

 

 

 



� เคร่ืองมืออุปกรณ์ 
รถยนต5์คัน 
รถตู้                                                          1         คัน 
รถบรรทุกน้ํา (อีแต๋น)                                     1          คัน 
รถบรรทุกน้ํา 2         คัน (ชํารุด 1 คัน) 
รถดับเพลิงอาคาร                                          1         คัน 
  - หัวฉีดน้ําดับเพลิง 
  - หัวฉีดน้ําดับเพลิงเอนกประสงค์ 
รถบรรทุกขยะมูลฝอย                                      4        คัน (ชํารุด 2 คัน) 
รถฟาร์มแทรกเตอร์                                         1        คัน 
รถจักรยานยนต์                                           4         คัน 
รถเครนดั๊ม (อีแต๋น)                                       1         คัน 
รถบรรทุกเกษตร (อีแต๋น) 4WD เหลือง                  1        คัน 
รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า  (82-0211)                       1        คัน 
รถตักหน้าขุดหลัง  (ตค  827)                            1         คัน 
รถดั้มเปอร ์                                                   1        คัน 
เครื่องพ่นหมอกควัน                                        4        คัน 
ปั้มน้ํา                                                          3        เครื่อง 
เครื่องสูบน้ํา                                                   3        เครื่อง 
สว่านไฟฟ้า                                                    1        เครื่อง 
ชุดสว่านเจาะกระแทก 1 ชุด 
กล้องระดับ                                                   1        ตัว 
ตู้เชื่อม                                                          1        เครื่อง 
เครื่องปั๊มลม                                                   1       เครื่อง 
เครื่องตัด                                                       1       เครื่อง 
เครื่องเจีย                                                      1       เครื่อง 
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม                      1       เครื่อง 
เครื่องตบดิน                                                   1       เครื่อง 
เลื่อยโซ่ยนต ์                                                   1       เครื่อง 
กําปั่นเก็บเงิน  LEECO1       เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ดีดภาษาไทย                                    4       เครื่อง 
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า  OLYMPIA1       เครื่อง 
คอมพิวเตอร ์                                                 36       เครื่อง 
เครื่องถ่ายเอกสาร                                              4       เครื่อง 
เครื่องอัดสําเนา                                                 1       เครื่อง 
เครื่องพิมพ์สําเนา                                              1       เครื่อง 
เครื่องตัดหญ้า                                                  9       เครื่อง 
จอรับภาพชนิดขาตั้ง                                           2       เครื่อง 
เครื่องฉายภาพทึบแสง                                         1       เครื่อง 
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์                                 3       เครื่อง 



วิทยุรับส่งแบบมือถือ                                          12     เครื่อง 
วิทยุรับส่งแบบมือถือ (ตัวแม่)                                 1      เครื่อง 
เครื่องสแกนเนอร์                                               2      เครื่อง 
เครื่องทําลายเอกสาร                                           1      เครื่อง     
เครื่องพ่นยา                                                      1     เครื่อง 
เครื่องบดย่อย                                                    1     เครื่อง 
เครื่องอัดถ่านแท่ง                                               1    เครื่อง 
รถลากเข็นพร้อมอุปกรณ์                                        1    เครื่อง      
มอเตอร์ไดร ์                                                      1     เครื่อง 
กล้องจุลทรรศน ์                                                 1     เครื่อง 

� บทบาทและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  เทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การรับฟัง
ความคิดเห็น  ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล  ข้อเท็จจริง  และความ
คิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของเทศบาล  เช่น  การสํารวจความคิดเห็น  การจัดเวทีสาธารณะ  การแสดง
ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์  และยังเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะแนวทางท่ี
นําไปสู่การตัดสินใจ   รวมท้ังมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล  จํานวน  8 ชุมชน  และให้ประชาชน
ในแต่ละชุมชนออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือดําเนินการพัฒนาชุมชนตนเองและประสานงานกับ
เทศบาลเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ หรือเสนอแนะปัญหาความต้องการของชุมชนไปยังเทศบาล
เพ่ือจัดทําโครงการต่าง ๆ เข้าไปแก้ไขปัญหา 

ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

หมู่ท่ี 

ต.พลา 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ท่ี ๑ 132 140 272  

หมู่ท่ี 2 247 167 414  

หมู่ท่ี ๔ 246 277 523  

หมู่ท่ี ๕ 1,051 1,210 2,261  

หมู่ท่ี ๖ 

หมู่ท่ี 7 

677 

505 

813 

549 

1490 

1054 

 

รวม 2,858 3,156 6,015  

ท่ีมา  :งานทะเบียนราษฎร  เทศบาลตําบลพลา 
ข้อมูล  ณ  เดือนกุมภาพันธ ์ ๒๕๕๗ 



สถิติข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

ครั้งท่ี พ.ศ. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ปัญหา / อุปสรรค 

1 ๒๕๕5 5,456  คน 3,929 คน ไม่มี 

 
ท่ีมา  :งานธุรการ  เทศบาลตําบลพลา 

 

� การอํานวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  เทศบาลตําบลพลามีรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง  ๒คัน ,มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย2  คน , พนักงานดับเพลิง  3คน   และมีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ๑82คน  เวลามี
เหตุเพลิงไหม้หรือเหตุการณ์สาธารณภัยต่าง ๆ สามารถรวมกําลังลูกจ้างในตําแหน่งอ่ืน ๆ ร่วมปฏิบัติงานได้
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมประชาชนเป็นสายตรวจอาสาเพ่ือตรวจตราดูแลความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 

� ศักยภาพของชุมชน 

การรวมกลุ่มของประชาชนในพ้ืนท่ี 

      รวมกลุ่มทุกประเภท จํานวน  ๑๑  กลุ่ม    แยกประเภทกลุ่ม 

       -  กลุ่มอาชีพ       ๔  กลุ่ม 

       -  กลุ่มออมทรัพย์   ๖   กลุ่ม 

       -  กลุ่มอ่ืนๆ   ๑  กลุ่ม 

 

 

 

 

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตําบลพลา 

1. Growth & Competitiveness 



1.1 สร้างเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเข้มแข็ง 

1.2 พัฒนาคุณภาพชีวิตและรองรับการเปลี่ยนแปลง/เชื่อมโยงโอกาสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1.3 บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ท่ีดิน(Mapping & Zoning) 

2. Inclusive Growth 

2.1 พัฒนาชุมชนเข้มแข็งสร้างเครือข่ายความม่ันคงทางสังคมภายใต้วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 ส่งเสริมเครือข่ายประชาชนและกลุ่มอาสาสมัครให้เข้มแข็ง 

2.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม/การอํานวยความเป็นธรรม/จดัระเบียบสังคมและการพัฒนากฎหมาย/ 

บังคับใช้กฎหมายอย่างยุติธรรม 

3. Green Growth  

3.1 พัฒนาพ้ืนท่ี/ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม/ภัยพิบัต ิ

3.2 รักษาสภาวะแวดล้อมและสมดุลทางธรรมชาติด้วยพลังทางสังคม 

4. Internal Process 

4.1 เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารราชการเทศบาลตําบลพลาแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์(Positioning) 

4.2 พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเทศบาลตําบลพลา 

4.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการกําหนดนโยบายและการพัฒนาพ้ืนท่ี 

4.4 พัฒนาระบบ/เครือข่ายการติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน/งบประมาณอย่างมีธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

 

 

� ผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 
 ๑. การดําเนินงานด้านเศรษฐกิจ 



  -  สนับสนุนการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรและประมงให้กับกลุ่มแม่บ้านต่างๆของ
ตําบลพลา 

๒. การดําเนินงานด้านสังคม 

  - สนามกีฬา และเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง เทศบาลตําบลพลา  จัดดําเนินการจัดหา
สถานท่ี เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีออกกําลังกาย  ทําลานกีฬาเอนกประสงค์ พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่าง ให้เยาวชนไว้เล่น
กีฬาและใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 

  - ป้ายบอกเขตสถานท่ีต่าง ๆ ทางเทศบาลตําบลพลา ไดด้ําเนนิการจัดทําป้ายบอกเขตต่อเนื่อง
ของพ้ืนท่ีให้ชัดเจน  เช่น ป้ายซอย เขตติดต่อตําบลอ่ืน หรือเขตติดต่อระหว่างหมู่บ้าน 

- อาคารเอนกประสงค์ ทางเทศบาลตําบลพลา ไดด้ําเนินการจัดหาสถานท่ีไว้ใช้ประโยชน ์

ร่วมกัน ภายในหมู่บ้าน 

  - อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลพลา ทางเทศบาลตําบลพลา ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคาร 

สํานักงานเทศบาลตําบลพลาเพ่ือสะดวกในการติดต่อ และความสะดวกของประชาชน 

 ๓. การดําเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  - ไฟฟ้า ปัจจุบันพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ในเขตตําบลพลา มีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่บางพ้ืนท่ียังขาดไฟฟ้าอยู่
ทางเทศบาลตําบลจะดําเนินการขอขยายเขตไฟฟ้า เข้าพ้ืนท่ีให้เต็ม เพ่ือความสะดวกกับราษฎรในตําบล 

  - ประปา บางพ้ืนท่ีในตําบลพลา ยังใช้น้ําบาดาล เพ่ือการบริโภค-อุปโภค ทางเทศบาลตําบลพ
ลาดําเนินการขยายเขตประปาเข้าไปในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ราษฎรได้ใช้น้ําอย่างสะดวก 

  - ถนน ในพ้ืนท่ีตําบลพลายังต้องมีการปรับปรุงให้ดีข้ึนอีกเป็นจํานวนมาก ต้องมีการเปลี่ยน
จากถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ดีข้ึน 

  - รางระบายน้ํา มีการก่อสร้างรางระบายน้ําเพ่ิมข้ึน เพ่ือป้องกันปัญหาน้ําท่วมขังและลอกราง
ระบายน้ําไม่ให้เกิดการตื้นเขิน ทําให้น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวก 

 ๔. การดําเนินงานด้านแหล่งน้ํา 

  - การขุดลอกคลอง ทางเทศบาลตําบลพลาดําเนินการขุดลอกคลองเพ่ือไม่ให้เกิดการตื้นเขิน 
ทําให้น้ําสามารถไหลผ่านได้สะดวก 

  - การจัดทําท่อเหลี่ยม เพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ําไม่ให้เกิดน้ําท่วมขัง และให้น้ําไหลผ่าน
ได้สะดวก บริเวณสองข้างทาง และปัญหาการพังทลายของถนน 

  - น้ํากัดเซาะริมตลิ่ง ดําเนินการจัดทําคานคอนกรีต เพ่ือป้องกันไม่ให้น้ํากัดเซาะดินพังทลาย
ลงไปในลําคลอง ทําให้คลองตื้นเขิน 

 ๕. การดําเนินงานด้านสาธารณสุข 



  - การป้องกันโรคเอดส์ ได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้
ราษฎรในตําบล และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้

  - การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดําเนินการสนับสนุนและรณรงค์ให้ราษฎรรู้จักวิธีการ การ
ป้องกันให้ถูกวิธี 

  - ปัญหาสุนัขจรจัด ร่วมมือกับทางโรงเรียน วัดและปศุสัตว์ ดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
และปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ

  - การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลด้าน
สุขภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุทุกเดือน

. การดําเนินงานด้านการเมืองการบริหาร

- การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ทางเทศบาลตําบลพลา ได้มีการตรวจสอบ สอดส่องดูแล
ไม่ให้มีการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน

๗. การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

  - มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลพลา และการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
ท่ีมีในตําบลพลา เช่น งานประเพณี

 ๘. การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  - ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ให้เกิดการทําลาย เช่น การดูแลรักษาชายหาด 
เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามต่อไป

 ๙. การดําเนินงานด้านอ่ืน

  - ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และอ่ืน ๆ

การป้องกันโรคเอดส์ ได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้
ราษฎรในตําบล และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ 

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดําเนินการสนับสนุนและรณรงค์ให้ราษฎรรู้จักวิธีการ การ

ปัญหาสุนัขจรจัด ร่วมมือกับทางโรงเรียน วัดและปศุสัตว์ ดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
องกันการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆรวมถึงการกําจัดเห็บหมัด 

การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลด้าน
และจัดกิจกรรมสําหรับผู้สูงอายุทุกเดือน 

การดําเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 

การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ทางเทศบาลตําบลพลา ได้มีการตรวจสอบ สอดส่องดูแล
ไม่ให้มีการบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ิมข้ึน 

การดําเนินงานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลพลา และการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
ประเพณีลอยกระทงลงทะเล งานประเพณีสงกรานต์ และงานอ่ืน ๆ

การดําเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ให้เกิดการทําลาย เช่น การดูแลรักษาชายหาด 
เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสวยงามต่อไป 

การดําเนินงานด้านอ่ืนๆ 

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และอ่ืน ๆ

การป้องกันโรคเอดส์ ได้ดําเนินการจัดทํากิจกรรมต่างๆ เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรูใ้ห้กับ

การป้องกันโรคไข้เลือดออก ดําเนินการสนับสนุนและรณรงค์ให้ราษฎรรู้จักวิธีการ การ

ปัญหาสุนัขจรจัด ร่วมมือกับทางโรงเรียน วัดและปศุสัตว์ ดําเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

การจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปี ให้กับผู้สูงอายุ เพ่ือผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลด้าน

การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ ทางเทศบาลตําบลพลา ได้มีการตรวจสอบ สอดส่องดูแล

มีการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ีตําบลพลา และการจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
สงกรานต์ และงานอ่ืน ๆ 

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ ไม่ให้เกิดการทําลาย เช่น การดูแลรักษาชายหาด 

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และอ่ืน ๆ 

 



บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่สําคญัของชาต ิ

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาต ิ

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

 วิสัยทัศน ์“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 

การเปลี่ยนแปลง”  

       ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  มี  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี ้

๑ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

  ๑.๑ การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

  ๑.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก                
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

  ๑.๓ การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม
ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศร ี 

  ๑.๔ การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์
ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบที่รัดกุม 

  ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

  ๒.๑ การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 

  ๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  ๒.๓ การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

  ๒.๔ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 



  ๒.๕ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

๓ ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

  ๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  ๓.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

  ๓.๓ การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 

  ๓.๔ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

  ๓.๕ การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 

  ๓.๖ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 

เข้มแข็งภาคเกษตร 

  ๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

  ๔ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

  ๔.๑ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

  ๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

  ๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

  ๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

๕ ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

  ๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือ    

ในอนุภูมิภาคต่างๆ 

  ๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 

  ๕.๓ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ๕.๔ การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่ 
สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 

  ๕.๕ การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 



  ๕.๖ การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย 

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

  ๕.๗ การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง 

ประเทศที่ไม่แสวงหากําไร 

  ๕.๘ การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 

  ๕.๙ การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย  

รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

  ๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถ่ิน 

  ๖ ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  ๖.๑ การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๖.๒ การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น 

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

  ๖.๔ การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

  ๖.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  ๖.๖ การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลงและ 
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ 
  ๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

 

 



นโยบายรัฐบาล 

 นโยบายรัฐบาล 

 “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การบริหาร
ราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยรัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่างๆจําแนกเป็น๑๑ด้านซึ่ง
รัฐบาลได้นํายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักสําคัญใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสม
พอควรแก่ฐานะความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิดใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่๑๑แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของประชาชนเป็นแนวทางการกําหนด
นโยบายโดยคํานึงถึงปัญหาของประเทศนโยบายทุกด้านต้องสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ
ตั้งแต่ท้องถ่ินจนถึงประเทศต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่
ต้องทําทันทีระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมายและระยะยาวซึ่งแม้จะไม่เห็นผลสําเร็จใน
เวลาอันใกล้แต่รัฐบาลเห็นควรต้องวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามาพิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเนื่องและ
ประการสําคัญคือต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจนรู้ล่วงหน้าว่าประเทศของเราจะก้าวไปทางไหนเพ่ือจะได้
เตรียมตัวได้ถูกต้อง 

กําหนดนโยบาย  11 ด้าน ดงันี้ 

 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สถาบันพระมหากษัตริย ์เป็นองค์ประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตาม
ประเพณี การปกครองของไทยจึงถือเป็นหน้าที่สําคัญยิ่ง ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทาง
ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการกับผู้คะนองปากย่ามใจหรือประสงค์ร้ายมุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่คํานึงถึงความรู้สํานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจํานวนมากตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพื่อ
ประชาชนทั้งจะสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ สถานศึกษาตลอดจน
หน่วยงานของรัฐ เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงานสามารถนําหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการพัฒนาตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็นที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ สร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด 

 2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๒.๑ในระยะเร่งด่วนรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ๕ด้านได้แก่ 

 - การบริหารจัดการชายแดน 

 - การสร้างความมั่นคงทางทะเล 

 - การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ 



 - การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 - การเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน 

 ๒.๒เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนํายุทธศาสตร์เข้าใจเข้าถึงและ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธีส่งเสริมการพูดคุย สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน เพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได ้

 ๒.๓พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัยมีความพร้อมในการ
รักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการป้องกันประเทศตลอดจนการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้พร้อมทั้งนํา
ศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดมสรรพกําลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน
ท้องถ่ินภูมิภาคและนานาชาต ิ

 ๒.๔เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบสําคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดินไม่ว่าในด้านการเมืองเศรษฐกิจหรือ
สังคมโดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. การลดความเหลื่อมล้ําของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 ๓.๑ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งสร้างโอกาสอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานรวมทั้ง
สตรีผู้ด้อยโอกาสและแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมายพร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงานโดยให้แรงงานทั้งระบบมี
โอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐานทั้งจะเชื่อมโยงข้อมูล  และการ
ดําเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศ ส่งเสริมให้
แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากข้ึน 

 ๓.๒ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติการท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็กและปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่
จําเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 

 ๓.๓ในระยะต่อไปจะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึนรวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้
ตามอัตภาพพัฒนาศักยภาพคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ จัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้สูงอายุสตรีและเด็ก 

 ๓.๔เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่
เหมาะสมเพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคตโดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน 



และโรงพยาบาลที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและครอบครัวรวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังสําหรับการ  ดูแลผู้สูงอาย ุ

 ๓.๕เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน 

 ๓.๖จัดระเบียบสังคมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไปโดยใช้ค่านิยมหลัก๑๒ประการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว 

 ๓.๗แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทํากินของเกษตรกรและการรุกล้ําเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ําและออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกรใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจนอันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 

4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔.๑จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพเป็นคนดีมี
คุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ําและพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการ
เหมาะสมกับพ้ืนที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 
 ๔.๒ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
จําเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาจัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนมีสิทธิเลือกรับ
บริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 ๔.๓ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วม
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 

 ๔.๔พัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ
ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม    
โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรม เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝ่เรียนรู้การแก้ปัญหา
การรับฟังความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่าง
ผู้เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๔.๕ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถ่ิน ที่มีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๔.๖พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอนให้มี
วุฒิตรงตามวิชาที่สอนนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
 ๔.๗ทะนุบํารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉนัท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 



 ๔.๘อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถ่ินภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย
  

๔.๙สนับสนนุการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากลและ
การสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
และการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
 ๔.๑๐ปลูกฝังค่านิยมและจิตสํานึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 ๕.๑วางรากฐานระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน อย่างมีคุณภาพโดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพบริการในแต่ละระบบและบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
 ๕.๒พัฒนาระบบบริการสุขภาพโดยเน้นการป้องกันสร้างกลไกการจัดการสุขภาพ ปรับระบบการจ้าง
งานการกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถ่ิน ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจ้าง
บุคลากรเพ่ือจัดบริการสาธารณสุขโดยรัฐเป็นผู้กํากับดูแลโดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและ
บุคลากรร่วมกันโดยมีข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย 
 ๕.๓เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดโดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ําโดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝ้าระวังหน่วยตรวจวินิจฉัยโรคและหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ันการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงท ี
 ๕.๔ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ
ร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆในการตรวจจับเพ่ือป้องกันการรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ 
 ๕.๕ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัยเยาวชนให้มีน้ําใจนักกีฬามีวินัย
ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทและมีความสามัคคีอีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันในระดับ
นานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาต ิ
 ๕.๖ประสานการทํางานระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคมเพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญการปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุมเหมาะสมกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหม่ของสังคม 
 ๕.๗พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดให้มีบุคลากร
และเครื่องมือที่ทันสมัยและให้มีความร่วมมือทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะในการป้องกันและรักษา 

6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ความไม่สงบทางการเมืองมีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างมากแม้จะดําเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจน
เริ่มฟ้ืนตัว แต่ยังไม่ขยายตัวเต็มตามศักยภาพระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลาย
เรื่องเพ่ือสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมั่นคงตั้งแต่การจัดเก็บภาษีซึ่งยังไม่



เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพปัญหาหนี้ภาครัฐการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย
ตลอดจนปัญหาการใช้น้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น๓ระยะคือระยะเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการทันทีระยะต่อไปที่ต้องแก้ไข
ปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่ ณสิ้นปี๒๕๕๘จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมากหากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่างๆให้พร้อมการเร่งดําเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ด้านกฎระเบียบการอํานวยความ
สะดวกทางการค้าการพัฒนาด่านชายแดน และการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์จะส่งเสริมบทบาทและการ
ใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาว
ไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน 

 8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 ๘.๑สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ
๑ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน๓๐ : ๗0ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งนี้
เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกันและจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน 
 ๘.๒เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรมโดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้กับ
การทํางาน 
 ๘.๓ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจระเบียบและกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนํางานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์รวมทั้งส่งเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ ่ม
จังหวัดเพื่อให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐและภาคเอกชน 
 ๘.๔สง่เสริมโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศเช่นด้านพลังงานสะอาดระบบรางยานยนต์ไฟฟ้าการ
จัดการน้ําและขยะใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
 ๘.๕ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการวิจัยและ
พัฒนาและด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อมทันสมัยและกระจายในพ้ืนที่ต่างๆ 

 

 



๙. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

 ในปัจจบุันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ทําลายป่ามากข้ึนทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์เช่นป่าไม้สัตว์ป่าพันธุ์พืชและแร่ธาตุถูกทําลายหรือนําไปใช้ประโยชน์ทางพาณิชย์
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมากทั้งปัญหาภาวะมลพิษโดยเฉพาะขยะประเภทต่างๆก็รุนแรงยิ่งข้ึนรัฐบาลจึง
มีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ในระดับพ้ืนที่จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตาพุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติทั้งการลดและขจัดมลพิษการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการดูแล
คุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมรวมทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่ ประกอบด้วยบุคลากรงบประมาณและอํานาจตามตัวบทกฎหมาย
ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวกหรือเป็นอุปสรรคต่อการทํา
มาหากินและการดํารงชีวิตได้แต่ในเวลาที่ผ่านมาระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลายเป็นสาเหตุหนึ่งของ
ความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถ่ินจนถึงระดับประเทศเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่
กฎระเบียบนานาประการ ซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งยังไม่อาจ
ใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศเช่นเสียค่าใช้จ่ายสูงใช้เวลามากมีการขออนุญาต
ซ้ําซ้อนใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จําเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชนบางครั้งมีการปล่อยปละละเลยสลับกับการ
เข้มงวดกวดขันจัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟางมีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ําในสังคม
ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศ ดังที่ปรากฏในผลการสํารวจหรือรายงานประจําปีของ
หน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเก่ียวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวกหรือยากง่ายในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว 

๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
 การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่ตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองหลักนิติธรรมจะเป็น
ที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมายหากกฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความ
ต้องการของประชาชนเป็นธรรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตาม
หลักสากลทันสมัยและเป็นธรรมมิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด
รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี ้
 ๑๑.๑ในระยะเฉพาะหน้าจะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆที่ล้าสมัย
ไม่เป็นธรรมไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินการประกอบ
ธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
คณะกรรมการที่จะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งดําเนินการ 



 ๑๑.๒เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์บุคลากรของ
หน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชนการดําเนินคดีปกครองการยกร่าง
กฎหมายและการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
ประชาชน 
 ๑๑.๓ระยะต่อไปจะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
 ๑๑.๔นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัดการดําเนินคดีทุกข้ันตอนให้
รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมและมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและนําไปใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได ้
 ๑๑.๕ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายรวดเร็วส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนผู้ด้อยโอกาสผู้ถูก
ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพและเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมโดยเน้นความสุจริตและ
ความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ 
 ๑๑.๖นํามาตรการทางการเงินภาษีและการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามผู้มี
อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจรติและประพฤติมิชอบหรือกระทําผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์แรงงานทาสการก่อ
การร้ายสากลยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาต ิ

 ยุทธศาสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีท้ังหมด 9 ด้าน ดังนี้ 

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน 
 3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
 8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
ในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
 9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2558– 2561 

(จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)         

 1. วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด 

“แหล่งท่องเที่ยวระดับสากล แหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ ฐานอุตสาหกรรมที่เปน็มิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมดุลและยั่งยืน ประตสูู่เศรษฐกิจโลก” 

2. เป้าประสงค์ 

         2.1 เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สมดุล และมีเสถียรภาพ 
  ๒.2 เพ่ือพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางธุรกิจ การขนส่ง การค้าการลงทุน และโลจิสติกส์ ระดับ
นานาชาติเพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

              2.๓ เพ่ือฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดรับกับระบบนิเวศ การใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

   3. ประเด็นยุทธศาสตร์                          

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความ
หลากหลาย และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ ์

  ๑.ฟ้ืนฟูและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัด ให้สามารถรักษาสถานภาพการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวระดับสากลสืบต่อไป 
  ๒.พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายได้มาตรฐานระดับสากล 
  ๓.พัฒนาปัจจัย/โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอ
และได้มาตรฐานในระดับนานาชาต ิ
  ๔.ยกระดับศักยภาพด้านการตลาด และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงรุกใหต้รงกับ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย 
  ๕.ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเพ่ิมข้ึนและ
สอดคล้องกับการขยายตัวของการท่องเที่ยว  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : อํานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว รวมทั้ง
จัดเตรียมระบบโครงข่ายบริการพ้ืนฐานบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนให้ได้มาตรฐานรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

 กลยุทธ ์ 
  ๑.พัฒนาจุดตรวจชายแดนให้สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล 
ทั้งการให้บริการด้านศุลกากร และการตรวจคนเข้าเมือง 



  ๒.ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างบริการพ้ืนฐานของพ้ืนที่แนวชายแดนเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการลงทุนและขนส่งสินค้า เช่น ถนน ระบบประปา ระบบป้องกันน้ําท่วม ระบบบําบัดน้ําเสีย และกําจัด
ขยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์โครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพ้ืนที่
ให้มากข้ึน สนับสนุนการเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกรวมทั้งดึงดูดการลงทุนมาสู่พ้ืนที่ 

 กลยุทธ ์
  ๑.ปรับปรุงและขยายเส้นทางเศรษฐกิจสําคัญในพ้ืนที่ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่
เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทัง้ในส่วนการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร 
  ๒.ส่งเสริมและพัฒนาท่าเรือฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
  ๓.ประสานความร่วมมือและผลักดันให้ท่าอากาศยานอู่ตะเภาเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 กลยุทธ ์
  ๑.ปรับปรุงกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค และสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานในเวทีการค้าโลก อาทิ  การ
ปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ การพัฒนาระบบชลประทาน และการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิตและ
เก็บเก่ียวตลอดจนการแปรรูปวัตถุดิบข้ันต้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  ๒.ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรมีทักษะที่เหมาะสมและสามารถนําไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ประเภท และราคาที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ : ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และคํานึงถึง
ผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับชมุชน การเกษตร และการท่องเที่ยว 

 กลยุทธ ์ 
  ๑. ป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษจากแหล่งอุตสาหกรรม โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บําบัดน้ําเสีย ระบบการระบายมวลสารอากาศ และระบบกําจัดของเสียอันตราย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
  ๒. ยกระดับขีดความสามารถดา้นเทคโนโลยีการผลติรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพ่ือลดต้นทุน
ข้ันตอนและระยะเวลาในการผลิตและนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ประเภท และราคาของผลิตภัณฑ์ให้มีต้นทุน
และการส่งมอบสินค้าที่แข่งขันได้ 
  ๓.เสริมสร้างประสทิธิภาพด้านการออกแบบและนวัตกรรมตลอดจนการให้บริการด้านการ
ทดสอบคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับและ
แข่งขันได้ในตลาดโลก 

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ : อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นเพ่ือให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ปราศจาก
มลภาวะและก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์  
  ๑.ปกป้องและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือให้พ้ืนที่ป่าไม้
มีความหลากหลาย อุดมสมบูรณ์และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
  ๒.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําตามธรรมชาติก่อสร้าง ฝายกักเก็บน้ํา และพัฒนาแหล่งน้ําบาดาล 
  ๓.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูป่าชายเลนและทรัพยากรชายฝั่งทะเล 
  ๔.ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว 
  ๕.ลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด 
  ๖.เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
  ๗.สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาคีและเครือข่ายภายนอกเพ่ือระดมความร่วมมือในการ
คุ้มครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยอง2557 – 2560 (ฉบับทบทวนปี 2559) 

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 

“เมืองแห่งความสมดุล  เพื่อชีวิตพอเพียง” 

    พันธกิจ (Mission) 
1. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคุมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ 
3. เสริมสร้างจิตสํานึกสาธารณะและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมให้เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยูร่่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
  4. พัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเข้มแข็ง และดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. พัฒนาจังหวัดระยองด้านการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การผลิตสินค้าและบริการเพ่ือ
รองรับภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เป้าประสงค์รวม 
  1. สร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตรกรรม ภาคการ
ท่องเที่ยว และภาคพาณิชยกรรม 
  2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางสังคม บนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัดและใช้ประโยชน์สูงสุดพร้อมการ
ดํารงชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมในทุกระดับ 



  4. เตรียมความพร้อมของจังหวัดระยองเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (Strategy)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวให้เติบโต ควบคู่กับ

ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
กลยุทธ์ 

  ๑. ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ
แหล่งท่องเที่ยวที่เก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม 
   ๒. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายและได้มาตรฐาน 
 ๓. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 
 ๔.  สร้างจิตสํานึก/ กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว 
  ๕. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การตลาด การจัดกิจกรรม เพ่ือดึงดูดและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 ๖.ฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ เสริมสร้างการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยเพ่ือยกระดับความเชื่อมั่น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของตลาดท้ังภายในและต่างประเทศ 
  กลยุทธ์  
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตร ประมงให้มีความปลอดภัย มีคุณภาพได้
มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตร 

 ๒.สร้างและขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจําหน่ายสินค้าเกษตร ประมงและผลิตภัณฑ์
เกษตรเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร 
   ๓. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
 
   ๔. ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต เช่น ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น  
   5.พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐานที่จําเป็น
เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพ เช่น แหล่งน้ํา เป็นต้น 
   6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓: ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์
และสนับสนุนการดําเนินการท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 

 กลยุทธ์ 
   ๑. สนับสนุนกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความ
เสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาด (CT) 
   ๒. ป้องกัน ควบคุม กํากับดูแลการเกิดมลพิษจากภาคอุตสาหกรรม อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
จากสถานประกอบการอุตสาหกรรม รวมทั้งการขนส่งสินค้า 



 ๓. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility - CSR)เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
   4. สนับสนุนการพัฒนาที่ไม่ให้เกิดของเสียทิ้งสู่เมืองหรือเกิดในระดับน้อยที่สุด                 
(Zero Waste) โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นกลไกหลัก 
   5. พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔: อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ 
 ๑.เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ทั้งป่าบก ป่าชายเลน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 ๒. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เกิดสมดุลต่อระบบ
นิเวศน์  
 ๓. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรน้ําผิวดินและแหล่งน้ําใต้ดิน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 ๔. สนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากแหล่งกําเนิด รวมทั้งมีระบบการ
จัดการที่ถูกต้อง 

  5. เสริมสร้างจิตสํานึก ความรู้ ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน สร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือ
การมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ในทุกภาคส่วน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5 : เชื่อมโยงและเพิ่มขีดความสามารถในการเข่งขันภาคพาณิชยก
รรมและภาคบริการสู่สากล 

  กลยุทธ์ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการของจังหวัดให้มีความทันสมัย สู่ระดับ
สากล 
   2. ส่งเสริมสถานประกอบการ/สถานบริการ ให้มีมาตรฐานสากล 
   3. พัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ/สถานบริการให้มีการตื่นตัวและมีความรู้
เตรียมความพร้อมสําหรับการแข่งขัน 
   4. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบการ/สถานบริการ และยกระดับ
ทักษะด้านภาษาในทุกระดับชั้น 
   5. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค การขนส่งและโลจิสติกส์เพ่ือรองรับการพัฒนาและ
ความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6 : เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กลยุทธ์ 

   1. เสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



   2. เสริมสร้างความเข้มแข็งสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการต่างๆ เพ่ือลดอุบัติเหตุจราจร 
   5. พัฒนาระบบโครงสร้างและสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การศึกษา ถนน ไฟฟ้า 
ประปา สาธารณสุข เป็นต้น เพ่ือการบริการประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง 

 วิสัยทัศน ์

 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดระยอง มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ด ี
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2561 

 

พันธกิจ 

 1. จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหารจัดการ
ที่ด ี

 3.บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่และแหล่งท่องเที่ยวเก่า 
 6. สนับสนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
 7. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 8. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 เป้าหมาย 

 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดระยอง มีหลักการบริหารจัดการที่ดีในการบริหารงาน   
 2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 4.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพัฒนา 
 5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง 

 ๑. การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
     และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



 ๒. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๓. การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          
                      อย่างยั่งยืน 
 ๔. การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสาร 
     และเทคโนโลยีสารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข 
 ๕. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน  
 ๖. การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอบ้านฉาง 

 ๑.   วิสัยทัศน์การพัฒนาอําเภอบ้านฉาง 

 “ที่อยู่อาศัยปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ” 

 ๒. พันธกิจ 

  ๑. พัฒนาการอําเภอบ้านฉางให้เป็นเมืองน่าอยู่ ทันสมัย สะดวก และปลอดภัย 
  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้าน 
  ๓. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน ์
  ๔. พัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป ให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน 
  ๕. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑.   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  อําเภอน่าอยู่อาศัย 
  ๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม และชุมชนเข้มแข็ง 
  ๒. ชุมชนมีโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการที่ดี สิ่งแวดล้อมน่าอยู่อาศัย 
  ๓. เศรษฐกิจเข้มแข็ง ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
  ๒.   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  ท่องเที่ยวสุขใจ 
   ๑.  พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
   ๒.  แหล่งท่องเที่ยวของอําเภอมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและมีนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
   ๓.  ประชาชนมีรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
  
 ๓.   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  เกษตรปลอดภัย 
  ๑.  สนิค้าการเกษตรได้มาตรฐาน GAP 
  ๒.  คุณภาพสินค้าเกษตรได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากข้ึน 
  ๓. มีเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานทางการผลิตที่เหมาะสมตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 



 ๔.   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  เพ่ิมอุตสาหกรรมสีเขียว 
   ๑.  ประชาชนอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นสุข 
   ๒.  โรงเรียนในอําเภอบ้านฉางเป็นโรงงานสีเขียว 

การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา 
 

การจัดทําผังเมืองการวาง จัดทําและดําเนินการให้เป็นไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใน
บริเวณเมืองและบริเวณที่เก่ียวข้องหรือชนบทเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในอนาคตและการกําหนด
แนวทางดังกล่าวยังต้องคํานึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความ
ปลอดภัยสวัสดิภาพของสังคมสิ่งแวดล้อมตลอดจนการดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่ท่ีมีคุณค่าทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีอีกด้วย 
 

การวางผังเมืองมีประโยชน์ 
 

1) ทําให้เมืองหรือชุมชนมีความสวยงามเจริญเติบโตอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกสุขลักษณะ 
2) เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาเมืองหรือชุมชนให้มีระเบียบ โดยวางผังโครงการคมนาคมและขนส่งให้ 

สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคต 
3) ทําให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัย 
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจของเมืองหรือชุมชน 
5) ส่งเสริมสภาพแวดล้อมของเมืองหรือชุมชนให้มีที่โล่งเว้นว่าง มีสวนสาธารณะ มีท่ีพักผ่อนหย่อน 
6) ดํารงรักษาสถานที่ท่ีมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดี 
7) บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและภูมิประเทศที่งดงามทั้งในเขตเมืองและชนบท 
 
ผังเมืองรวมของจังหวัดระยอง  ในส่วนของผังเมืองของตําบลพลา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินประเภทที่อยู่ 

อาศัยหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง และที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/อําเภอ คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

1. ด้านการบริหารจัดการ 
- ให้กลุ่มองค์กรต่างๆ ในตําบล เข้ามามีส่วนร่วม 
- มีการจัดการระบบการบริหาร และการลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
- สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหาร 
- บริหารงานด้วยความยุติธรรม และยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญ 
- จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน 
- จัดกิจกรรมสร้างเสริมความร่วมมือ  การสํานึกในหน้าที่ การบริหารงานตามหลัก  

 ธรรมาภิบาล  

 

2. ด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 
- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ภาษาเพ่ือนบ้าน ภาษาท้องถ่ิน และธํารงไว้ซึ่งศาสนา  

ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ท่ีดีงามของตําบลพลาในทุก ๆ ด้าน มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

-ส่งเสริมสนับสนุน ปลูกฝังจิตสํานึกและอนุรักษ์จารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  
โบราณสถาน ศาสนสถาน และสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินดําเนินงานการจัดงานประเพณีของท้องถ่ิน เช่น งาน
ประเพณีวันสงกรานต์ การรดน้ําดําหัว งานลอยกระทง การทําบญุข้าวหลาม การตักบาตรเทโว เพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ประเพณีอันดีงาม 

- จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ทต.พลา และ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลพลา เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพอนามัยแก่เด็กและเยาวชน 

- ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษาของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ทต.พลา เพ่ือสร้างเสริม 
ศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก 

- ส่งเสริมการเรียนรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งทางด้านภาษา ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี เพ่ือรองรองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ และออกกําลังกาย เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและ 
สร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
- ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนและสถานศึกษา 
- สนับสนุนกิจกรรม การอนุรักษ์ลําน้ํา การตรวจน้ํา และขุดลอกคูคลอง 
- สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ํา 
- จัดหาถังขยะเพ่ิมและสร้างโรงงานกําจัดขยะ 
- สนับสนุนการทําทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 



- ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้มากข้ึนสร้างจิตสํานึกสาธารณะของประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาต ิ

4. ด้านคุณภาพชีวิต 

-นโยบายการส่งเสริมอาชีพในชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร  
สินค้าประมงให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

-  ดําเนินการก่อตั้งกลุ่มอาชีพ ให้มีการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็ง   
-  พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ โดยมีการรับรองคุณภาพจากองค์การ 

อาหารและยา (อย.) เพ่ือพัฒนาเป็นสินค้า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
- ส่งเสริมการวางแผนการตลาด สร้างเครื่องหมายการค้า และการประชาสัมพันธ์ 

โฆษณาสินค้าหาตลาด /ช่องทางในการขายสินค้า  
- สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครสาธารณสุข 
- สนับสนุนการป้องกัน ควบคุม โรคระบาดและโรคติดต่อ 
- นโยบายการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน การยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้สงูอายุ คนพิการ  

ผู้ด้อยโอกาสเด็กและสตรี ผู้ยากไร้  
- ดําเนินการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ อาทิ การตัดแว่นสายตา การ 

รักษาโรคต้อ การตรวจสุขภาพประจําปี จัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุ
- จัดการส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ความรู้ในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง 
- การสงเคราะห์แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส บําบัดทุกข์ บํารุงสุข เพ่ือแก้ไขปัญหาความ 

ยากจน และพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 

       -  แก้ไขปัญหาทั้งในด้านอาชญากรรม โรคเอดส์ การละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว 

   - ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มสตรี พัฒนาอาชีพครอบครัวในชุมชนพลา เพ่ือเพ่ิม
บทบาทในด้านเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และด้านอ่ืน ๆ 

- จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในตําบลพลา เพ่ือสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนา สถาบันครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ทั้งยังเป็นการลดปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป 

5 ด้านเศรษฐกิจ และการส่งเสริมการท่องเท่ียว 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลพลา ให้สวยงามสะอาดตา 
- จัดกิจกรรมบริเวณชายหาดพลา เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
- ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่กับการ 

อนุรักษ์ ทรัพยากรการท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
- ดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนแ์ละพัฒนาสภาพชายหาดให้มีภาพลักษณ์ที่ดี อาทิ 



การรักษาความสะอาดริมหาด   การจัดระเบียบร้านอาหารและร้านค้าริมหาดการปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดตั้ง
ตลาดนัดบริเวณชายหาด และการจัดกิจกรรมบริเวณชายหาด เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐาน การให้บริการการท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร คุณภาพ 
อาหาร ปลูกฝังจิตสํานึกในการบริการของผู้ประกอบการ เป็นต้น 

- ดําเนินการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงแหล่ง 

ทอ่งเที่ยว 
  -    ดําเนินการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  -สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ส่งเสริมอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้รวมถึงการลดต้นทุนการผลิต  เช่น การสนับสนุน 
การเกษตรด้วยระบบชีวภาพ 

- สนับสนุนประสานงานด้านการประมง 
- จัดหากองทุนในการประกอบอาชีพ 
- สนับสนุนการจัดการอบรมหลักสูตรอาชีพและวิชาชีพต่างๆ 

6 ด้านงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
- จัดให้มีการออกตรวจร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กํานันฝ่ายปกครอง 
- จัดให้มีการฝึกอบรม และทบทวน อปพร. 
- จัดให้มีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการบรรเทาสาธารณภัยเช่น รถตรวจการณ์ อปพร. 

วิทยุสื่อสาร 
- อบรมเยาวชนเพ่ือต่อต้านยาเสพติด  

7 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
- จัดให้มีการซ่อมบํารุง ถนน ไฟฟ้า ประปา และทางระบายน้ํา 
- จัดให้มีการขุดทางระบายน้ําให้ท่ัวทั้งตําบล 
-  การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศ 

ให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 



๓.๒.๑ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเดน็การพัฒนาท้องถิ่น

 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เทศบาลตําบลพลา ได้วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน โดยสรุปประเด็นหลักในการพัฒนาดังนี้ 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

- การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนรางระบาย
น้ํายังไม่ทั่วทั้งตําบล 

ทุกชุมชน - ประชาชนได้รับความสะดวก สบายมาก
ยิ่งข้ึน เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน   ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ 

 - ลําคลองเกิดการตื้นเขิน 
ประชาชนไม่สามารถใช้
แหล่งน้ําได้อย่างเต็มที่
การขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค 

ทุกชุมชน - ขุดลอกคลอง เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้อย่างเต็มที่ มีการ
จัดหาแหล่งน้ํา  รวมทั้งปรับปรุงระบบประปา
ให้ท่ัวถึง 

 - การขยายเขตและการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้ายังไม่
ทั่วถึง 

ทุกชุมชน - แสงสว่างมีเพียงพอต่อการดํารงชีวิตของ
ประชาชนจึงต้องจัดให้มีการขยายเขตไฟฟ้า
อย่างทั่วถึง  

๒. ด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- การจัดเก็บและกําจัด
ขยะมูลฝอย 

ทุกชุมชน - มีการสร้างระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บ
และสร้างสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยเพ่ือที่จะ
สามารถจัดเก็บขยะได้ปริมาณเพ่ิมข้ึนต่อวัน 

 - ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
ตําบลพลา ต้องได้รับการ
ดูแลเพ่ิมข้ึน 

ทุกชุมชน - ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตําบลพลาสวยงาม มี
การรณรงค์รักษาความสะอาด รวมทั้งสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของสิ่งแวดล้อม  

 - การจัดวางระบบผัง
เมืองรวม 

ทุกชุมชน - จัดวางระบบผังเมืองในเขตตําบลให้
ครอบคลุมทั้งพ้ืนทีเ่พ่ือพัฒนาพ้ืนที่ท้ังในส่วน
ของพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่ชนบทอย่าง
จริงจังและยั่งยืน 

 

 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

สภาพปัญหา/ความ
ต้องการ 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

๓. ด้านเศรษฐกิจ - ประชาชนไม่มีรายได้ ทุกชุมชน - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และตระหนักถึง



และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

หรือมรีายได้ไม่เพียงพอ
ต่อการดํารงชีวิต 
 

การดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง
มีการกระจายรายได้ และจัดฝึกอบรมอาชีพ 
เพ่ือเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของชุมชนเข้มแข็ง 

 - การขาดเงินทุน  และ
อุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ 

ทุกชุมชน - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง
มีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึน รวมทั้ง
ประสานงานขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน ๆ  ในการจัดหาเครื่องมือ  
อุปกรณ์   ในการประกอบอาชีพ   

 - ประชาชนขาดความรู้
เพ่ือไปพัฒนาอาชีพเพ่ือ
เพ่ิมผลผลิต 

ทุกชุมชน - ประชาชนได้รับความรู้  โดยการจัดหา
วิทยากรเพ่ือสอนวิชาชีพ  และเพ่ิมทักษะ
ในการประกอบอาชีพ  ประชาชนนําไป
พัฒนาอาชีพเพ่ิมผลผลิตเป็นการเพ่ิมรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชน 

 -สถานที่ท่องเที่ยวใน
ตําบลยังไม่เป็นที่รู้จัก
เท่าที่ควร 

ม.2 -ชายหาดพลาเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
นักท่องเที่ยวเพ่ิมจํานวน สร้างรายได้ให้
ประชาชนในท้องที่ 

๔. ด้านสังคม - การส่งเสริมด้าน
การศึกษา 

ทุกชุมชน - ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียน  และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตเทศบาล ให้มีสื่อการเรียน
การสอนที่มี คุณภาพและได้มาตรฐาน 
-มีสถานศึกษาที่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 
- เด็ก เยาวชน ประชาชน มีความรู้เรื่องทั้ง
ทางด้านภาษาเพ่ือนบ้าน ศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือนบ้าน สามารถเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- สนับสนุนอาหารกลางวัน และอาหารเสริม 
(นม) 

 

 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

สภาพปัญหา/ความ
ต้องการ 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 - การจัดหาแหล่งเรียนรู้ ทุกชุมชน - ประชาชนได้รับความรู้ และข้อมูลข่าวสาร
เพ่ิมมากข้ึน  โดยการจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ใน



ในชุมชน ชุมชน เช่น ที่อ่านหนังสือประจําชุมชน 
ห้องสมุด 

 - การให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

ทุกชุมชน - เพ่ือให้ความช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสทาง
การศึกษา  เด็กกําพร้า  เด็กพิการ  เด็กที่ไร้ท่ี
พ่ึง  รวมทั้งเด็กที่เรียนดีแต่ยากจน  ให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน  และให้
ทุนการศึกษา 

 - การเสริมสรา้งคุณธรรม
และจริยธรรม 

ทุกชุมชน - เพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนในเขตเทศบาล
ได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  สําหรับการดํารงชีวิตในสังคม
ปัจจุบันให้เป็นไปอย่างมีสติและดํารงตนเป็น
พลเมืองที่ดีของประเทศ 

 - ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน ์

ทุกชุมชน - เด็กนักเรียนและเยาวชน ประชาชนในเขต
เทศบาลได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วย
การฝึกอบรมกีฬา  และฝึกภาษาตา่งประเทศ 

 - การจัดหาสถานที่  
รวมถึงวัสดุ  อุปกรณ์ใน
การออกกําลังกายใน
ชุมชนมีไม่เพียงพอ 

ทุกชุมชน - ประชาชนหันมาออกกําลังกาย โดยการ
จัดหาสถานที่ และวัสดุ  อุปกรณ์กีฬาให้
เพียงพอกับความต้องการของชุมชน พร้อมทั้ง
บุคลากรทางการกีฬามาสอนการออกกําลัง
กาย 

 - ด้านสุขภาพอนามัย ทุกชุมชน - ประชาชนมคีวามรู้เก่ียวกับการป้องกันรักษา
โรค  ตลอดจนวิธีการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
สาธารณสุขมูลฐาน 
- ตรวจสุขภาพประจําปี และจัดจั้งชมรม
ผู้สูงอายุ  
 
 
 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

สภาพปัญหา/ความ
ต้องการ 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

   - ร้านค้ามีความรู้ในด้านสุขาภิบาลร้านอาหาร 
- ประชาชนได้รับการดูแลด้านสายตา โดยการ
ตรวจวัดสายตา  และตัดแว่น 



 - การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อทั้งในคนและ
สัตว ์

ทุกชุมชน - ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ มี
การรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคติดต่ออย่าง
จริงจัง 

 - ด้านการดูแล  และการ
ให้ความช่วยเหลือ เด็ก 
สตรี ผู้ด้อยโอกาส 
คนชราคนพิการ และ
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

ทุกชุมชน - อาสาสมัครสาธารณสุขเข้าถึงชุมชน ผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ คนพิการมีความเข้าใจในการดูแล  
- มีการจัดตั้งชมรมผู้สูงอาย ุให้ได้มีโอกาส
พบปะพูดคุย นันทนาการ กับบุคคลอ่ืน 
- การจัดสวัสดิการและความช่วยเหลือในการ
ดํารงชีวิตอย่างทั่วถึง 
- เด็ก สตรีได้รับการดูแล และสร้างโอกาสใน
การดํารงชีวติ 

 - การส่งเสริมและ
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของประชาชน  และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน
ของประชาชนรวมทั้ง
การพัฒนาศักยภาพของ
ผู้นําชุมชน 

ทุกชุมชน - จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสถาบันครอบครัว 
- ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
- การสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตเทศบาล  
เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ และ
สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาเทศบาลได้ 

- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ิน  โดยการจัดทําแผนชุมชน และการ
ประชุมประชาคมเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล 
- เพ่ือให้ผู้นําชุมชนได้มีความรู้  และนําความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาชุมชน 

 

 

 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

สภาพปัญหา/ความ
ต้องการ 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 - ด้านยาเสพติด ทุกชุมชน - จัดหาวิธีการควบคุมและป้องกัน การแพร่
ระบาดของยาเสพติด โดยเน้นที่สถาบัน
ครอบครัว และสถาบันทางสังคมตามลําดับ 



- จัดให้มีการออกตรวจของ อปพร.เพ่ือป้องกัน
และลดปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด 

 - การติดตั้งสัญญาณไฟ
เตือน และเครื่องหมาย
จราจรยังไม่ท่ัวถึง 

ทุกชุมชน - เพ่ือเป็นการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน จําเป็นต้อง
มีการติดตั้ง สัญญาณไฟเตือนและเครื่องหมาย
จราจรให้ท่ัวถึง 

 - การติดตั้งป้ายบอกทาง  
ป้ายชื่อชุมชน  ป้ายชื่อ
ซอย 

ทุกชุมชน - เพ่ือให้สะดวกต่อการบริหารจัดการและการ
ติดต่อสื่อสารของภาครัฐและประชาชน  และ
เพ่ือความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม 

๕. ด้านการเมืองการ
บริหาร 

- ประชาชนขาดความ
สนใจ  
ในเรื่องการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 

ทุกชุมชน - ส่งเสริมความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกับกิจการ
ของเทศบาล 
- การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเมืองการ
ปกครองเป็นสิ่งสําคัญที่จะทําให้การพัฒนา
และการแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินครอบคลุมทุก
ด้าน และจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่าย 

 - การรับทราบข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ 

 

ทุกชุมชน - ปรับปรุงระบบเสียงตามสายให้ใช้การได้ดี 
ตลอดจนก่อสร้างและติดป้ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตามแหล่งชุมชนให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตตําบล 

 - บุคลากรของเทศบาล 
ต้องปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ให้
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่าง
รวดเร็ว 
 
 
 

ทุกชุมชน - เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว  
จําเป็น ต้องมีการจัดฝึกอบรมบุคลากรของ
เทศบาล ให้ตระหนักถึงการบริการที่ดี 

ชื่อปัญหา/ความ
ต้องการ 

สภาพปัญหา/ความ
ต้องการ 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 -มีราษฎรบุกรุกเข้าไปอยู่ 
อาศัยในพ้ืนที่สาธารณ- 
ประโยชน ์

ม.2 - มีการควบคุมดูแลมิให้เอกชนบุกรุก 
ที่สาธารณประโยชน์เพ่ิมข้ึน 



๓.๒.๒  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 

การจัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตําบลในช่วงป ี๒๕๕8- ๒๕๖2 คณะกรรมการพัฒนาตําบลและคณะ 
กรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบล  ได้ร่วมกันกําหนดประเด็นการพัฒนาตําบล  โดยใช้นโยบาย
ของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอและนโยบายริเริ่ม
ของตําบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  รวมถึงการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ  ซึ่งการ
กําหนดประเด็นการพัฒนาเพ่ือนําไปวิเคราะห์ศักยภาพประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบล  โดยใช้เทคนิค 
SWOT Anaiysis โดยสรุปผลดังนี ้

การวิเคราะห์ศักยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบลในภาพรวม 

1. จุดแข็ง (Strength : S) 
- เทศบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหา และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ได้ยึดถือและปฏิบัติตาม 

ระเบียบข้อกฎหมาย และนโยบายของรัฐบาล 
- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
- การเลือกตั้งผู้บริหารของท้องถ่ินโดยตรง  จะทําให้การพัฒนาของท้องถ่ินเข้าถึง

ประชาชนมากยิ่งข้ึน  และเกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ
ท้องถ่ิน 

- ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน และเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- มีงบประมาณในการพัฒนาเป็นของตนเอง  ทําใหก้ารแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินเป็นไป
ด้วยความรวดเร็ว  และทันต่อเหตุการณ์ 

- มีสถานศึกษาเปิดทําการสอนในระดับก่อนวัยเรียน  ปฐมวัย  ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาซึ่งเป็นการยกระดับการศึกษาของประชาชน 

- ให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ด้อยโอกาส 
- มีสถานทีท่่องเที่ยวอยู่ในพ้ืนที่ สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ได้ 
- มีการจัดทําเวทีประชาคม รับทราบปัญหา อุปสรรคและความต้องการของประชาชน

ในเขตเทศบาล เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
- มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

 

 

2. จุดอ่อน (Weakness : W) 
- ปัญหาการรุกล้ําที่สาธารณะและที่ราชพัสดุ 
- ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการพัฒนาภาคการเกษตร 
- แรงงานภาคเกษตรหายากเพราะเกิดการไหลเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 
- บุคลากรยังขาดทักษะ  และความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงาน  รวมถึงความ

ไม่เข้าใจในระบบงานที่กําลังปฏิบัติ  ทําให้สิน้เปลืองทรัพยากรของหน่วยงาน 
- อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในพ้ืนท่ี 



- ประชาชนไม่เข้าใจระบบการบริหารงานของเทศบาล 
- ไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการให้ข้อมูลพ้ืนฐาน ทําให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่

ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง 
- ปัญหาที่เป็นผลกระทบจากประชากรแฝง และการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศ

เพ่ือนบ้านเข้ามาในพ้ืนที่  เช่น  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหา
อาชญากรรม โรคระบาด ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นต้น 

- บุคลากร ประชาชนทั่วไป ขาดทักษะทางด้านภาษาอาเซียน ขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร 

3. โอกาส (Opportunity : O) 
- ผู้นําของรัฐเห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
- มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ทําให้ประชาชนมีรายได้นอกเหนือจากการเกษตร 
- มีการกระจายอํานาจให้ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน มีการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางสู่

ท้องถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
- การคมนาคมและการสื่อสารสะดวกครอบคลุมพ้ืนที่ 
- รัฐให้การสนับสนุนท้องถ่ินในการบริหารจัดการ  และแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินในด้าน

ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ท้องถ่ิน 

- มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมากข้ึน 
- สามารถบูรณาการการดําเนินงานตามนโยบายของท้องถ่ินในการเสริมสร้างศักยภาพ

ของท้องถ่ิน  เข้ากับนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ  และภาคเอกชน 
4. อุปสรรค (Threat : T) 

- การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศยังไม่มีความแน่นอน 
- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการจัดทํางบประมาณงบประมาณจากส่วนกลางมีจํากัดต่อ

การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในท้องถ่ิน อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น 
- สินค้าอุปโภคบริโภคในท้องตลาดมีราคาสูงข้ึนในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรของ

ชาวบ้านมีราคาต่ําลง 
- การแก้ไขปัญหาที่ต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน  บางครั้งมีความล่าช้าไม่

สามารถตอบสนองความต้องการให้กับประชาชนได้ทันเวลา 
- ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเท่าเดิม แต่ความต้องการพัฒนาเพ่ิมข้ึน 
- นโยบายด้านการเมือง  การบริหาร  และการกระจายอํานาจของรัฐบาลยังไม่แน่นอน 
- ปัญหาด้านการเมืองทําให้เกิดความแตกแยกของประชาชน 
- มีการอพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่ในพ้ืนที่  และมีการขยายตัวของประชากรอย่าง

รวดเร็วทําให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้อย่างทั่วถึง 
- ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพ่ือการเกษตรไม่เต็มที่ 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบลด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

๑. จดุแข็ง (Strength : S) 
- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพได้ 
- การคมนาคมมีความสะดวก มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่จังหวัดต่าง ๆ 



- ประชาชนรักสงบอยู่ร่วมกันแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี  และ
ร่วมมือพัฒนาท้องถ่ินเป็นอย่างด ี

- ประชาชนมีการนําภูมิปัญญาท้องถ่ินมาใช้ รวมกลุ่มทํากิจกรรมต่าง ๆ  เช่น  การทํา
เครื่องมือในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน    

๒. จุดอ่อน (Weakness : W) 
- ขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย 
- การรวมกลุ่มไม่เข้มแข็งการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพมีการพัฒนาที่ไม่ต่อเนื่อง 
- การวางแผนการตลาดไม่มีประสิทธิภาพ 
- การดําเนินงานของกลุ่มข้ึนอยู่กับตัวบุคคล 
- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการพัฒนาอาชีพ การส่งเสริมศักยภาพของกลุ่ม

อาชีพไม่ต่อเนื่อง 
- ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่บางตัวไม่มีการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา (อย.) 

๓. โอกาส (Opportunity : O) 

- รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมสินค้าพ้ืนบ้านในรูปแบบของหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 

- การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึนเป็นเศรษฐกิจระดับอาเซียน 

- รัฐส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนพัฒนาความรู่สมัยใหม่ในการบริหารจัดการ 

๔. อุปสรรค (Threat : T) 
- ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามนโยบายรัฐไม่สามารถทําให้ประชาชนมี

จิตสํานึกในการพ่ึงตนเอง 
- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการจัดทํางบประมาณ 
- ต้นทุนทางการผลิตด้านเกษตรกรรมสูง แต่ราคาผลผลิตต่ํา 
- การให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีน้อย 
- ค่าครองชีพมีแนวโน้มสูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบลด้านการท่องเท่ียว 

๑ จุดแข็ง (Strength : S) 
- มีพ้ืนท่ีท่ีเอ้ืออํานวยในการพัฒนาด้านแหล่งท่องเท่ียว 



- มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่สดใหม่สามารถ
ทําการแปรรูปให้เป็นจุดขายของแหล่งท่องเที่ยวได้ 

- มีการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว 
- การคมนาคมมีความสะดวก มีเส้นทางเชื่อมโยงสู่จังหวัดต่าง ๆมปี้ายบอกทางที่

สามารถเข้าถึงสถานที่ต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
2. จุดอ่อน (Weakness : W) 

- ชายหาดบางจุดมีคุณภาพด้อย สาเหตุเนื่องจากปัญหาขยะมูลฝอยและการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน ์

- การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพร้านค้าริมหาดไม่มีความสม่ําเสมอ 
- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
- เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทน้อย 
- ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
- สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการการท่องเที่ยวยังขาดการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานบริการ 

3. โอกาส (Opportunity : O) 
- ทางด้านวัฒนธรรมมีประเพณีอันดีงาม เช่น ประเพณีวันไหลพลาในประเพณี

สงกรานต์ การแข่งขันเรือพายตามประเพณีวันลอยกระทงลงทะเลวัดพลา สามารถ
พัฒนาเป็นจุดขายของท้องถ่ินต่อไปได้ 

- มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ชายหาดพลา 
- มีการเข้ามาลงทุนก่อสร้างรีสอร์ท ที่พัก  โรงแรม เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน 

4. อุปสรรค (Threat : T) 

- ภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อการท่องเที่ยว 
- การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวยังน้อย ทําให้นักท่องเที่ยวไม่รู้จักหาดพลา 
- ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวขาดการจัดระเบียบอย่างจริงจัง 
- ผู้ประกอบการ ร้านค้ายังขาดการทัศนคติด้านการบริการ 
- พ้ืนที่ท่องเที่ยวข้างเคียงที่เป็นคู่แข่ง ซึ่งมีจุดขายในลักษณะเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาตําบลด้านพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑. จุดแข็ง (Strength : S) 

- มทีรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 
- ผู้นําชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



- หน่วยราชการส่วนท้องถ่ินมีความพร้อมทางด้านบุคลากร 
 

2. จุดอ่อน (Weakness : W) 

- ปัญหาทางด้านขยะมูลฝอยในทะเลซึ่งมาจากแห่งอ่ืน 
- ประชาชนขาดความรับผิดชอบและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
- ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักบ้านรักถ่ิน 
- การกําจัดขยะของชุมชนยังไม่ถูกสุขลักษณะ 

3. โอกาส (Opportunity : O) 

- รัฐบาลสนบัสนุนการรณรงค์และส่งเสริมในการพัฒนา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน 

- องค์กรเอกชนร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม 

4. อุปสรรค (Threat : T) 

- ขาดการสนบัสนุนทางด้านงบประมาณอย่างเพียงพอ 
- ขาดบุคลากรผู้ให้ความเข้าใจและความรู้รวมทั้งคําแนะนํา 
- ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
- นักท่องเที่ยวขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (vision)และพันธกิจ(mission)การพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน(์vision) 



การกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา  พันธกิจการพัฒนา ทําให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาของ
เทศบาลในอนาคต  และสามารถนํามาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
พัฒนาของท้องถ่ินมากน้อยเพียงใด  หรือมีจุดเน้นไปในทิศทางใด   เทศบาลตําบลพลา จึงได้กําหนดวิสัยทัศนว์่า 

เทศบาลตําบลพลา จะเป็นเทศบาลตําบลที่มี  

“แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  

                       พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

พันธกิจการพัฒนา(mission) 

พันธกิจ 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  และทางระบายน้ํา 
3. ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ท่ัวถึง 
4. รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดขยะและน้ําเสียและความสะอาดของตําบลพลา 
5. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ และดูแลเรื่องโรคระบาดเนื่องจากการย้ายถ่ิน 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกําลังกาย ดูแล

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
9. ส่งเสริมด้านการศึกษากีฬา และนันทนาการ เพ่ือห่างไกลยาเสพติด 
10. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมทอ้งถ่ิน 
11. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิมรายได้ของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถ่ิน เรื่องการมีงานทํา การเกษตร การประมง และสินค้า 
OTOP พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง  สังคมอยู่ดีมีสุข 

12. ปรับปรุงและส่งเสริมท้องถ่ินให้เป็นแหล่งทอ่งเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
13.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลพลา 
แบบ ยท.01 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตําบลพลาพ.ศ. 2557-2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตําบล 
พลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม     
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
อย่างสมดลุและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่เป็นมิตรและบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาคุณภาพสังคม
และการเมือง ด้วยการ
บริหารข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
อยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทุกด้านอย่าง
สมดลุและยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
และปรับโครงสร้าง
ให้สมดลุและแข่งขัน
ได ้

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
ระยอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่
กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มี
คุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย
ตอบสนองความต้องการของตลาด
ทั้งภายในและตา่งประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการดําเนินการที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และควบคุมการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เชื่อมโยงและเพิ่มขีด
ความสามารถในการเข่งขัน
ภาคพาณิชยกรรมและภาค
บริการสู่สากล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
ระยอง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเมือง การบริหาร 
ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี
สารสนเทศตามหลักธรร
มาภิบาล และพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้างมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล
ตําบล 
พลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     
การส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา กีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูล
ข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามหลักธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้
เข้มแข็งและดํารงชีวิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์
ประชาชนได้รับการส่งเสริม
การศึกษา การกีฬา ยึดมั่น
ในศาสนา จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ท้องถิ่นพร้อมรับประชาคม
อาเซียน 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่มี
มาตรฐานและทั่วถึง 
ทั้งระบบประปา 
ไฟฟ้า การคมนาคมมี
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ขึ้นดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญและมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 

เป้าหมายุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น และบุคลากรได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถบริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 1.1 
พัฒนาส่งเสรมิและสนับสนุนทาง
การศึกษา ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

 

แนวทาง 1.2 
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหาร
กลางวัน 

 
 

แนวทาง 1.3 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 

 
 

แนวทาง 1.4 
ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.สนับสนุนโครงการเพื่อการศึกษา 
2.โครงการอบรมภาษาอาเซียน 
3.จัดทําห้องสมุดประชาชน 
 

1.โครงการจัดซื้ออาหารเสรมิ(นม)
โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โครงการอาหารกลางวันสาํหรับ
เด็กนักเรยีน และเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

1.โครงการสนับสนุนแข่งขันกีฬา 
2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
ให้กับหมู่บ้าน 
3.โครงการตดิตั้งเครื่องออก
กําลังกาย 

1.สนับสนุนโครงการกิจกรรมทางศาสนา การ
อนุรักษ์จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 
2.สนับสนุนโครงการกิจกรรมการส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมในสังคม 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมการท่องเที่ยว อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
สถานที่ท่องเที่ยวในตําบลเป็นที่รู้จัก และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 4.1 
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

แนวทาง 4.2 
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการพูด
ภาษาท้องถิ่น 

 

แนวทาง 4.3 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
รวมกลุ่มเพื่อวางแผน
จัดการสิ่งแวดล้อมและจัด
กิจกรรมด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทาง 4.5 
พัฒนาจัดหาและ
ปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 

 
 

แนวทาง 4.4 
พัฒนาสนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 

 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.โครงการตรลาดนัด
ลมเล 
2.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชายหาดพลา
แบบบูรณาการ 

1.โครงการตรลาดนัด
ลมเล 
2.โครงการแข่งขันกีฬา
ชายหาด 
3.โครงการลอยกระทงลง
ทะเลวัดพลา 
4.การจัดกิจกรรม
เทศกาลสงกรานต์ รําวง
ลืมแก่ลืมตาย 

1.โครงการหาบ้านให้
ปลาอยู่ 
2.สนับสนุนการปลูกป่า
และอนุรักษ์ป่าไม้ 
3.กิจกรรมการปล่อย
พันธ์สัตว์ทะเล 
 
 

1.อบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 

1.โครงการจัดซื้อถัง
ขยะและปรับปรุงสถาน
ที่ตั้งถังขยะ 
2.โครงการจัดหา
สถานที่ทิ้งขยะ 
3.จ้างเหมากําจัดขยะ
แบบถูกสุขลักษณะ 
 



. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจปรัชญาพอเพียง 

 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดํารงชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 3.1 
พัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 
 

แนวทาง 3.2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการ
สังคม ส่งเสริมความเข้มแข็งทาง
สถาบันครอบครัวและสังคม 

 

แนวทาง 3.3 
พัฒนาระบบงานป้องกันและ
บรรเทา  สาธารณภัย รักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แนวทาง 3.4 
พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.สนับสนุนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ทต.พลา 
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน 
3.โครงการควบคุมและป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า   
4.โครงการควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
5.โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
6.โครงการเกี่ยวกับการสาธารณสุข  

1.โครงการกิจกรรมศูนย์พัฒนา
ครอบครัว 
2.โครงการค่ายครอบครัวสัมพันธ ์
3.โครงการอดเปรี้ยวไว้กินหวาน 
4.โครงการส่งเสริมแกนนําสิทธิ
เด็กและเยาวชน 
5.โครงการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริม
อาชีพสตรี เยาวชน ประชาชน 
ฯลฯ 
 

1.โครงการฝึก อบพร. 
2.โครงการทบทวน อปพร. 
3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
เทศกาลต่างๆ 
4.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
5.โครงการออกตรวจในชุมชน 
6.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

1.โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ 
2.โครงการฝึกอาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 5.1 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน 
พัฒนาสินค้าและบริการ 

แนวทาง 5.2 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน 

 
 

แนวทาง 5.3 
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร 
 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.โครงการลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
2.โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี 
เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตําบลพลา 
3.โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ 
4.โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มอาชีพ
และวิสาหกิจชุมชน 
 

1.โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใน
พื้นที่ตําบลพลา 

1.โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตร 



. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหารธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากร

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนได้รับบริการที่ดี 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 6.1 
พัฒนาส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 

 

แนวทาง 6.2 
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

แนวทาง 6.3 
พัฒนาส่งเสริมการบริการ
ประชาชน 

แนวทาง 6.4 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ พัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่
ฯลฯ ในการปฏิบัติงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.โครงการแผนการ
พัฒนาพนักงานเทศบาล 

1. โครงการจัดทําประชาคม 
2.โครงการอบรมความรู้
เกี่ยวกับแผนชุมชน 
 

1.จัดทําวารสาร/ปฏิทิน
ประชาสัมพันธ์การดําเนินงาน 
2.โครงการจัดเก็บภาษีนอก
สถานที่ 
 

1.การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานของเทศบาล
ตําบลพลา 
 



. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตําบลพลา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 
มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและทั่วถึง ทั้งระบบประปา ไฟฟ้า การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 

แนวทางการ
พัฒนา 

แนวทาง 2.1 
จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาถนนและรางระบายน้ํา ฯลฯ 

 

แนวทาง 2.2 
จัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภค
และสาธารณูปการ  

 

แนวทาง 2.3 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่
พักผ่อน 

 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

1.ก่อสร้างถนนในเขต ทต.พลา 
2.ขยายเขตถนน 
3.ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
4.ลอกรางระบายน้ํา 
5.ขยายบล็อกคอนเวิร์ส 

1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
2.ขยายเขตประปา 
3.ขยายเขตไฟฟ้า 
4.ขุดลอกคลองชลประทาน 
5.ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
 

1.ติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก 
2.ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาดพลา 
3.ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง 
4.ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 



แบบ ยท.02 
 

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลพลา 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน ์  “แหล่งท่องเที่ยวสะอาดตา พัฒนาคุณภาพคน ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
 

พันธกิจ 

 1. สนับสนุนโครงการประชาชนต้องมีส่วนร่วม 

2. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  และทางระบายน้ํา 
3. ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
4. รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดขยะและน้ําเสียและความสะอาดของชายหาดพลา 
5. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. ให้การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ และดูแลเรื่องโรคระบาดเนื่องจากการย้ายถิ่น 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกําลังกาย ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของชุมชน 
9. ส่งเสริมด้านการศึกษากีฬา  และนันทนาการ เพื่อห่างไกลยาเสพติด 
10. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ภาษาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น 

เรื่องการมีงานทํา การเกษตร การประมง และสินค้า OTOPพัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง  สังคมอยู่ดีมีสุข 
12. ปรับปรุงและส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 
13. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
14. พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านภาษาอาเซียน ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมธรรมของประเทศเพื่อน

บ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 



 
 

  

เป้าประสงค์ 

 
 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก  และทางระบายน้ํา 
3. ขยายระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ทั่วถึง 
4. รักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องการกําจัดขยะและน้ําเสียและความสะอาดของตําบลพลา 
5. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
6. การสังคมสงเคราะห์  และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ และดูแลเรื่องโรคระบาดเนื่องจากการย้ายถิ่น 
8. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และสถานที่ออกกําลังกาย ดูแลความ 

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
9. ส่งเสริมด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อห่างไกลยาเสพติด   
10. ส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปัญญา ภาษาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
11. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุ ผู้พิการ ส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตประชาชนในท้องถิ่น เรื่องการมีงานทํา การเกษตร การประมง และสินค้า OTOP พัฒนาชุมชนให้เข็มแข็ง  สังคมอยู่ดีมีสุข 
12. ปรับปรุงและส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง 

13.พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 



ยุทธศาสตร ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการศึกษา 
ศาสนา กีฬา และ
วัฒนธรรม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ให้เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว และ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศตาม
หลักธรรมาภิบาล และ
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 1ด้านการส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา กีฬา และวัฒนธรรม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 แนวทาง 1.1 
พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทาง
การศึกษา ส่งเสริมการเรียน
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อน
บ้าน/ภาษาอาเซียน 
 
 

แนวทาง 1.2 
สนับสนุนอาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน 
 

แนวทาง 1.3 
ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
 

แนวทาง 1.4 
ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 2ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 
 

 แนวทาง 2.1 
จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาถนนและรางระบายน้ํา ฯลฯ 
 
 

แนวทาง 2.2 
จัดสร้างแหล่งน้ําเพื่อการบริโภค อุปโภคและ
สาธารณูปการ  
 

แนวทาง 2.3 
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน 
 



   
ยุทธศาสตร์ที่ 3ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการ
พัฒนา 

 แนวทาง 3.1 
พัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 

แนวทาง 3.2 
พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สวัสดิการสังคม ส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางสถาบันครอบครัว
และสังคม 
 

แนวทาง 3.3 
พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทาง 3.4 
พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการ
พัฒนา 

 แนวทาง 4.1 
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

แนวทาง 4.2 
ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเที่ยว ส่งเสริมการพูด
ภาษาท้องถิ่น 
 

แนวทาง 4.3 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
เพื่อวางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม
และจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

แนวทาง 4.4 
พัฒนาสนับสนุนให้มีการ
ตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายและข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
 

แนวทาง 4.5 
พัฒนาจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

   
ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

แนวทางการ
พัฒนา 

  
แนวทาง 5.1 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน พัฒนาสินค้า
และบริการ 
 
 
 

 
แนวทาง 5.2 
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน 
 

 
แนวทาง 5.3 
พัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 



   
ยุทธศาสตร์ที่ 6ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลัก 
ธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

 แนวทาง 6.1 
พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 
 

แนวทาง 6.2 
พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

แนวทาง 6.3 
พัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน 
 

แนวทาง 6.4 
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ พัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 



บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แบบ ยท.03 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  : ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 

ส่งเสริมด้านการศึกษากีฬา  นันทนาการ ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญา 
ภาษาท้องถ่ิน  และวัฒนธรรมท้องถ่ินพร้อมเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
เป้าประสงค ์

ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา การกีฬาห่างไกลยาเสพติด ยึดมั่นในศาสนา จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน ธํารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเอกลักษณท์้องถ่ิน ภาษา
ท้องถ่ินที่ดีไวแ้ละมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการส่งเสริมการศึกษาการกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2. ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา ส่งเสริมการ
เรียนภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

2. พัฒนาสนับสนุนอาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

3.ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

4.ส่งเสริมด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

 

 

 

 



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษาเทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง:  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดระยอง: 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม     และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค ์

 มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐานและทั่วถึงทั้งระบบประปา ไฟฟ้า การคมนาคมมีความสะดวก รวดเร็ว 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

 1. จํานวนร้อยละของครัวเรือนที่มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการครบถ้วน 

 2. จํานวนเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บํารุงรักษาถนน
และรางระบายน้ํา ฯลฯ 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

2. จัดสร้างแหล่งน้ําเพ่ือการบริโภค อุปโภคและ
สาธารณูปการ  

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

3. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่พักผ่อน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

 

 



หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

กองช่าง เทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง :  
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน    
 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 : การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตาม 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

การส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้เข้มแข็งและดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค ์

 ประชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค ์

 จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมใหป้ระชาชนมคุีณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่ดีข้ึน มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. พัฒนาสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม ส่งเสริมความเข้มแข็ง
ทางสถาบันครอบครัวและสังคม 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

3.พัฒนาระบบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

4.พัฒนาส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 



 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง :  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และสนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)               

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 4 : การส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตสิิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 

การส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
สถานที่ท่องเที่ยวในตําบลเป็นที่รู้จัก และประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

 จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จํานวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการจัดการขยะ 

 

 



กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

2.ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมการ
พูดภาษาท้องถ่ิน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 

3.ส่งเสริมให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือวางแผน
จัดการสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

4.พัฒนาสนับสนุนให้มีการตรวจสอบและบังคับใช้
กฎหมายและข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

5.พัฒนาจัดหาและปรับปรุงที่ทิ้งขยะ 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตําบลพลา  
 
ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3ส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์และสนับสนุนการ

ดําเนินการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)           
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง : 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล 

และยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 

 การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค ์

ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอในการดํารงชีวิต 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จํานวนโครงการที่สนับสนุน/ช่วยเหลือทางด้านการส่งเสริมอาชีพจากเทศบาลตําบลพลา 
2. จํานวนคนในครัวเรือนมีรายได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน จปฐ.  

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน พัฒนาสินค้าและ
บริการ 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

2. พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แก่ประชาชน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

3. พัฒนาสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตร 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด เทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง :  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวให้เติบโต ควบคู่กับภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน         

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง : 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทุกด้านอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาเศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้ 



ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการเมือง การบริหาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักบริหาร
ธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 

พันธกิจ 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร 

เป้าประสงค ์

พัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชนได้รับบริการที่ดี 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. จํานวนครั้งที่มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการพัฒนา / กิจกรรมต่าง ๆ กับเทศบาลตําบลพลา 

2. ผลการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ เทศบาลตําบลพลา 
3. จํานวนบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ิมศักยภาพในด้านต่างๆ 

กลยุทธ/์แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
1. พัฒนาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

2. พัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

3. พัฒนาส่งเสริมการบริการประชาชน จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

4.จัดหาวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช ้สถานทีฯ่ลฯ ในการปฏิบัติงาน 
 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ 
 

 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

สํานักงานปลัด กองช่าง กองคลัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษาเทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง :  

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เชื่อมโยงและเพ่ิมขีดความสามารถในการเข่งขันภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการสู่
สากล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 เสริมสร้างมาตรฐานการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดระยอง: 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4    การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมือง ด้วยการบริหารข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้อยู่ดีมีสุข 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 6
เสริมสร้าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
ความเป็นเลิศ
ด้านการศึกษา 
การกีฬา 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม     
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้า
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
การศึกษา กีฬา 
ยึดมั่นในศาสนา 
จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น  

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม
การศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5 5 พัฒนาส่งเสรมิ
และสนบัสนุน
ทางการศึกษา 
ส่งเสริมการ
เรียน
ภาษาอังกฤษ
และภาษา
อาเซียน 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.สนับสนุนโครงการเพื่อ
การศึกษา 
2.โครงการอบรมภาษา
อาเซียน 
3.จัดทําห้องสมุดประชาชน 
 
 

กอง
การศึกษา 

สํานัก 
ปลัด 

พัฒนา
สนับสนุน
อาหารเสริมนม 
อาหารกลางวัน 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.โครงการจัดซื้ออาหาร
เสรมิ(นม)โรงเรียน และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับเด็กนักเรียน และ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

กอง
การศึกษา 

สํานัก 
ปลัด 

ส่งเสริม
กิจกรรมด้าน
กีฬา 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.โครงการสนับสนุน
แข่งขันกีฬา 
2.โครงการจัดซื้ออุปกรณ ์
กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
3.โครงการตดิตั้งเครื่องออก
กําลังกาย 
 

กอง
การศึกษา 

สํานัก 
ปลัด 

 

 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดช
อบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
เสริมสร้าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาความ
เป็นเลิศด้าน
การศึกษา การ
กีฬา ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม     
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การส่งเสริม
และพัฒนา
การศึกษา กีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม เพื่อ
รองรับการเข้า
สู่ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 

ประชาชนไดร้ับ
การส่งเสริม
การศึกษา กีฬา 
ยึดมั่นในศาสนา 
จารีตประเพณี
และวัฒนธรรม
อันดีงามของ
ท้องถิ่น  

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม
การศึกษา
กีฬา ศาสนา
และ
วัฒนธรรม 

5 5 5 5 5 ส่งเสริมด้าน
ศาสนา 
ประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมทางศาสนา การ
อนุรักษ์จารีตประเพณี 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
2.สนับสนุนโครงการ
กิจกรรมการส่งเสรมิ
คุณธรรม จรยิธรรมและ
ค่านิยมในสังคม 
 

กอง
การ 
ศึกษา 

สํานัก 
ปลัด 

      

 

 

 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวให้
เติบโต ควบคู่กับ
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน    
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสรมิสร้าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงและการ
มีส่วนร่วมของ
ประชาชน        

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดลุและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

มีโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีมาตรฐานและ
ทั่วถึงทั้งระบบ
ประปา ไฟฟ้า การ
คมนาคมมคีวาม
สะดวก รวดเร็ว 

จํานวนร้อยละ
ของครัวเรือน
ที่มีระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ
ครบถ้วนและ
จํานวน
เส้นทาง
คมนาคมที่
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความสะดวก
รวดเร็วและ
ปลอดภัยเพิ่ม
มากขึ้น 
 

5 5 5 5 5 จัดให้มีการ
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
บํารุงรักษาถนน
และรางระบาย
น้ํา ฯลฯ 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.ก่อสร้างถนนในเขต 
ทต.พลา 
2. ขยายเขตถนน 
3. ก่อสร้างรางระบายน้ํา 
4. ลอกรางระบายน้ํา 
5. ขยายบล็อกคอนเวิร์ส 
 
 

กองช่าง สํานัก 
ปลัด 

จัดสร้างแหล่งน้ํา
เพื่อการบริโภค 
อุปโภคและ
สาธารณูปการ  
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
2. ขยายเขตประปา 
3. ขยายเขตไฟฟ้า 
4. ขุดลอกคลองชลประทาน 
5. ก่อสร้างฝายน้ําล้น 
 

กองช่าง สํานัก 
ปลัด 

พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สถานที่
พักผ่อน 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.ติดตั้งเครื่องเล่นเด็ก 
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ชายหาดพลา 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้าง
ทาง 
4. ก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น 

กองช่าง สํานัก 
ปลัด 

      
 

 
 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโต 
ควบคู่กับภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท ี3 
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
ขึ้น มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ดํารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5 5 5 5 5 พัฒนาสนับสนุน
ด้านสาธารณสุข 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.สนับสนุนกองทุน
หลักประกันสุขภาพทต.พลา 
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน 
3.โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
4.โครงการควบคุมและ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก 
5.โครงการสุขาภิบาลอาหาร 
6.โครงการเกี่ยวกับการ
สาธารณสุข  
 

กองสา
ธารณ- 
สุข 

สํานัก
ปลัด 

พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและ
สวัสดิการสังคม 
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งทาง
สถาบัน
ครอบครัวและ
สังคม 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 
ครั้ง 

1.โครงการกิจกรรมศูนย์
พัฒนาครอบครัว 
2.โครงการค่ายครอบครัว
สัมพันธ์ 
3.โครงการอดเปรี้ยวไว้กิน
หวาน 
4.โครงการส่งเสริมแกนนํา
สิทธิเด็กและเยาวชน 
5.โครงการจัดตั้งกลุ่มส่งเสริม
อาชีพสตรี เยาวชน 
ประชาชน ฯลฯ 

สํานักปลัด - 

 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโต 
ควบคู่กับภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR)               
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อย่าง
สมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3    
การพัฒนา
อุตสาหกรรมที่
เป็นมิตรและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท ี3 
การส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ให้เข้มแข็งและ
ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีมี
สุขภาพอนามัยที่
ดีขึ้น มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ดํารงชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จํานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
คุณภาพ
ชีวิตที่ดีมี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี
ขึ้น มีความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
ดํารงชีวิต
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

5 5 5 5 5 พัฒนาระบบงาน
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

1.โครงการฝึก อบพร. 
2.โครงการทบทวน อปพร. 
3.โครงการจัดตั้งจุดตรวจ
เทศกาลต่างๆ 
4.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
5.โครงการออกตรวจใน
ชุมชน 
6.โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด 

สํานัก 
ปลัด 

- 

พัฒนาส่งเสรมิ 
ให้ความรู้ใน 
เรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

 ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการปลูกผักสวนครัว
รั้วกินได้ 
2.โครงการฝึกอาชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานัก 
ปลัด 

- 

      

 
 
 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดช
อบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโต 
ควบคู่กับภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ท่องเที่ยว
ในตําบลเป็นที่รู้จัก 
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 
 

5 5 5 5 5 ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการตรลาดนัดลมเล 
2.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชายหาดพลาแบบบรูณาการ 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 

ประชาสมัพันธ์
ด้านการ
ท่องเที่ยว 
ส่งเสริมการพูด
ภาษาท้องถิ่น 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการแข่งขันกีฬา
ชายหาด 
2.โครงการลอยกระทงลง
ทะเลวัดพลา 
3.การจดักิจกรรมเทศกาล
สงกรานต์ ราํวงลืมแก่ลืมตาย 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 

 
 

 



   
 

 
ยท.04 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดช
อบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโต 
ควบคู่กับภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ท่องเที่ยว
ในตําบลเป็นที่รู้จัก 
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 
 

5 5 5 5 5 ส่งเสริมให้
ชุมชนมีการ
รวมกลุม่เพื่อ
วางแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อม
และจัด
กิจกรรมด้าน
อนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการบ้านปลา การ
จัดทําปะการังเทียม 
2.สนับสนุนการปลูกป่าและ
อนุรักษ์ป่าไม ้
3.กิจกรรมการปล่อยพันธ์
สัตว์ทะเล 

สํานัก 
ปลัด 

- 

      

 
 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดช
อบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้เติบโต 
ควบคู่กับภาค
เกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ส่งเสริมการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม
เข้าสู่อุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน์และ
สนับสนุนการ
ดําเนินการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR)           
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาและ
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่าง สมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 
และอนุรักษ์
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 

สถานที่ท่องเที่ยว
ในตําบลเป็นที่รู้จัก 
และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จํานวน
กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ 
 

5 5 5 5 5 พัฒนา
สนับสนุนให้มี
การตรวจสอบ
และบังคับใช้
กฎหมายและ
ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.อบรมให้ความรูด้้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 

พัฒนาจัดหา
และปรับปรุงที่
ทิ้งขยะ 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการจัดซื้อถังขยะและ
ปรับปรุงสถานที่ตั้งถังขยะ 
2.โครงการจัดหาสถานที่ทิ้ง
ขยะ 
3.จ้างเหมากําจัดขยะแบบถูก
สุขลักษณะ 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 

 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวให้
เติบโต ควบคู่กับ
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน         
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เกษตร
และเกษตรแปรรูป
ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน ปลอดภยั
ตอบสนองความ
ต้องการของตลาด
ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
ปรับโครงสร้าง
ให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การส่งเสริม
และพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 

1.จํานวน
โครงการที่
สนับสนุน/
ช่วยเหลือ
ทางด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพจาก
เทศบาล
ตําบลพลา 
 
 
2.จํานวน
ครัวเรือนมี
รายได้ตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
จปฐ. 

5 5 5 5 5 ส่งเสริมกลุม่
อาชีพในชุมชน 
พัฒนาสินค้า
และบริการ 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

1.โครงการลดต้นทุนการ
ผลิตพืชโดยการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพ 
2.โครงการส่งเสรมิอาชีพ
กลุ่มสตรี เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
ตําบลพลา 
3.โครงการส่งเสรมิอาชีพ
เลี้ยงไก่ไข่ 
4.โครงการอบรมให้ความรู้
กลุ่มอาชีพและวิสาหกิจ
ชุมชน 
5.โครงการให้ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภณัฑส์ินค้า 
(OTOP) 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 



   
 

ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลตําบลพลา 

 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดช
อบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
การท่องเที่ยวให้
เติบโต ควบคู่กับ
ภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรม
อย่างมีคุณภาพ
และยั่งยืน         
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ส่งเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เกษตรและ
เกษตรแปรรูปให้
มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
ปลอดภัย
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสริมสร้างมาตรฐาน
การดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานทุกด้าน
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ
ปรับโครงสร้าง
ให้สมดุลและ
แข่งขันได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การส่งเสริม
และพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ประชาชนมีอาชีพ
และมรีายได้
เพียงพอในการ
ดํารงชีวิต 

1.จํานวน
โครงการที่
สนับสนุน/
ช่วยเหลือ
ทางด้านการ
ส่งเสริม
อาชีพจาก
เทศบาล
ตําบลพลา 
 
2.จํานวน
ครัวเรือนมี
รายได้ตาม
เกณฑ์
มาตรฐาน 
จปฐ. 

5 5 5 5 5 พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้แก่
ประชาชน 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนในพื้นที่
ตําบลพลา 
 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 

พัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็ง
ด้านการเกษตร 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
 

สํานัก 
ปลัด 

- 



   
 

ยท.04 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลตําบลพลา 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร์
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวดัระยอง 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ตําบลพลา 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เชื่อมโยงและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการเข่งขัน
ภาคพาณิชย 
กรรมและภาค
บริการสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสรมิสร้าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การพัฒนา
คุณภาพสังคม
และการเมือง 
ด้วยการ
บริหารข้อมลู
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
อยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้าน
การเมือง 
การบริหาร 
ข้อมูล
ข่าวสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามหลัก
บริหาร 
ธรรมาภิ
บาล และ
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

 

พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
ประชาชน
ได้รับบริการที่
ด ี
 

1.จํานวนครั้งที่มี
การเปิดโอกาสให้
หน่วยงาน
ราชการ 
ภาคเอกชน และ
ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒ
นา / กิจกรรม
ต่าง ๆ 
กับทต.พลา 
2.ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการ
ของ เทศบาล
ตําบลพลา 
3.จํานวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม เพิ่ม
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ 

 
 

1 1 1 1 1 พัฒนาส่งเสริม
การพัฒนา
ศักยภาพ
บุคลากร 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.โครงการแผนการ
พัฒนาพนักงาน
เทศบาล 
 

สํานัก 
ปลัด 

ทุกกอง 

     พัฒนา
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ
ชุมชน การมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1. โครงการจัดทํา
ประชาคม 
2.โครงการอบรม
ความรู้เกี่ยวกับแผน
ชุมชน 
 

สํานัก 
ปลัด 

ทุกกอง 

     จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ พัฒนา
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ฯลฯ 
ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในการ
ปฎิบัติงานของ
เทศบาลตําบลพลา 
 
 

ทุกกอง ทุกกอง 

 

 



   
 

ยท.04 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรเ์ทศบาลตําบลพลา 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์
จังหวัดระยอง 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวดัระยอง 

ยุทธศาสตร์ 
เทศบาล
ตําบลพลา 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ/์ 
แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
เชื่อมโยงและ
เพิ่มขีด
ความสามารถ
ในการเข่งขัน
ภาคพาณิชย 
กรรมและภาค
บริการสู่สากล 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
เสรมิสร้าง
มาตรฐานการ
ดํารงชีวิตตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    
การพัฒนา
คุณภาพสังคม
และการเมือง 
ด้วยการ
บริหารข้อมลู
ข่าวสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศให้
อยู่ดีมีสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 

ด้าน
การเมือง 
การบริหาร 
ข้อมูล
ข่าวสาร 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ตามหลัก
บริหาร 
ธรรมาภิ
บาล และ
พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 

 

พัฒนา
บุคลากร
ท้องถิ่น 
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ชุมชน 
ประชาชน
ได้รับบริการที่
ด ี
 

1.จํานวนครั้งที่มี
การเปิดโอกาสให้
หน่วยงาน
ราชการ 
ภาคเอกชน และ
ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒ
นา / กิจกรรม
ต่าง ๆ 
กับทต.พลา 
2.ผลการสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มี
ต่อการให้บริการ
ของ เทศบาล
ตําบลพลา 
3.จํานวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การฝึกอบรม เพิ่ม
ศักยภาพในด้าน
ต่างๆ 
 

1 1 1 1 1 พัฒนาส่งเสรมิ
การบริการ
ประชาชน 
 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ 

ปีละ 1 ครั้ง 1.จัดทําวารสาร/
ปฏิทินประชาสัมพันธ์
การดําเนินงาน 
2.โครงการจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
 

สํานัก 
ปลัด,กอง
คลัง 

ทุกกอง 
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