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แผนพัแผนพัฒนาท้องถิ่น ฒนาท้องถิ่น   
(พ.ศ. ๒๕๖๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ––  ๒๒๕๖๕)๕๖๕)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

องค์กองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุการบริหารส่วนตำบลแหลมตะลมุพุก  
อำเภอปากพนังอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรธีรรมราจังหวัดนครศรธีรรมราชช



คำนำ 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำไปบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓ )  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  มท.๐๘๑๐.๓/ว๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กำหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพ่ือมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่ม
จังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิ จกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดใหก้ับประชาชน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพ่ือ
กำหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) จะประสบผลสำเร็จตามที่ได้วางไว้ และสามารถแก้ปัญหาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี



สารบัญ 
                   
 หน้า 

ส่วนที ่๑  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน  

             ๑. ด้านกายภาพ ๑ 

             ๒. ด้านการเมือง/การปกครอง ๒ 

             ๓. ประชากร ๒ 

             ๔. สภาพทางสังคม ๒ 

             ๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน ๓ 

             ๖. ระบบเศรษฐกิจ ๔ 

             ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๔ 

             ๘. ทรัพยากรธรรมชาติ ๕ 

             ๙. อ่ืน ๆ ๕ 

ส่วนที ่๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

             ๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ๖ 

             ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๔ 

             ๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๒๖ 

ส่วนที่ ๓  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

             ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน ๒๙ 

             ๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ 

ส่วนที่ ๔  การติดตามและประเมินผล  

             ๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ๗๔ 

             ๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ ๗๘ 

             ๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น ๘๓ 

             ๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ๘๔ 

 
 

 



ส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑. ด้านกายภาพ 

    ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ
ของที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอปากพนัง 
ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๕๙ กิโลเมตร โดยที่มี
อาณาเขตติดต่อ ดังนี้    
                    ทิศเหนือ                      จดกับ  อ่าวนครศรีธรรมราช ในท้องที่อำเภอท่าศาลา 
                    ทิศใต้                          จดกับ  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก 
                    ทิศตะวันออก              จดกับ  ทะเลอ่าวไทย 
                    ทิศตะวันตก                 จดกับ  อ่าวปากพนัง   

    ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 

 สภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลแหลมตะลุมพุก มีลักษณะเป็นแนวสันทรายซึ่งเกิดขนานกับชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออกของภาคใต้ สันทรายนี้เกิดจากการทับถมของตะกอนทะเลกับตะกอนจากแม่น้ำหลายช่วงด้วยกัน 
แนวสันทรายจึงแผ่ขยายกว้างขึ้น การที่เกิดเป็นแนวสันทรายขึ้นทำให้ตะกอนทรายทับถมรวมกัน คล้ายกับ
บริเวณสันทรายซึ่งเป็นที่ตั้งของตัวเมืองนครศรีธรรมราช แผ่นดินทางด้านตะวันตกต่ำกว่าทางด้านตะวันออก 
ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของแหลมตะลุมพุก (ชายฝั่งด้านอ่าวไทย) เป็นหาดทรายขาวสะอาด มีต้นสนขึ้นเป็น
แนวยางสวยงาม ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก (ชายฝั่งด้านอ่าวนครหรืออ่าวปากพนัง) เป็นฝั่งชายเลน เต็มไปด้วย
ป่าไม้โกงกางและป่าชายเลนอ่ืน ๆ ส่วนตอนเหนือของตำบลแหลมตะลุมพุกเป็นสันดอนจะงอย โดยมีแนวสัน
ทรายต่อเนื่องจากชายฝั่งอย่างสม่ำเสมอตลอดแนว 

    ๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ     

 ลักษณะภูมิอากาศของแหลมตะลุมพุกคล้าย ๆ กับหมู่บ้านชายทะเลอำเภอปากพนัง คือ ประมาณช่วง
เดือนตุลาคม - มกราคม จะมีฝนตกมากท่ีสุด เพราะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนำความชื้น
มาจากบริเวณอ่าวไทย ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีฝนตกน้อยมาก เพราะได้รับอิทธิพลของ
ลมซึ่งพัดจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน เป็นช่วงที่ฝนตกปานกลาง เพราะ
ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุดตะวันตกเฉียงใต้ 

    ๑.๔ ลักษณะของดิน 

 ลักษณะของดินในพ้ืนที่เป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว พื้นทีร่าบริมชายฝั่งทะเล 
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๒. ดา้นการเมืองการปกครอง 

    ๒.๑ เขตการปกครอง 

 ตำบลแหลมตะลุมพุก ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๔ หมู่บ้าน  

    ๒.๒ การเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๓ หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้ง
ในครั้งหน้า จะมีผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) จำนวน ๑ คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคก์ารบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ ๒ คน ๓ หมู่บ้าน รวมเป็น ๖ คน 

๓. ประชากร 

    ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

  ประชากรรวมทั้งสิ้น ๑,๙๙๘ คน แยกเป็นชายจำนวน ๑,๐๗๕ คน หญิงจำนวน ๙๒๓ คน และมี
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น ๗๑๒ ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร ๘๓.๘๗ : ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ 
เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

หมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน 
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่  ๑  บ้านปลายทราย ๗๕๘ ๖๑๗ ๑,๓๗๕ ๔๙๐ นายประยุทธ์  ฐานะวัฒนา 

หมู่ที่  ๒  แหลมตะลุมพุก ๑๙๒ ๑๘๐ ๓๗๒ ๑๒๖ นายศักดิ์อนันต์  พุทธเสน 

หมู่ที่  ๓  แหลมตะลุมพุก ๑๒๕ ๑๒๖ ๒๕๑ ๙๖ นายศราวุธ  พลายด้วง 

หมู่ที่  ๔  บ้านปลายทราย - - - - - 

รวม ๑,๐๗๕ ๙๒๓ ๑,๙๙๘ ๗๑๒ - 

    ๓.๒ ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

 ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน ๓๕ – ๕๕ ป ี

๔. สภาพทางสังคม 

    ๔.๑ การศึกษา 

 โรงเรียน ๒ แห่ง ได้แก่ 
(๑) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์      ตั้งอยู่บ้านปลายทราย หมู่ที่ ๑ 
(๒) โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก        ตั้งอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที ่๓   
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    ๔.๒ สาธารณสุข 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายทราย ๑ แห่ง 

    ๔.๓ อาชญากรรม 

              - 

    ๔.๔ ยาเสพติด 

              - 

    ๔.๕ การสังคมสงเคราะห์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้แก่ 
  - ผู้สูงอายุ  จำนวน  ๓๐๒  คน 
  - คนพิการ  จำนวน    ๘๙  คน 
  - ผู้ป่วยเอดส์  จำนวน      ๔  คน 
 (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑) 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

    ๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีเส้นทางการคมนาคมที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไป
มาระหว่างตำบลแหลมตะลุมพุก กับที่ว่าการอำเภอปากพนัง เพียง ๑ เส้นทาง เป็นถนนลาดยาง และเป็นทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข ๔๒๓๑ ระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร 

    ๕.๒ การไฟฟ้า 

 มีระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน   

    ๕.๓ การประปา 

มีระบบประปาใช้ทั้งหมู่บ้าน จำนวน ๓ หมู่บ้าน   

    ๕.๔ โทรศัพท์ 

ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพทเ์คลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่ 

    ๕.๕ ไปรษณียห์รือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

 - ทีท่ำการไปรษณีย์หมู่บ้าน  จำนวน  ๑ แห่ง (เอกชน) 
 - เสานำส่งสัญญาณโทรศัพท์  จำนวน  ๒ ต้น  ๒ เครือข่าย 
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๖. ระบบเศรษฐกิจ 

    ๖.๑ การเกษตร 

 ประชากรไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรเนื่องจากพ้ืนที่ดินเค็ม  

    ๖.๒ การประมง 

ประชากรประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพประมง บ่อเลีย้งกุง้ ปลา ปู 

    ๖.๓ การปศุสัตว์ 

ตำบลแหลมตะลุมพุก มีการปศุสัตว์ คือ การเลี้ยงวัว  

    ๖.๔ การบริการ 

มีร้านขายอาหาร  จำนวน  ๑๐ ร้าน    

    ๖.๕ การท่องเที่ยว 

ชายหาดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

    ๖.๖ อุตสาหกรรม 

ตำบลแหลมตะลุมพุก ไม่มีอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

    ๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

- กลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้าน  ๑ กลุ่ม 

    ๖.๘ แรงงาน 

ประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพประมง ทำบ่อกุ้ง ปลา ปู ที่เหลือประกอบ
อาชีพส่วนตัว และรับจ้าง 

๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

    ๗.๑ การนับถือศาสนา 

 - ประชาชน นับถือศาสนาพุทธ 
          - วัด มีจำนวน  ๒ แห่ง ได้แก่  
 (๑) วัดสุเทพธาราม       ต้ังอยู่บ้านปลายแหลม หมู่ที่ ๑ 
 (๒) วัดแหลมตะลุมพุก   ตั้งอยู่บ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๓ 

    ๗.๒ ประเพณีและงานประจำปี 

 - ช่วงเดือนเมษายน งานประเพณีสงกรานต ์
- กันยายน – พฤศจิกายน งานแห่หมฺรับงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ, งานประเพณีลากพระ 
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- วันที่ ๒๕ ตุลาคม ของทุกปี เป็นงานรำลึกมหาตภัยเฮเลียต 

    ๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 - ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีโดดเด่น คือ การทำปลาร้า, การทำกะปิจากกุ้งเคย   
 - ภาษาถิ่น คือ ภาษาใต ้

    ๗.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเด่น คือ กะปิ, ปลาร้า 

๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

    ๘.๑ น้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ 

 (๑) คลองวัดแหลมตะลุมพุก   ระยะทาง  ๑,๙๐๐  เมตร (น้ำเค็ม) 
 (๒) คลองหมู่ที่ ๒   ระยะทาง  ๑,๗๐๐  เมตร (น้ำเค็ม) 
 (๓) คลองหัวโรงโป๊ะ  ระยะทาง  ๒,๐๐๐  เมตร (น้ำเค็ม) 
 (๔) คลองโดยสาร  ระยะทาง  ๑,๕๐๐  เมตร (น้ำเค็ม) 
 (๕) คลองนายแบน  ระยะทาง     ๘๐๐  เมตร (น้ำเคม็) 

    ๘.๒ ป่าไม้ 

 พ้ืนทีส่่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน ป่าสงวน มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า 

    ๘.๓ ภูเขา 

 - 

    ๘.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

พ้ืนที่ริมชายฝั่งทะเลมีหาดทราย มีทรัพยากรทางทะเลหอย ปูม้า ปูดำ กุ้ง และทรัพยากรทางทะเล
นานาชนิด 

๙. อ่ืน ๆ  

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปในทะเลหรืออ่าว
ไทย อันเกิดจากการทับถมของตะกอนทราย เนื่องจากอิทธิพลของลมและคลื่นในทะเล มีลักษณะเป็นสันทราย
เกิดขนานกับชายฝั่ง ลักษณะชายฝั่งด้านตะวันตกของแหลมเป็นชายฝั่งป่าชายเลนที่มีป่าแสม และโกงกาง ส่วน
ทางด้านตะวันออกเป็นหาดทรายที่มีป่ามะพร้าว และป่าสนสลับกันตลอดชายฝั่งพ้ืนที่ของแหลมตะลุมพุกเป็น
พ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นความชุกชุมของหอยแครง ปูม้า ปูดำ กุ้ง และ
ทรัพยากรทางทะเลนานาชนิด 



ส่วนที่ ๒ ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

    ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทย กำลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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 ๑.๑.๑ ความเป็นมา 

   คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่  ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

   คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้พิจารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็น
ข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

   ในการดำเนินการขั้นต่อไป  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่
จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการกำหนด
ทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้
นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรฐัธรรมนูญฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 ๑.๑.๒ วิสัยทัศน์ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐ 
การดำรงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจทีด้่อยกว่า 
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 ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น
จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุก
ภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน 
ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  

   มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

    (๑ ) การเสริมสร้างความมั่ นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

    (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมัน่ในกระบวนการยุติธรรม 

    (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

    (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปญัหาความมัน่คงรูปแบบใหม่ 

    (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

    (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รกัษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

 (๗) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ซึ่งจำเป็นต้อง
ยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีด
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ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

    (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและ
สร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบนของหว่งโซ่มูลค่ามากข้ึน 

    (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิต
และบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาค
บริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

     - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน  เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

     - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจบุันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

     - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็น
เลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ 
เป็นต้น 

    (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

    (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจทีส่อดคล้องกับศักยภาพ 

    (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

    (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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  ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  

    เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทาง
กาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

    (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจรญิเติบโตของประเทศ 
    (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
    (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
    (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
    (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบัน

ครอบครวัในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 

  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

    เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำ
ไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 

 (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
 (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพฒันา 

  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

    เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความ
มั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบตัิธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ำ เน้นการปรับ

ระบบการบรหิารจดัการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ  

    การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรร
มาภิบาลกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสำคัญ อาท ิ

 (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
 (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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 (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
 (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
 (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

    ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสัมพันธ์
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลง และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์เอาไว้แล้ว   
 ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุกมีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกจึงได้จัดทำแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
ซึ่งมีท้ังหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ  ชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ยุทธศาสตร์ที ่๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 ๑.๒.๑ กรอบแนวคิดและหลักการ 

   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิต
ภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่๑๒ จึงจำเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี้  

(๑) การน้อมนำและประยุกตใ์ช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มัง่คัง่ ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 ๑.๒.๒ กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

 ๑. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกำลังประสบอยู่ 

ทำให้การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 ๒. การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
เป็นการกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดทำขึ้น
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรยี์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ การหลุดพน้จากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕.๐ 
 (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้

ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ 
บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร ์สรอ.) และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

 (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
 (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการ

ลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะ
ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 

 ๓.๒ การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio - 
Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคณุภาพ 
 (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 ๓.๓ การลดความเหลือ่มล้ำในสังคม 
 (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
 (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

 ๓.๔ การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
 (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
 (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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 (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิากาศ 

 (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (๕) มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ 

 ๓.๕ การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 (๓) มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 

 ๑.๒.๓ แนวทางการพัฒนา 

 ๑. การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

 ๑.๑ การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา 

     พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และด้านการ
บริหารจัดการ รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะโดยให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา 

 ๑.๒ การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน 

     สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและ
แรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของ
ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมี
การเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความ
ยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพ้ืนที่การผลิต เพ่ือให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้าย
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
จัดท้ากรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพ่ือยกระดับทักษะของ
แรงงานไทย 

 ๑.๓ การส่งเสริมผู้ประกอบการทีเ่ข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล 

     พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น  สามารถ
ปรับตัวและดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพ่ิม
สัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่
เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต 
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
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 ๑.๔ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที ่

  เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่าย
รถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ  พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและ
โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือ
ที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อม
บำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศในการเปน็ฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน 

 ๑.๕ การปรับโครงสร้างการผลิต 

     ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร โดยการปรับเปลี่ยนจาการผลิตสินค้า
เกษตรขั้นปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยง
ทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพ่ือนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้
สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัทเพ่ือให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่
และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจน
ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยง
กันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพ่ือรองรับการเติบโตของ
การท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฎหมายเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว โดยสนับสนุนการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ  วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน  ทั้งประเทศที่มี
พรมแดนติดกันและประเทศท่ีมีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่
เป็นฐานรายได้ประเทศ และเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
บริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุน เช่น  โลจิสติกส์ และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอ่ืน ๆ เช่น ลดอุปสรรคการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการ
ผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความ
สะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ 
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การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความ
รับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกจิการเพ่ือสังคม 

 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

 ๒.๑ การพัฒนาศักยภาพคนในทกุช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

     โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน  วัยเรียน 
วัยรุ่นให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม  วัย
แรงงานให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุให้มี
การทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์  มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟู
สุขภาพเพ่ือป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล 
ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ 

 ๒.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดย 

     (๑) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการ
การศึกษาใหม่เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)  

     (๒) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

     (๓) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการ
คัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพทีเ่น้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน  

     (๔) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกำลังคน
ทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับหลักสูตร
และผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

 ๒.๓ การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง 

     การแพทย์เพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบ
หลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการ
อภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพ่ือ
ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ (Product Hub) และศูนย์กลาง
บริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพ่ือนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข
ภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All 
Policies) เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อ
สุขภาพของประชาชน 

 ๒.๔ การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย 

  โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับ
วัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและ
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สวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพ่ือขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ตลอดจนการพัฒนา
นวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ 

 ๓. การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
 ๓.๑ การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิต

ภาพแรงงาน โดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 
ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง  เร่งผลักดันให้การใช้ระบบ
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพ่ิมผลิตภาพ
ทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้อง
กับพื้นท่ี สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 

 ๓.๒ การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน  และเน้นการสร้าง
ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย (๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่าง
หลากหลาย โดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการ
ยุติธรรม (๒) สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็น
นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติและเมืองน่าอยู่ พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดย
ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน และ (๓) การจัดรูปแบบสวัสดิการพ้ืนฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตาม
กลุ่มเป้าหมาย (Customized Welfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน  โดยมีแนว
ทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing) 

 ๓.๓ การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร  โดยปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
การเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกิน
ในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพ้ืนที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการ
ผลักดัน พรบ .ทรัพยากรน้ำและบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วย งาน และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และ
ภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 ๓.๔ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่
ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ  เช่น กฎหมายป่าชุมชน
กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายทีดิ่น เป็นต้น 

 ๔. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 ๔.๑ การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมือง เตรียม
ความพร้อมรองรับความเป็นเมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มี
คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัด
การเมืองตามระดับการพัฒนา 
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 ๔.๒ การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและ
เร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 
สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงาน
ด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจ
อย่างแท้จริง 

 ๔.๓ การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพ่ือดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามา
ลงทุนในไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพ้ืนที่ชายแดนโดยให้
ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงาน
ต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดน
ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น 

 ๕. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๕.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่ อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุน
ธรรมชาติ โดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุก
ภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของ
ระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำ
ฐานข้อมูลที่ดินเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการ
ถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ  บริหารจัดการน้ำ
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ำ จัดตั้งองค์กร
บริหารจัดการน้ำในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้นำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิต
ของชุมชนบริหารจัดการแร่โดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการน้ำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็น
และมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ๕.๒ การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่
ใช้แล้วที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและ
ค่าธรรมเนียมเพ่ือสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพ่ือสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น 

 ๕.๓ การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพ่ือยกระดับ
ประเทศสู่ เศรษฐกิจและสังคมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว  ส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  (Green 
Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากข้ึนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

 ๕.๔ การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุม
มลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้างคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัด
แยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากท่ีสุดเร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานทีก่ำจัดในพ้ืนที่วิกฤต สร้าง
รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคน
ในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย 

 ๕.๕ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน  หาแนวทางความร่วมมือกับ
อาเซียนและ  ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัด
การพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๕.๖ การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาค
ส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือลดผลกระทบและปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้ความสำคัญกับการป้องกัน
น้าท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพ้ืนที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน
ในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนา
ระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 

 ๖. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 ๖.๑ การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยให้มีช่องทาง
ให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวด
ราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล
ข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัป
ชันและคดทีีป่ระชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ 

 ๖.๒ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการ
ขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  เพ่ือให้ระบบราชการเล็ก
กะทัดรัดแต่มคีวามคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง 

 ๖.๓  การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท . ให้ เหมาะสม  สามารถรับมือการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและ
เชื่อมโยงภาคส่วนต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๖.๔ การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิง
นโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวน
มาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
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    ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     ๑.๓.๑ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ศูนย์กลางการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ” 

  “ศูนย์กลางการสร้างสรรคเศรษฐกิจการเกษตร” : การพัฒนากลุมจังหวัดใหเป็นศูนย์กลาง
การผลิตทางการเกษตร (การผลิตวัตถุดิบขั้นตน) และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร (การแปรรูปและการ
ผลิตสินค้าสำเร็จรูป) ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเนนที่พืชและสัตวเศรษฐกิจศักยภาพสำคัญของกลุ่มจังหวัด 
ได้แก่ ยางพารา ปาลมน้ำมัน ไม้ผล และกุ้งทะเล และการเป็นแหล่งเรียนรูสำคัญในระดับนานาชาติในการ
พัฒนาการเกษตรและสร้างสรรค์ใหเกิดมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถ
ดำเนินการได้ในระดับพ้ืนที่บูรณาการร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ใหสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ และเป็นกล
จักรสำคัญในการขับเคลื่อนภาคเศรษฐกจิอืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวของ 
  “ศูนย์กลางการทองเที่ยวระดับนานาชาติ” : แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นจุดมุ่งหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกตองการมาเยี่ยมเยือน และการทองเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเป็นกลจักรสำคัญใน
การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของและสร้างมูลคา คุณคา ตลอดจนสร้างรายได้ และกระจายรายได้
สู่ชุมชนบนฐานของการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืน 

  เป้าประสงค์รวม 
   (๑) พืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมันมีศักยภาพในการแข่งขันและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมแก่ระบบเศรษฐกิจ 
   (๒) การท่องเที่ยวได้รับพัฒนาบนฐานทรัพยากรที่หลากหลายให้มีชื่อเสียงระดับ
นานาชาต ิ
   (๓) ไม้ผลและสินค้าประมงปลอดภัยต่อการบริโภคและมีศักยภาพในการส่งออก 
   (๔) การคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดสามารถรองรับการค้า
การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ประเด็นยุทธศาตร ์
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและ
ปาล์มน้ำมัน 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวนานาชาติบนฐานทรัพยากรและ
เอกลักษณ์ของพ้ืนที่ 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมีศักยภาพในการ
ส่งออก 
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ให้รองรับการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว การเกษตรและ การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ๑.๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   วิสัยทัศน์ (Vision)  
  “นครแห่งอารยธรรม น่าอยู่น่าเทีย่ว การเกษตรและอุตสาหกรรมยั่งยืน” 
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  จุดยืนการพัฒนาจังหวัด (Positioning) 
 ๑. เมืองสืบสานศิลปวัฒนธรรม สงบสุข น่าเที่ยว 
 ๒. เมืองเกษตรนวัตกรรม และอุตสาหกรรมสีเขียว 

๓. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และกระจายสินค้าของภาคใต้ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
   ๑. การบริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจรและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม   
   ๒. การพัฒนาการท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานธรรมะ  ธรรมชาติ  และศิลปวัฒนธรรม                                                           
   ๓. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
   ๔. การพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้น่าอยู่ เข้มแข็งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๕. การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 
   ๖. การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  

    ๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 ๑.๔.๑ วิสัยทัศน์ 

  “องค์กรหลักในการพัฒนา  ยึดหลักธรรมมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 ๑.๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช         
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ได้กำหนดขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดำริฯ โดยอาศัยกรอบแนวทางจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ ๖ ด้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการกำหนด
ขั้นตอนการกระจายอำนาจฯ มาตรา ๓๒ (๑) รวมทั้ง ได้ทบทวนจากยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมายการพัฒนา ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจ 
        พันธกิจ 
        ๑. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
        ๒. พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน และความต้องการของ
ตลาด วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่า
การผลิต ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
        ๓. ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรทั้งที่เป็นอาหาร มิใช่อาหาร 
และพลังงานทดแทน 
        ๔. สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
        ๕. จัดให้มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
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        ๖. ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรเพ่ือการท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร  
ภาคการตลาด ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัด 
        ๗. ส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ และพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ท่องเที่ยว 
        ๘. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้ใหม่ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาร่วมระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยให้ความสำคัญกับความ
สอดคล้องกับความต้องการภาคเศรษฐกจิชุมชน 
       ๙. พัฒนาความเชื่อมโยงของระบบตลาด ระบบขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 

        เป้าหมายการพัฒนา 
      ๑. รายได้ของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
      ๒. ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นธรรม ที่ดินมีคุณค่าและได้รับ

ประโยชน์มากขึ้น  
      ๓. จงัหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวติดอันดับของภาคใต้ 
      ๔. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่ เหมาะสมกับศักยภาพของจังหวัด โดยให้

ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนของจังหวัด 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
        พันธกิจ 
       ๑. ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าและระบบนิเวศให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
       ๒. ส่ งเสริมการบริห ารจัดการน้ ำใน พ้ืนที่ ต้ นน้ ำและลุ่ มน้ ำอย่ างมี
ประสิทธิภาพ โดยให้มีระบบช่วยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำ ระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำแล้งและน้ำ
ท่วม 
       ๓. ส่งเสริมให้มีมาตรการควบคุมการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
ในชุมชน ให้อยู่ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
       ๔. ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามวิถีไทย เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการบริโภค อย่าง
พอเพียงและยั่งยืน การสร้างเครือข่ายชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
       ๕. ส่งเสริมให้ชุมชน หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษ
และควบคุมกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสร้างประสิทธิภาพของกลไกการ
จัดการขยะชุมชน ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะติดเชื้อ ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการ
ลดและคัดแยกขยะ ในแหล่งกำเนิด สนับสนุนการสร้างธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนให้มีระบบเก็บขน
และกำจัดขยะ แบบรวมศูนย์ 
       ๖. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการกำจัด บำบัดมลพิษ ทั้งด้านวิชาการ 
บุคลากร และสร้างจิตสำนึกของชุมชนในการมีส่วนร่วมติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
       ๗. ส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก 
พลังงานใสสะอาด 
       ๘. สนับสนุนส่งเสริมการรังวัดและจัดทำแผนที่ เพ่ือแสดงแนวเขตที่ดินของ
รัฐ 
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       ๙. ผลักดันให้มีระบบคุ้มครองสิทธิชุมชนและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็น
ธรรม อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิ่น เพ่ือรักษา ปกป้องระบบนิเวศน์ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมชุมชน 

        เป้าหมายการพัฒนา 
          ๑. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน 
ประชาชนมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขภายใต้คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 

      ๒ . ป ระช าช น มี จิ ต ส ำนึ ก แ ล ะมี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า รบ ริ ห า รจั ด ก าร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ๓. ครัวเรือน ชุมชน มีทางเลือกในการใช้พลังงาน และมีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอ 
       ๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
        พันธกิจ 
        ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กรภาคประชาสังคมให้มีศักยภาพเพ่ือ
รองรับการพัฒนาในทุกด้าน 
        ๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษา กระบวนการเรียนรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม จัด
การศึกษาทั้งในและนอกระบบ สนับสนุนการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่างฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 

       ๓. สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษาให้กับพ้ืนที่ทางการศึกษาที่ขาดแคลน 
        ๔. พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ 
        ๕. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ส่งเสริมการบริหารจัด
การแพทย์แผนไทย (แพทย์ทางเลือก) ทั้งในระดับชุมชน และสถานพยาบาล 
        ๖. ป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดเพ่ือลดจำนวนผู้เสพย์และ
ผู้เกีย่วขอ้งให้น้อยลง 
        ๗. ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและป้องกันการเกิดโรคไม่
ติดต่อ เฝ้าระวังป้องกันปัญหาการป่วยและตายด้วยโรคอุบัติใหม่ 
        ๘. ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
การบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                ๙. พัฒนาการกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำลังกายและ
เล่นกีฬา จัดหาสถานที่จัดกิจกรรมออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง 
                ๑๐. ส่งเสริมการทำนุบำรุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น พัฒนา ฟ้ืนฟู ต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของเย าวชนและ
ประชาชนและเผยแพร่สู่สังคมโลก 
                ๑๑. สงเคราะห์ และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงพาตนเองได้ 
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                ๑๒. สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู้ชุมชน  การจัดทำแผนแม่บทชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนเกษตรอุตสาหกรรมชุมชนและ
สวัสดิการชุมชน  

        เป้าหมายการพัฒนา 
       ๑. ประชาชน/เยาวชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิต ได้อย่าง
ปกตสิุข  
       ๒. ประชาชนได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่งถึงเป็นธรรม  และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       ๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา รวมทั้ง
มีอนามัยการเจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย 
       ๔. ประชาชนมีโอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพ่ิมขึ้น และ
ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพลดลง  

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
        พันธกิจ 
        ๑. พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน 
สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง 
        ๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพและครบถ้วนเพียงพอ 
        ๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐานให้มีประสิทธิภาพ
อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที ่

    เป้าหมายการพัฒนา 
    ๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ ได้มาตรฐาน มีความสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และเชื่อมโยง กับระบบการขนส่งอ่ืน รวมทัง้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
    ๒. มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสิทธิภาพทั่วถึง
ทุกพ้ืนที ่

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
        พันธกิจ 

       ๑. รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยมตามหลักการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคส่วน 
        ๒. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ
และโปร่งใส สนับสนุน ให้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอย่างคุ้มค่า ปรับปรุงระบบข้อมูลและรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน ลดขั้นตอนการทำงานเพ่ืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 
        ๓. พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความ
ต้องการในระดับชุมชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนให้มีระบบฐานข้อมูลกลางและ
ระบบการติดตามประเมินผล 
        ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
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        เป้าหมายการพัฒนา 
       ๑. ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดี มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิน่  

      ๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมในการแก้ปัญหาและให้บริการ
ประชาชน 

      ๓. มีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคีในการพัฒนา 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์  (VISION)  ของตำบลแหลมตะลุมพุก 
  “การคมนาคมสะดวก ระบบเศรษฐกิจดี ราษฎรมีความรู้ การบริหารการจัดการเด่น 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ สู่การท่องเที่ยวที่ทันสมัย” 

    ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุก ๕ ด้าน ดังนี้ 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

    ๒.๓ เป้าประสงค์   

 ๑. จัดสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคมขนส่งให้สะดวกและปลอดภัย 
 ๒. บริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร 
 ๓. จัดสร้างและปรับปรุงอาคาร สถานที ่
 ๔. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
 ๕. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 
 ๖. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 ๗. ฟ้ืนฟศูิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,เอดส์ 
 ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพ 
 ๑๐. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 ๑๑. สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาความรู้ความสามารถ 
 ๑๒. บริหารงานด้วยความโปรง่ใสและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม          

    ๒.๔ ตัวช้ีวัด 

 ๑. มีเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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 ๒. มีน้ำเพ่ือการอปุโภค บริโภคท่ีสะอาดและเพียงพอ  
 ๓. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
 ๔. ก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สถานที่ 
 ๕. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษา 
 ๖. ส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์  
 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนการศาสนา การศึกษา การอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 ๘. การแข่งขันกีฬาและนันทนาการทำให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น 
 ๙. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
 ๑๐. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 
 ๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุข ป้องกันโรคและมีการเฝ้าระวัง 
 ๑๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย 
 ๑๓. ประชาชนมีรายได้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
 ๑๔. เพ่ือส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๑๕. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
 ๑๖. ประชาชนได้รับความรู้ ได้รับการรณรงค์และร่วมเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการ 
 ๑๗. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 

    ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

 ๑. ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีทัว่ถงึ รอ้ยละ ๙๕ 
 ๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ ๙๕ 
 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณี การศึกษา และการกีฬาอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ๔. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพอย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง 
 ๕. มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 ๖. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

    ๒.๖ กลยุทธ์ 

 ๑. การพัฒนาด้านคมนาคม 
 ๒. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและด้านไฟฟ้า 
 ๓. การพัฒนาด้านอาคารสถานที ่
 ๔. การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ๕. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 ๖. การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๗. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
 ๘. การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๙. การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม 
 ๑๐. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ/ด้านการเงิน 
 ๑๑. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 



- ๒๖ – 
 

 ๑๒. การพัฒนาด้านศักยภาพบุคลากร 
 ๑๓.  การพัฒนาด้านการให้บริการประชาชน 
 ๑๔. การพัฒนาด้านการสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที ่ 

๒.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 

 การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
ตะลุมพุกกำหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที ่มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม 
๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมมูลค่าพืชเศรษฐกิจยางพาราและปาล์มน้ำมัน พัฒนาการท่องเที่ยว
นานาชาติบนฐานทรัพยากรและเอกลักษณ์ของพ้ืนที่ พัฒนาไม้ผลและการประมงให้ปลอดภัยและมีศักยภาพใน
การส่งออก และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางคมนาคมขนส่ง ให้รองรับการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
การเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก จึงได้กำหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นตำบลที่น่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมรีากฐานที่เข้มแข็ง 

    ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี้  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

    ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ การศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของตำบลแหลมตะลุมพุก โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)  เพ่ือประเมินผลสภาพการ
พัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
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 ๑. จุดแข็ง (Strength) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เป็นตำบลที่มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเภท คือป่าชายเลน และป่าสน รวมทั้งมีธรรมชาติที่
สวยงามบริเวณชายทะเลอ่าวไทย และอ่าวปากพนัง และทั้งมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
เกี่ยวกับวาตภัยที่ชื่อ “แฮเลียต” ซึ่งเกิดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ประชาชนมี
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 

 ๒. จุดอ่อน (Weak) ตำบลแหลมตะลุมพุก มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประชาชน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน การก่อสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่จะตั้งอาคารบ้านเรือนอยู่ติดกันเป็นชุมชนที่
หนาแน่น จำนวน ๒ แห่ง ด้วยกัน คือ บริเวณบ้านปลายทราย หมู่ที่ ๑ และบ้านแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ ๒ – หมู่
ที่ ๓ ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจึงทำได้ยาก ในการพัฒนาโครงสร้างส่วนใหญ่จะต้องของใช้พ้ืนที่ไปยัง
ส่วนราชการที่รับผิดชอบก่อน ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน และที่สำคัญหน่วยงานราชการยังแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบกันไม่ลงตัว จึงนับเป็นจุดอ่อนที่สำคัญยิ่งของตำบลแหลมตะลุมพุก นอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล ทำให้ประชาชนต้องอพยพที่อยู่อาศัยจากเดิมไปสร้างอาคารบ้านเรือนบริเวณป่าสงวน จึงทำ
ให้มีการบุกรุกป่าสงวนไปด้วย การขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใช้ผังเมืองอย่างเคร่งครัด 
การไม่สามารถขยายพื้นที่พัฒนาออกไปได้  

 ๓. โอกาส (Opportunity) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก สามารถให้ความช่วย 
เหลือประชาชนได้ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (ที่ใช้งบประมาณไม่มากนัก) ด้านอาชีพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 ๔. อุปสรรค (Threat) องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาโครงสร้างต่าง ๆ ที่ใช้งบประมาณสูง เช่น การขุดลอกร่องน้ำเดินเรือ (อ่าวปากพนัง) การก่อสร้าง
ถนนไปยังแหล่งท่องเที่ยว การก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพ้ืนบ้าน ฯลฯ  ดังนั้นจึงอยากให้หน่วยงานอื่น ๆ เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ให้ความช่วยเหลือ
อย่างจริงจัง  

    ๓.๒ การประเมนิสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

 (๑) การเปลี่ยนแปลงในประเทศทีจ่ะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ในตำบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบล   
 AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ 

โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้าย ๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ 
อำนาจต่อรองต่าง ๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบาง
ชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไป
อย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไป คือ 

 ๑. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
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 ๒. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
 ๓. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
 ๔. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขา้กับเศรษฐกิจโลก 

  จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้
จำนวน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผล
กระทบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกในยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์การบริหาร

ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของ
ประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น เป็นต้น 

  ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม 
    ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจำนวน
มากขึ้น ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทำงานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชน
สลัมเกิดขึ้น และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์  ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่อ
อาชญากรรมจะเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากชนชั้นที่มีปัญหา คนจะทำผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุกต้องให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบ
เรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการ
ฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากขึ้น  ปัญหา
ด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก
และโรคอ่ืน ๆ ที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

    ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
                           การส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 

    ๑. ค่าใช้จ่ายในการอบรมอาชีพให้แก่ราษฎร 
    ๒. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 

    ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ๑. การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
   ๒. การบำบัดและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
     ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิก
ด้วยกันเอง รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่ งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไข
ได้โดยลำพัง การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติต่าง ๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำ
นิติกรรมต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 



ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบตั ิ
 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน  
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

บริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักงาน
ปลัด/กองคลัง 

๒ การพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสงัคม/
การดำเนินงานอื่น 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริการชุมชนและสงัคม แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง สำนักงาน
ปลัด/กองคลัง 

๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริการชุมชนและสงัคม/
การเศรษฐกิจ 

แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

๔ การพัฒนาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

๕ การพัฒนาด้านการเมือง 
การปกครอง การบริหาร
จัดการองค์กร 

บริการชุมชนและสังคม แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

บริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด กองคลัง/ 
กองช่าง 

รวม ๕ ยุทธศาสตร์ ๔ ด้าน ๗ แผนงาน 
๑ สำนัก/ 
๑ กอง 

๑ สำนัก/ 
๒ กอง 
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๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 23 46,2๘0,000 24 2,5๖๐,๓77,000 20 2,56๕,547,000 11 2,5๕๙,๙50,000 10 2,5๕๘,๙50,000 
  

รวม 23 46,2๘0,000 24 2,5๖๐,๓77,000 20 2,56๕,547,000 11 2,5๕๙,๙50,000 10 2,5๕๘,๙50,000 88 10,291,104,000 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม  

2.1 แผนงานการศึกษา 8 ๑,118,000 10 ๑,201,000 14 ๑,283,000 14 ๑,283,000 14 ๑,283,000   

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

๑๑ 4,673,000 ๑4 4,918,000 16 4,978,000 16 5,057,000 16 5,057,000   

2.3 แผนงานสาธารณสุข 29 930,000 31 970,000 31 970,000 31 970,000 31 970,000   

2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

17 1,29๕,000 23 1,51๘,000 23 1,520,000 ๒๓ 1,520,000 ๒๓ 1,520,000   

2.5 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

15 1,765,000 16 1,805,000 15 1,875,000 15 1,875,000 15 1,875,000   

2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 11 7,580,000 12 7,300,000 21 1๘๒,200,000 20 180,700,000 20 180,700,000   

รวม 91 17,361,000 106  17,712,000 120 192,826,000 119 191,405,000 119 191,405,000 555 610,709,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

11 780,000 10 630,000 13 900,000 13 900,000 13 900,000 

    

รวม 11 780,000 10 630,000 13 900,000 13 900,000 13 900,000 60 4,110,000 

แบบ ผ. ๐๑ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ป ี2564 ปี 2565 รวม 5 ป ี

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 17 1,497,000 15 697,000 15 697,000 15 697,000 15 697,000     

รวม 17 1,497,000 15 697,000 15 697,000 15 697,000 15 697,000 77 4,285,000 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

5 125,000 5 125,000 5 125,000 5 125,000 5 125,000 
  

5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 34 10,022,000 30 8,692,000 47 10,782,000 46 10,752,000 46  10,352,000     

รวม 39 10,147,000 35 8,817,000 52 10,907,000 51 10,877,000 51 10,477,000 228 51,225,000 

รวมทั้งสิ้น 181  76,065,000 190  2,588,233,000 220 2,770,877,000 209  2,763,829,000 208 2,762,429,000 1,008 10,961,433,000 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๑ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ก. ยุทธศาสตรจ์งัหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจากครัว
กำนัน – ทางเข้าบ้านปลายทราย 

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  800.00 ม. 
กว้าง  4.00 ม. 
หนา  0.10 ม. 

250,000 250,000 250,000 - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกจาก
ทางเข้าหมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2  

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  2,600.00 ม. 
กว้าง  4.00 ม. 
หนา  0.10 ม. 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงคอสะพานหัวโรงโป๊ะ 
หมู่ที่ 1 

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  20.00 ม. 
กว้าง  6.00 ม. 
หนา  0.10 ม. 

60,000 60,000 60,000 - - จำนวน 
1 จุด 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างสะพานจากตำบล
แหลมตะลุมพุก - ตำบลปากนคร 

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  7,500.0๐ ม. 
กว้าง  10.00 ม. 

- 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 จำนวน 
๑ สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการซ่อมแซมทางเดินเท้า พร้อม
ลานคอนกรีตอเนกประสงค์ฝั่งตรงข้าม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมู่ที ่1 

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  80.00 ม. 
กว้าง  1.00 ม.  
ลานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 
120 ซม. 

150,000 150,000 - - - จำนวน 
๑ สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไป
แหล่งท่องเที่ยวปลายแหลมตะลุมพุก 
หมู่ที่ 4 

เพื่ อ ให้ ก ารคมน าคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  300.00 ม.  
กว้าง  5.00 ม.   
หนา  0.15 ม.  
พร้อมไหล่ทางหินคลกุ 

1,000,000 1,000,000 - - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม (เพิ่ม
ระดับความสูงแนวหิน) หมู่ที่ 2, 3 

เพื่ อป้ องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง 

ก่อสร้างแนวหินใหญ่  
สูง  1.00 ม.  
ยาว  800.00 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน  
2 จุด 

ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ จากหมู่ที่ 3 - 
แนวเขต อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก 

เพื่ อป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่ง 

ยกระดับเพิ่มความกว้าง
จากฐานอกี  3.00 ม.  
เพิ่มความสูงอีก 1.oo ม. 
ระยะทาง 5 กม. 

28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000 จำนวน 1 
จุด  

ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายทะเล หมู่ที่ 1 เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  3,000.00 ม.  
กว้าง  5.00 ม.  
หนา  0.30 ม. 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองชา่ง 

10 โครงการปรับภูมิทัศน์ถนนราชประชานุเคราะห์
เปน็ถนนลาดยางผสมยางพารา 

เพื่อให้การสัญจรไป
มามีความสะดวกและ
ปลอดภัยในการใช้
งาน 

ระยะทาง 1,000.0๐ ม. 
กว้าง  5.00 ม. 
หนา  0.00 ม. 

- 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน 1 
สาย 

การสัญจรไปมามี
ความสะดวก และ
มีความปลอดภัย
ในการใช้งาน 

กองชา่ง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหมู่ที่ 2 - บ้าน
นายหยวด แซ่จู้ 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  43.00 ม.  
กว้าง  2.00 ม. 

- 100,000 - - - จำนวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

12 โครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 
2, หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเรว็ยิ่งขึ้น 

- 50,000 - - - - จำนวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซอยโรงน้ำปลา หมู่
ที่ 2 

เพื่อให้การคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

- - 500,000 - - - จำนวน 1 
สาย 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึ้น 
   ยุทธศาสตร์จังหวดัที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
       ๑.๑ แผนงานเคหะและชมุชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 
1 

เพื่อ ให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง  1,000.0๐ ม. 
กว้างข้างละ  0.50 ม. 

100,000 - - - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม หมู่ที่ 1 เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กว้าง  6.00  ม. 
ยาว  320.00  ม. 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จำนวน   
1 จุด 

ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างแนวหินใหญ่ต่อจากเดิม หมู่ที่ 2 - 
หมู่ที่ 3 

เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง กว้าง  6.00  ม. 
ยาว  800.00  ม. 

- - 7,000,000 7,000,000 7,000,000 จำนวน   
1 จดุ 

ป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งได้
เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนราชประชานุเคราะห์ 
ตัง้แต่ กม.13 - กม.15 หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 3 

เพื่อให้การสัญจรไปมามีความ
สะดวกปลอดภัย 

ระยะทาง 2,000.0๐ ม. 200,000 - - - - จำนวน 
1 สาย 

การสัญจรไปมา
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สู่แหล่งท่องเที่ยวปลาย
แหลมตะลุมพุกช่วงแยกจากร้านค้า หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การสัญจรไปมามีความ
สะดวกปลอดภัย 

ระยะทาง  700.00 ม. 
กว้าง  4.00 ม. 

2,500,000 2,500,000 2,500,000 - - จำนวน 
1 สาย 

การสัญจรไปมา
มีความสะดวก
ปลอดภัย 

กองช่าง 

19 โครงการขุดลอกคลองนายแบน หมู่ที่ 1 เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ปากคลองกวา้ง 8.0๐  ม. 
ลึก  1.50  ม. 
ระยะทาง  650.00  ม. 

- 352,000 352,000 - - จำนวน 
1 สาย 

ระบายน้ำจาก
ครัวเรือนและ
แก้ปัญหาน้ ำ
เสียได ้

กองช่าง 

20 โครงการขุดลอกคลองนายเค่ียม (คลองโดยสาร) หมู่
ที่ 1 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ปากคลองกวา้ง 8.00  ม. 
ลึก  1.50 ม. 
ระยะทาง  650.00 ม. 

- 325,000 325,000 - - จำนวน 
1 สาย 

ระบายน้ำจาก
ครัวเรือนและ
แก้ปัญหาน้ ำ
เสียได ้

กองชา่ง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายไดใ้นพ้ืนที่เพ่ิมขึน้ 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน 
       ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่

รับผิดชอบ 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการขุดลอกคลองหัวโรงโป๊ะ – ชายทะเล หมู่ที่ 
1 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ปากคลองกวา้ง 8.00 ม. 
ลึก  1.00 ม. 
ระยะทาง  150.00 ม. 

- 100,000 100,000 - - จำนวน 
1 สาย 

ระบายน้ำจากครัวเรือน
และแก้ปัญหาน้ำเสีย
ได ้

กองช่าง 

22 โครงการขุดลอกร่องน้ำอ่าวในแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 
1 - หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ชาวประมงเดินทางไป
ประกอบอาชีพ ได้ ส ะดวก
ยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 6,000.00 ม. 
กว้าง  15.00 ม.  
ลึก  3.00 ม. 

- 13,500,000 13,500,000 13,500,000 13,500,000 จำนวน 
1 จุด 

ชาวประมงเดินทาง
ไปประกอบอาชีพได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

23 โครงการติดตั้งไฟแนวรอ่งหลักร่องน้ำเดินเรือ เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเรว็ยิ่งขึ้น 

ติดตั้งไฟแนวรอ่งหลักร่อง
น้ำเดินเรือ 

2,000,000 - - - - จำนวน 
2 จุด 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองชา่ง 

24 โครงการขุดคูระบายน้ำ ริมถนน กม.9 - กม.14 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเรว็ยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 5,000.00 ม. 
กว้าง  4.00 ม.  
ลึก  2.00 ม. 

2,000,000 - - - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

25 โครงการขุดลอกคลองยายตุน้ หมู่ที่ 2 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 1,700.00 ม. 
กว้าง  8.00 ม.   
ลึก  1.50  ม. 

- - 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ บ้านผู้ใหญ่เหี้ยง 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ระยะทาง  10.00 ม. 
กว้าง  1.20 ม.  

10,000 10,000 10,000 - - จำนวน 
1 สาย 

ระบายน้ำจากครัวเรือน
และแก้ปัญหาน้ำเสีย
ได ้

กองช่าง 

27 โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำซอยบ้านกิ้มศรีตุ้น 
หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ระยะทาง  40.00 ม. 
กว้าง  1.00 ม. 

40,000 40,000 - - - จำนวน 
1 จุด 

ระบายน้ำจากครัวเรือน
และแก้ปัญหาน้ำเสีย
ได ้

กองช่าง 

28 โครงการขุดลอกคลองวัดแหลมตะลุมพุก หมู่ที่ 3 เพื่อให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ระยะทาง 1,600.00 ม. 
กว้าง  8.00 ม. 
ลึก  1.50 ม. 

- 1,140,000 - - - จำนวน 
1 สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๙ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ
ข้างสนามฟุตซอล 

เพื่อระบายน้ำ ยาว  50.00  ม. 150,000 150,000 - - - จำนวน 1 จุด สามารถระบายน้ำได้ด ี กองช่าง 

๓๐ โครงการวางท่อระบายน้ำ
จากศาลาอเนกประสง์หมู่ที่ 
2 - คลองยายตุ้น หมู่ที่ 2 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ระยะทาง  200.00 ม. - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - จำนวน  1 สาย ระบายน้ำจากครัวเรือน
และแก้ปัญหาน้ำเสียได ้

กองชา่ง 

3๑ โครงการวางท่อระบายน้ำ
ตั้งแต่หน้าวัดแหลมตะลุมพุก 
- คลองหมู่ที่  3 (คลองวัด
แหลมตะลุมพุก) 

เพื่อระบายน้ำจากครัวเรือน
แก้ปัญหาน้ำเสีย 

ระยะทาง  200.00 ม. - 1,000,000 1,000,000 - - จำนวน 1 สาย ระบายน้ำจากครัวเรือน
และแก้ปัญหาน้ำเสียได ้

กองช่าง 

3๒ โครงการขยาย เขตไฟฟ้ า
สาธารณะใน หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, 
หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4 และทุกหน้า
ท่าเรือ 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และการ
เดินทาง 

ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ในหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 
3, หมู่ที่ 4 

900,000 - - - - ร้อยละของประชากร
ได้รับบริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
และการเดินทาง 

กองช่าง 

3๓ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้ า
สาธารณะในตำบล 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และการ
เดินทาง 

ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
ในตำบล 

150,000 - - - - ร้อยละของประชากร
ไดรั้บบริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน
และการเดินทาง 

กองช่าง 

3๔ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า
สาธารณะในตำบล 

เพื่อความสะดวกปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน และการ
เดินทาง 

ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ในตำบล 

300,000 - - - - ร้อยละของประชากร
ไดร้ับบริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความสะดวก
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
และการเดินทาง 

กองชา่ง 

3๕ โครงการขยายเขตประปา 
หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำประปา
ใช ้

ขยายเขตประปา หมู่ที่ 1 200,000 - - - - ร้อยละของประชากร
ได้รับบริการ

สาธารณะเพิ่มขึ้น 

ครัวเรือนมีน้ำประปาใช ้ กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละวัฒนธรรมระดับมาตรฐานสากลที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั  
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่า
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3๖ โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติและร้านค้า
ชุมชน หมูท่ี่ 3 

เพื่อความสะดวก
ปลอดภั ย ในชี วิ ต
และทรัพย์สิน 

ติดตั้ งมิ เตอร์ไฟฟ้าซุ้ม
เฉลิมพระเกียรติและ
ร้านค้าชุมชน 

20,000 - - - - ร้อยละของ
ประชากรได้รับ

บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
และร้านค้าชุมชนมี
ไฟฟ้าใช้ 

กองช่าง 

3๗ โครงการติดตั้ งโซล่าเซลล์ 
บริเวณทา่เรือ 

เพื่ อความสะดวก
ปลอดภั ย ในชี วิ ต 
ท รั พ ย์ สิ น  แ ล ะ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า 

ติดตั้งโซล่าเซลล์บริเวณ
ท่าเรือ 

- - 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชากรได้รับ

บริการสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความ
สะดวกปลอดภัย
ในชีวิต ทรัพย์สิน
แ ล ะ ป ระ ห ยั ด
พลงังานไฟฟ้าขึ้น 

กองช่าง 

รวม 3๗ โครงการ - - ๔๖,๒๘๐,๐๐๐ 2,5๖๐,๓77,000 2,56๕,547,000 2,5๕๙,๙50,000 2,5๕๘,๙50,000  -  - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.1 แผนงานการศกึษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 สนับสนุนอาหารเสริม (นม)  
(260 วนั คนละ 7.37 บาท/
วนั)  

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) 
อย่างเพียงพอ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้น 
ป. 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และ
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) อย่างทั่วถึง 

สำนักงาน
ปลัด โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
2 สนับสนุนอาหารกลางวัน  

(200 วัน คนละ 20 บาท/
คน) 

เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน
อย่างเพียงพอ 

นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั้น 
ป. 6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์และ
โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 

600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึง 

สำนักงาน
ปลัด โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
3 โครงการจัดกิจกรรรมงาน

วันเด็กแห่งชาติ 
เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออก
และเพือ่ใหค้วามสำคัญกับเดก็ 

จัดการแสดง, การละเล่น, การบริการ
อาหาร, การแจกของขวัญแก่เด็ก 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนมีโอกาสแสดงออก
และได้รับประสบการณ์มาก
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน  

เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแจริยธรรม และ
เพื่อส่งเสรมิการจัดการศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการดำเนินชีวิต 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนได้มีส่วนในการทำ
กิจกรรมร่วมกัน 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการยกระดับคุณภาพ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนสามารถใช้เวลาให้
เป็นประโยชน์ เพื่ อพัฒนา
ตนเอง 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการส่งเสริมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนแก่นักเรียน 

เพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนแก่นักเรียน 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของ
นักเรียน 

นักเรียนมีประสิทธิภาพด้าน
การเรียน 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการลูกเสือ เนตรนารี 
ทำดีมีจิตอาสา 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมและมีจิตอาสา 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 

- 28,000 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของ
นักเรียนมี
จิตอาสา 

นักเรียนมีจิตอาสา สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแหง่การเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

- 55,000 55,000 55,000 55,000 ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่ง
เรียนรูภ้ายในโรงเรียน 

เพื่ อ ให้มี แหล่ งเรียนรู้ที่
ปลอดภัย 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ์

- - 20,000 20,000 20,000 นักเรียนได้ใช้ประโยชน์
จากอาคารอยา่ง

ปลอดภัย 

นักเรียนมีอาคารเรียนที่
มั่นคง ปลอดภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

11 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญ
ของคุณธรรมจริยธรรม 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของนักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
และมีจิตสำนึกที่ดี 

สำนักงาน
ปลัด 

12 โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยา
เสพติด 

เพื่อสรา้งภูมิคุ้มกันทางด้าน
จิตใจให้แก่นักเรยีน 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห ์

- - 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของนักเรียน
ปลอดยาเสพติด 

นักเรียนมีภู มิ คุ้มกั นทาง 
ด้านจิตใจเร่ืองยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

13 โครงการแข่งขันกรีฑา-กีฬา นันทนาการ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้รัก
สามัคคี รูจ้กัให้อภัย 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 
รู้แพ้ รูช้นะ รู้อภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

14 โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการลูกเสือ เนตรนาร ี

เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

อุดหนุนงบประมาณโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 

- - 25,000 25,000 25,000 ร้อยละของนักเรียน นักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 14 โครงการ - - 1,118,000 1,201,000 1,283,000 1,283,000 1,283,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ทรีับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 การสงเคราะห์ เบี้ ยยังชีพ ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญกำลั งใจที่ ดี แก่
ผู้สงูอายุ 

ผู้ สูงอายุที่มีอายุ  60 ปี  
ขึ้นไป 

2,420,000 2,421,000 2,421,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของ
ประชาชนผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีขวัญกำลังใจใน
การดำรงชีพ  

สำนักงานปลัด 

อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน อุดหนุน 

2 การสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้
พิการ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญกำลังใจที่ ดีแก่ผู้
พิการ 

สนับสนุนงบประมาณเบี้ย
ยั งชีพ ให้ แก่ ผู้ พิ ก ารใน
ตำบล 

844,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 ร้อยละของ
ประชาชนผู้พิการ 

ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีขวัญกำลังใจในใน
การดำรงชีพ  

สำนักงานปลัด 

อุดหนุนและ
งบท้องถิ่น 

อุดหนุนและ
งบท้องถิ่น 

อุดหนุนและ
งบท้องถิ่น 

อุดหนุนและ
งบท้องถิ่น 

อุดหนุนและ
งบท้องถิ่น 

3 การสงเคราะห์ เบี้ ยยังชีพ ให้แก่
ผู้ป่วยเอดส์ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สร้างขวัญกำลังใจที่ดีแก่ผู้ติด
เช้ือ 

สนับสนุนงบประมาณเบี้ย
ยังชีพ ให้แก่ผู้ติดเชื้ อใน
ตำบล 

24,000 42,000 42,000 42,000 42,000 ร้อยละของ
ประชาชนผูป้่วย

โรคเอดส ์

ผู้ติดเชื้อมีคุณภาพชีวิตที่
ดีและมีขวัญกำลังใจใน
การดำรงชีพ  

สำนักงานปลัด 

งบท้องถิ่น งบท้องถิ่น งบท้องถิ่น งบท้องถิ่น งบท้องถิ่น 

4  โครงการมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมี ส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการปลูกฝังแนวคิดการสร้าง
จิตสำนึกในการดำเนินการตาม
หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและ
เยาวชน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี
ส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

เด็กและเยาวชนได้มีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเด็ก
และเยาวชนที่เข้า

ร่วมกิจกรรม 

เด็กและเยาวชนมีส่วน
ร่วมในการทำกิจกรรม
ต่าง ๆ 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความมัน่คงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแหง่การเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมูบ่้าน 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

จัดหาหนังสือพิมพ์สำหรับ
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำ
หมู่บ้าน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนรับทราบข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
โครงการถ่าย

โอน 
8 โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล

ข่าวสารเพิ่มขึ้น และเพื่อเพิ่ม
ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

 ค่าเช่าเครอืข่ายอินเทอร์เน็ต 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 ร้อยละของ
ประชาชนไดรั้บ
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้น และมีช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการจัดทำวารสารขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารของ อบต. เพิ่มขึ้น และ
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรูข้่าวสาร 

จัดทำวารสาร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ปีละ ๑ ครัง้ ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต. เพิ่มขึ้น และมีช่องทาง
ในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

๑0 โครงการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สาย 

เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้นและทันท่วงที และ
เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต
ไร้สายทั้ง 3 หมู่บ้าน 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน ๓ จุด ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร
เพิ่มขึ้นและทันท่วงที และมี
ช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

๑1  โครงการซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

ซ่อมแซมเสียงตามสาย 
หมู่ที่ 1, 2, 3 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ๓ จุด ประชาชนรับทราบข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

๑2 โครงการเพิ่มจุดเสียงตามสายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 2, 3 

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
ข่าวสารเพิ่มขึ้น 

เพิ่ มจุ ด เสี ย งตามสาย  
หมู่ที่ 2, 3 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน ๒ จุด ประชาชนรับทราบข่าวสาร
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

13 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบตัิการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอปากพนัง  

เพื่อใช้ในการดำเนินการปฏิบัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การชว่ยเหลอืเพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปญัญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
        2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑4 โครงการสร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 

สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่นมี
อาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

15 โครงการอบรมแปรรูปอาหาร
ทะเล 

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

จัดฝึกอบรมแปรรูปอาหาร
ทะเลให้ แก่ป ระชาชนใน
ทอ้งถิ่น 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่

เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ประชาชนในท้องถิ่นมี
อาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 

 สำนักงาน
ปลัด 

16 โครงการส่งเสริมอาชีพและ
งานฝีมือ (วิถีชีวิตชาวเล) 

เพื่อสร้างอาชีพและรายได้
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น 

- - 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้น 

ประชาชนในท้องถิ่นมี
อาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น 
และมีคุณภาพชีวิตที่ ดี
ขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม 16 โครงการ - - 4,673,000 4,918,000 4,978,000 5,057,000 5,057,000 - - - 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมปิัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของโรค 

เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาด
ของโรค 

จัดซ้ือเวชภัณฑ์เพื่อควบคุม
และป้องกันโรค  
 - วัคซีนสัตว์ 
 - น้ำยาพ่นหมอกวัน 
 - ค่าตอบแทน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 การระบาดของโรค
ลดลง 85% 

โรคระบาดลดลง สำนักงานปลัด 

2 โครงการรณรงค์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
และโรคต่าง ๆ 

เพื่อให้ประชาชนในตำบลมีแนวทางใน
การป้องกันและแก้ไขโรคติดต่อและ
โรคต่าง ๆ 

รณรงค์ ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันในรูปแบบต่าง ๆ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของโรคต่าง ๆ 
ลดลง 

ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน
และการแก้ไขโรคติดต่อเพิ่มมากขึ้น
และการระบาดของโรคติดต่อลดลง 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการอุ ดหนุ น  อสม. 
สำหรับการบรหิารสาธารณสขุ 

เพื่อให้ อสม. ได้ดำเนินกิจการพัฒนา
ศักยภาพด้านสาธารณสุข 

อุดหนุน อสม.  45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 จำนวน  3  หมู่บา้น สมาชิก อสม. ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง 
ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนาการด้าน
สาธารณสุข 

สำนักงานปลัด 

งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน งบอุดหนุน 

4 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคไข้เลือดออก 

เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกันโรค
ไข้ เลือดออก และเพื่ อกำจัดแหล่ ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

จัดกิจกรรม รณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ กำจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ ยุ งลาย  และพ่น
หมอกควัน 

40,000 40,000 50,000 55,000 55,000 จำนวนผู้ติดเชื้อลดลง ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า  

เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้โรคพิษ
สุนขับ้าแพร่ในชุมชน 

จัดกิจกรรม รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฉีดวัคซีน
สัตว์เล้ียง 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของประชาชน
ปลอดภัยจากพิษสุนัข

บ้า 

ประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการสมทบกองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพแห่งชาติ 

เพื่ อส่ งเสริมให้ประชาชนในตำบล
แหลมตะลุมพุ ก ได้ รับบริการด้ าน
สุขภาพอย่างทั่วถึง 

ดำ เนิ นการให้ บ ริก ารด้ าน
สุขภาพแก่ประชาชนในตำบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชน
ในพื้นที่มีสุขภาพที่ดี

เพิ่มขึ้น 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยที่
ดี ได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่าง
ทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 
       2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการจัดหาเครื่องวัดความดันและ
อุปกรณ์ตรวจเจาะเบาหวาน 

เพื่อใช้เป็นเครือ่งเมือในการตรวจหา
โรคความดันและเบาหวาน 

จัดซ้ือเครื่องวัดความ
ดันและเบาหวาน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เครื่องวัดความดัน
และเบาหวาน 

ประชาชนในพื้นที่มีเครือ่งมือที่ได้
มาตรฐานในการตรวจวัดความ
ดันและเบาหวาน 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการอบรมสมาชิก อสม. ในการใช้
เครื่องมือวัดความดันและเบาหวาน 

เพื่อให้สมาชิก อสม. มีความเข้าใจ 
มีความรู้ และมีความสามารถใน
การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมสมาชิก 
อสม. 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของสมาชกิ 
อสม. ที่เข้ารว่ม

ฝึกอบรม 

สมาชิก อสม. มีความเข้าใจ มี
ความรู้ และมีความสามารถใน
การใช้เครื่องมืออย่างถูกต้อง 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช
ประสงค์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า
ต้านภัยมะเร็งเต้านม 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
เร่ืองมะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม เผยแพร่ 
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่องมะเร็ง
เตา้นม 

สำนักงานปลัด 

11 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรือ่งโรคขาดสารไอโอดีน 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่องโรค
ขาดสารไอโอดีน 

สำนักงานปลัด 

12 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
เร่ืองปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชนมีความรูใ้นเรือ่งปรับปรงุ
ภาวะโภชนาการและสขุภาพเด็ก 

สำนักงานปลัด 

13 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ใน
เรื่ อ ง โภ ชน าก ารและสุ ข ภ าพ
อนามัยแม่และเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ประชาชน มี ค วามรู้ ใน เรื่ อ ง
โภชนาการและสุขภาพอนามัย
แม่และเด็ก 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

14 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
แ ละ ได้ รับ ก ารป้ อ งกั น โรค
หนอนพยาธิ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และได้รับการ
ป้องกันโรคหนอนพยาธิ 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการควบคุมโรคมาลาเรียของสมเด็จพระกนิษฐา
เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
แ ละ ได้ รับ ก ารป้ อ งกั น โรค
มาลาเรีย 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และได้รับการ
ป้องกันโรคมาลาเรีย 

สำนักงานปลัด 

16 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพื่ อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตำบลแหลมตะลุมพุกได้รับ
บริการด้านสุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

17 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตำบลแหลมตะลุมพุกได้ รับ
บริการด้านสุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัย
ที่ดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

18 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี
นาถ 

เพื่ อ ให้ประชาชนได้ รับการ
ป้องกันและลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้รับการป้องกันและ
มีการติดเอดส์จากแม่สู่ลกูลดลง 

สำนักงานปลัด 

19 โครงการรณรงค์และแก้ ไขปัญหายาเสพติด To be 
number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิรวิัฒนาพรรณวด ี

เพื่อส่งเสริม รณรงค์ ป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

สำนักงานปลัด 

20 โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนก เพื่อให้ประชาชนได้รับการ
ป้องกันโรคไข้หวัดนก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนได้รับการป้องกันโรค
ไข้หวัดนก 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



- 46 – 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

21 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันสัตว์ที่ เป็น
พาหะนำโรค 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
ในเรือ่งการป้องกันสัตว์ที่เป็น
พาหะนำโรค 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหะ
นำโรค 

สำนักงานปลัด 

22 โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
ในเรื่องการป้องกนัไข้เลอืดออก
ในชุมชน 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
การป้องกันไข้เลือดออกใน
ชุมชน 

สำนักงานปลัด 

23 โครงการอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรสีวางควัฒนวรขัตติยราชนารี 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลจำนวนสัตว์ 
ข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียน
สัตว์ 

สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสัตว์ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนสัตว์ที่
ได้รับการสำรวจ
และขึ้นทะเบยีน 

มีข้อมูลจำนวนสัตว์ ข้อมูล
สัตว์ที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ถูกต้อง
และครบถ้วน 

สำนักงานปลัด 

24 โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ตำบลแหลมตะลุมพุกได้รับ
บริการดา้นสุขภาพ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนในพื้นที่มี สุขภาพ
อนามัยที่ดี  ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

25 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่ อ ให้ ป ระ ช าช น ได้ รั บ
ความรู้และได้รับการป้องกัน
โรคมะเร็งเต้านม 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และได้รับ
การป้องกันโรคมะเร็งเต้านม 

สำนักงานปลัด 

26 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เพื่ อ ให้ ป ระ ช าช น ได้ รั บ
ความรูแ้ละได้รับการป้องกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้และได้รับ
การป้องกันโรคมะเร็งปาก
มดลกู 

สำนักงานปลัด 

2๗ โครงการป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันโรคมือ
เท้าปากในเด็ก 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันโรคมือเท้าปากในเด็ก 

สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.3 แผนงานสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2๘ โครงการร้านอาหารสะอาด รสชาดปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี   

จัดกิจกรรม เผยแพร ่และ
ประชาสัมพันธ์ 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
ที่ด ี

สำนักงานปลัด 

2๙ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิดและให้
ความรู้แก่มารดาที่ตั้งครรภ์ 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้
ในเรื่องพัฒนาการเด็กแรก
เกิดและให้ความรูแ้ก่มารดาที่
ตั้งครรภ์ 

จัดกิจกรรม เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีความรู้ในเรื่อง
พัฒนาการเด็กแรกเกิดและ
มารดาที่ตั้งครรภ์มีคว่ามรู้
ในการดูแลตนเอง 

สำนักงานปลัด 

๓๐ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาร ี

เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ 
และได้รับการป้องกันจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จัดกิจกรรม เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และฉีด
วัคซีนสัตว์ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนประชาชนมีความรู้ 
และได้ รับการป้องกันจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักงานปลัด 

๓๑ โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน 
(เงินสนับสนุนการบรกิารสาธารณสุข) 

เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข
มูลฐานในชุมชน 

อุดหนุนงบประมาณ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ประชาชนประชาชนได้รับ
บริการสาธารณสุขที่ดีและ
ทั่วถึง 

สำนักงานปลัด 

รวม ๓๑ โครงการ - - 930,000 970,000 970,000 970,000 970,000 - - - 

 

 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ประเพณีแหลมตะลุมพุก คัพ 

เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน
รู้รักสามัคคี รู้จักการให้
อภัย และรู้ถึงประโยชน์
ของกีฬา 

จัดการแข่ งขันกีฬาประจำปี  
จำนวน 1 ครัง้ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ 

ประชาชน/เยาวชนมีความสามัคคี รู้จัก
การให้อภัย ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น 
และมีรา่งกายแข็งแรง 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการสนับสนุนวัสดุ/อุปกรณ์
กีฬาให้กับศูนย์กีฬาหมู่บ้านใน
ตำบล 

เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน 
มีวัสดุ /อุปกรณ์กีฬา ใช้
ออกกำลังกาย 

จัดซ้ือวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาให้กับ
ศูนย์กีฬาตำบล 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน 3 หมู่บ้าน ประชาชน/เยาวชนมีวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาใช้
ในการออกกำลังกาย 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการแข่งขันกีฬาในระดับ
ตำบล อำเภอ และจังหวัด 

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนใน
การดำเนิ นการแข่ งขั น
กีฬา  

ส่งเด็ก เยาวชน และประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนตำบล
แหลมตะลุมพุก เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬานักเรียน นั กศึกษา และ
ประชาชนในระดับท้องถิ่น ระดับ
อำเภอ และระดับจังหวัด 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชนที่
เข้ารว่มโครงการฯ 

ประชาชน/เยาวชน รู้จักกฎกติกาการ
แข่งขันรู้รักสามัคคี การให้อภัยซ่ึงกันและ
กัน 

สำนักงานปลัด 

4 อุดหนุนกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
ปากพนังฝั่งตะวันออก แหลม
ตะลุมพุก 

เพื่อดำเนินการแข่งขันกีฬา 
นักเรียน ประชาชน 

อุดหนุนงบประมาณ  10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชน
และเยาวชนมีการทำ

กิจกรรมเพิ่มขึ้น 

นักเรียน/ประชาชน เข้าร่วมการแข่งขัน 
กีฬากลุ่ม 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
พื้นบ้าน  

เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน
รู้ รักสามัคคี รู้จักการให้
อภัย ใช้ เวลาว่างให้ เป็น
ป ร ะ โ ย ช น์  แ ล ะ เพื่ อ
สนับสนุนการท่องเที่ ยว
ช่วงเทศกาลสงกราน ต์
บริเวณชายหาด 

จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชนที่
เข้าร่วมโครงการฯ 

ประชาชน/เยาวชนรู้รักสามัคคี รู้จักการ
ให้อภัย ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ การ
ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์มีความ
สนุกสนาน และมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 



- 49 – 
 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

   2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคม 

       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
กรีฑานักเรียนโรงเรียนใน
ตำบล 

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในพื้นที่
ตำบล รู้รักการเล่นกีฬาและรู้ถึง
ประโยชน์ของกีฬา 

สนับสนุนการจัดการแข่งขัน
กี ฬาร่ วมกั บโรงเรี ยนใน
พื้นที่ตำบลแหลมตะลมุพุก 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของนักเรียนที่เขา้
ร่วมโครงการฯ 

นักเรียนในพื้นที่ตำบลรู้จักการ
เล่นกีฬา และมีรา่งกายแข็งแรง 

สำนักงานปลัด 

7 โครงการจัดกิจกรรมประเพณี
วันมาฆบูชา 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม 

ประชาชนมีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 

สำนักงานปลัด 

8 โครงสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีชกัพระ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป 

จัดซื้อวัสดุในการจัดทำเรือ
พระให้แก่วัดในตำบล  

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวนวัสดทุี่จัดซ้ือ
สำหรับการจัดทำเรือพระ 

จำนวน  2 วัด 

ประชาชนมีการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม 
และส่งเสริมการทอ่งเท่ียว 

สำนักงานปลัด 

9 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น 
และสง่เสริมการท่องเทียว 

จัดพิธีทางศาสนา รดน้ำดำ
หัวผูใ้หญ่ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมโครงการฯ 

ประชาชนมีการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมปีใหม่ไทย และส่งเสริม
การท่องเทียว 

สำนักงานปลัด 

10 โครงการรำลึกเหตุการณ์ 25 
ตุลาคม วันมหาวาตภยั 

เพื่อรำลึกเหตุการณ์ 25 ตุลาคม 
2505 และทำบุญให้บรรพชน 

จัดงานรำลึก เหตุการณ์  
25 ตุลาคม วันมหาวาต
ภัย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชนที่
เขา้ร่วมงาน 

ประชาชนร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์ 
และร่วมทำบุญ 

สำนักงานปลัด 

11 โครงการรำลึกเสด็จประพาต
ต้นแหลมมาลายู 

เพื่อรำลึกเหตุการณ์การเสด็จ
ประพาตต้น ณ แหลมตะลุมพุก 

จัดงานรำลึก เหตุการณ์
ป ระพ าตต้ น  ใน เดื อ น
กรกฎาคมของทุกปี 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมงาน 

ประชาชนร่วมรำลกึถึงเหตุการณ ์ สำนักงานปลัด 

12 โค รงการสืบ สานศาสน า 
วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ
ของท้ อ งถิ่ น และรัฐพิ ธีที่
สำคัญของชาติ 

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์  สืบสาน
ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่น 

จัดงาน/กิจกรรมในวันสำคัญ
ต่าง ๆ  เช่น วันปิยมหาราช, วัน
พ่อแห่งชาติ, วันแม่แห่งชาติ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนที่
เข้าร่วมงาน/กิจกรรม 

ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ท้องถิ่นที่สำคัญดำรงอยู่และสืบ
ทอดตอ่ไป 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพฒันาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคณุภาพชีวิต         

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๑3 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีเพื่อชุมชน เพื่ อ ให้ ป ระชาชน/เยาวชนมี
เครือ่งดนตรีไทยและเครื่องดนตรี
สากลเล่น 

จัด ซ้ือ เครื่อ งดนตรี ไทย
และเครือ่งดนตรสีากล 

- 200,000 200,000 200,000 200,000 เครือ่งดนตรีไทยและ
เครือ่งดนตรสีากล 

ประชาชนมีเครื่องดนตรีไทย
และสากลเล่น 

สำนักงานปลัด 

14 โครงการวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
เพื่ อ ให้ ส า ธ า ร ณ ช น ได้ เห็ น
ความสำคัญของการปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

จัดพิธีถวายราชสักการะ
พ ระ บ า ท ส ม เด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชน พนกังาน 
และลูกจ้างในสังกัด 
อบต.แหลมตะลุมพุก 
ที่เข้าร่วมในพิธีถวาย

ราชสักการะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการรำลึกถึง
พระมหากรุณ าธิ คุณ แห่ ง
พ ร ะ บ า ท ส ม เด็ จ พ ร ะ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
เห็ นความสำคัญของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

สำนักงานปลัด 

15 โครงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ
เทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริ 

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

ประชาชนรำลึกถึ งพระมหา
กรณุาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ
พระวิชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สำนักงานปลัด 

16 โครงการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและ
เทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริ 

จัดพิธีถวายถวายพระพร
ชัยมงคลสมเด็จพระนางฯ 
พระบรมราชินี 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

ประชาชนรำลึกถึงพระมหา
กรุณาธิ คุณแห่ งสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

สำนักงานปลัด 

17 อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการ
จัดงานเทศกาลเดือนสิบ (แห่หมฺรับ)  

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง 

10,000 10,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

ประชาชนมี ก ารอนุ รักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วฒันธรรมให้คงอยู่ 

สำนักงานปลัด 

18 อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการ
จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสรมิประเพณี
วัฒนธรรม 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง จัดขบวน
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ 

10,000 10,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

ประชาชนมี ก ารอนุ รักษ์
ขนบธรรมเนียม 

สำนักงานปลัด 

 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

19 อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีถวายบังคับพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยะมหาราชเจ้า)  

เพื่ อ แสดงถึ งความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
ส ถ า บั น พ ร ะ ม ห า
กษัตริ 

อุ ดห นุ น งบป ระมาณ
ให้กับอำเภอปากพนัง 

- 3,000 3,000 3,000 3,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

พิ ทั กษ์ รั กษาไว้ ซ่ึ งชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ ยึดเหนี่ยวและ
เป็ นศูนย์ รวมจิตใจของ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

๒0 อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
กิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง 

เพื่ อ แสดงถึ งความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

พิ ทั กษ์ รั กษาไว้ ซ่ึ งชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ ยวและ
เป็ นศูนย์ รวมจิตใจของ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

๒๑ อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เนื่ องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เพื่ อ แสดงถึ งค วาม
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

พิทักษ์ รักษาไว้ ซ่ึ งชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

๒๒ อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

เพื่ อ แสดงถึ งความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

พิทักษ์ รักษาไว้ ซ่ึ งชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      

   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         

   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

       2.4 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

23 อุดหนุนอำเภอปากพนังตามโครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่ อ แสดงถึ งความ
จงรักภักดีและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริ 

อุดหนุนงบประมาณให้กับ
อำเภอปากพนัง 

- 5,000 4,000 4,000 4,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า

ร่วมงาน 

พิทักษ์ รักษาไว้ ซ่ึ งชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์
อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและ
เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชน 

สำนักงานปลัด 

รวม ๒๓ โครงการ - - 1,29๕,000 1,51๘,000 1,52๐,000 1,52๐,000 1,52๐,000 - - - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมเยาวชนอาสา
ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

อบรมเยาวชนอาสาป้องกันยา
เสพติด 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของเยาวชนที่เข้ารว่ม
อบรม 

ปริมาณยาเสพติดลดน้อยลง 
ประชาชน/เยาวชนทราบถึง
โทษของยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการอบรมและรณรงค์
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

อบรม รณรงค์และประชาสัมพันธ์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมการอบรม 

ปริมาณยาเสพติดลดน้อยลง 
ประชาชน/เยาวชนทราบถึง
โทษของยาเสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการอุดหนุนยาเสพติด 
ศตส. อ.ปน. 

เพื่อสนับสนุนงบประมาณ ศตส. 
อ.ปน. 

สนับสนุนงบประมาณ  20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ปีละ ๑ ครั้ง ปริมาณยาเสพติดลดน้อยลง สำนักงาน
ปลัด 

4 ค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและเพื่ อ ให้ความรู้แก่
ประชาชน/เยาวชนในตำบล 

ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชน/
เยาวชนที่มีความรูแ้ละทราบ

เกี่ยวกบัการปอ้งกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการขับเคลื่อนสมัชชา
หมู่บ้าน/ชุมชน พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

รณรงค์ และประชาสัมพันธ์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละของประชาชนที่มี
ความรู้และทราบเกีย่วกับ

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

ปริมาณยาเสพติดลดน้อยลง 
ประชาชนทราบถึงโทษของยา
เสพติด 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการจัดตั้งศูนย์กู้ภัยและ
ศูนย์วิทยุสื่อสาร 

เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการประชาชน 

จัดตั้งศูนย์กู้ภัยและศูนย์วิทยุ
สื่อสาร 

- 50,000 - - - จำนวน  1  จุด ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและการบริการ 

สำนักงาน
ปลัด 

7 โครงการจัดตั้ งศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยว 

เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการนักท่องเที่ยว 

จดัตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยว - 100,000 - - - จำนวน 1 จุด นักท่องเที่ยวได้รับการอำนวย
ความสะดวกและการบริการ 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 โครงการจัดตั้งหอคอยระวังภัย
ทางทะเล 

เพื่อเฝ้าระวังภัยทางทะเล จัดตั้ งหอคอยระวังภัยทาง
ทะเล 

- 100,000 - - - จำนวน 1 จุด ประชาชนมีความพร้อมในการ
รับมือเมื่อเกิดภัยทางทะเล 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ธรรมชาต ิ

เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในรูปแบบต่าง ๆ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ผูป้ระสบภัยที่ได้รับ

การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
ในภาวะเร่งด่วน และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โค ร ง ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ส ม า ชิ ก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผล
เรือน (อปพร.) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อป
พร. 

จัดฝึกอบรม อปพร.จำนวน  
50  คน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละของ อปพร. ที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

อปพร. มีความรู้ มีทักษะ และ
เป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

 ๑๑ โครงการฝึกทบทวน อปพร. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยของ อป
พร. 

จั ด ฝึ ก ท บ ท ว น  อ ป พ ร . 
จำนวน 50 คน 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ อปพร. ที่
เข้าร่วมฝึกทบทวน 

อปพร. มีความรู้ มีทักษะ และ
เป็นกำลังสำคัญในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

1๒ โครงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพ
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ อปพร. มี
องค์ความรู้ในการเผชิญเหตุสา
ธารณภัย 

ฝึกอบรม อปพร. จำนวน ๒๐ 
คน 

- - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ร้อยละของ อปพร. ที่
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

อปพร. มีความรู้ด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

สำนักงาน
ปลัด 

1๓ โครงการจัดฝึกอบรมหน่วยกู้ภัย
ทางทะเล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย
ทางทะเล 

จั ดฝึ ก อ บ รม อ าสาสมั ค ร
หน่วยกู้ภัยทางทะเล จำนวน 
30 คน 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
อาสาสมัคร

หน่วยกู้ภยัทางทะเลที่
เข้าร่วมฝึกอบรม 

อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยทางทะเลมี
ความรู้ มีทักษะ และเป็นกำลัง
สำคัญในการกู้ภัยทางทะเล 

สำนักงาน
ปลัด 

1๔ โครงการรู้แล้วรอด เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ทราบถึ ง
วิธกีารป้องกันภัยต่าง ๆ 

จัดฝึกอบรมประชาชน/เยาวชน 
จำนวน 100 คน 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชน/เยาวชนที่

เข้าร่วมฝึกอบรม 

ประชาชน/เยาวชนทราบถึ ง
วิธีการป้องกันภัยต่าง ๆ 

สำนักงาน
ปลัด 

1๕ โครงการจัดทำกระจกนูนป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ 

เพื่อลดอุบัติเหตุในชมุชน ติดต้ังกระจกนูน 150,000 - - - - จำนวน ๑ จุด อุบัติเหตุจากการสัญจรลดน้อยลง สำนักงาน
ปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต         
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
       2.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1๖ จัดซื้อวัสดุจราจร  เพื่อลดอุบัติเหตุในชมุชน จัดซ้ือวัสดุจราจร เช่น กรวย
จราจรพลาสติก แผงกั้นจราจร 
ไฟฉาย กระบองไฟกระพริบ ฯลฯ 
และติดตั้งป้ายป้องกันการลด
อุบัติเหตุ 

150,000 - - - - วัสดุจราจร อุบัติเหตุจากการสัญจรลดน้อยลง สำนักงาน
ปลัด 

1๗ จัดซ้ือเครือ่งส่งสัญญาณเสียง
เตือนภัย (สัญญาณไซเรนท์) 

เพื่อใช้เตือนภัยบอกเหตุภัย
ธรรมชาติต่าง ๆ 

จัดซ้ือเครื่องส่งสัญญาณเสียง
เตือนภัย ชนดิมือหมุน  

60,000 - - - - จำนวน 3 ชุด ประชาชนทราบการเตือนภัยการ
รวมพล และการเตรียมอพยพ 

สำนักงาน
ปลัด 

1๘ จัดซ้ือครุภัณฑ์เพื่อป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

- - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ จำนวนครุภัณฑ์ ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงาน
ปลัด 

1๙ โครงการรณรงค์ป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล 

เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล 

รณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ และ
ให้การสนับสนุนอาหารและน้ำ
ดืม่จุดบริการประชาชน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ
อุบัติเหตุทางถนน 

ประชาชนและนักท่ องเที่ ยวมี
ความรู้ในการใช้รถใช้ถนน มีความ
ปลอดภัยในชีวิต และอุบัติเหตุลด
น้อยลง  

สำนักงาน
ปลัด 

๒๐ โครงการแก้ไขปัญหาด้าน
อาชญากรรมการละเมิดสิทธิ์
เดก็และสตร ี 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและสตรี  
มีทักษะความรู้ในการป้องกัน
ตนเองจากการถูกละเมิด 

จัดกิจกรรม รณรงค์ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และอบรมให้
ความรูแ้ก่ประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

เด็กและสตรีมีทักษะความรู้ใน
การป้องกันตนเองจากการถูก
ละเมดิ 

สำนักงาน
ปลัด 

๒๑ โครงการฝึกซ้อมแผนอพยพ
ประชาชน 

เพื่อให้ประชาชนทราบขั้นตอน
วิธีการอพยพ มีความพร้อมใน
หนีภัย 

เปน็ค่าใช้จ่ายในการดำเนนิการ
ซ้อมแผนอพยพ เช่น ค่าอาหาร 
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการฝกึซ้อม 

ประชาชนมีความพร้อม มีความรู้ 
และทราบถึ งขั้ นตอนวิธีการ
อพยพ  

สำนักงาน
ปลัด 

รวม ๒๑ โครงการ - - 1,765,000 1,805,000 1,875,000 1,875,000 1,875,000 - - - 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต        
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
      2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างร้านค้าชุมชนแหล่งท่องเท่ียว หมู่ที่ 
1 

เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวและ
เพิ่มรายได้แก่ประชาชนในตำบล 

ก่อสร้างร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 
๑ 

- 500,000 - - - จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชนในตำบลมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

กองชา่ง 

2 โครงการเพิ่มจุดติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 
2 และหมู่ที่ 3 

เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ติดต้ังกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 1, 
หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3  

600,000 - - - - จำนวน 3 
หมู่บ้าน 

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

3 โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2 เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับความ
สะดวกและมีสถานที่พักผ่อน 

ปรบัปรุงศาลาเอนกประสงค์ 
หมู่ที่ ๒ 

400,000 - - - - จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีสถานที่
พักผ่อน 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างศาลาแปดเหลี่ยม หมู่ที่ 4 เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับความ
สะดวกและมีสถานที่พักผ่อน 

ขนาด 3*3 เมตร - 200,000 - - - จำนวน 2 
หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีสถานที่
พักผ่อน 

กองช่าง 

5 โครงการปรับปรุงบ่ อน้ ำสาธารณะหลังศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 1 

เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ปรับปรุงบ่อน้ำสาธารณะหลัง
ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 

80,000 
 

- - - จำนวน 1 
บ่อ 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและการบริการ 

กองช่าง 

6 โครงการปรับปรุง/ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ (โรง
ครัว) หมู่ที่ 1 

เพื่ ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

ป รั บ ป รุ ง / ต่ อ เติ ม ศ าล า
อเนกประสงค์ (โรงครัว) หมู่
ที่ 1 

100,000 - - - - จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและการบริการ 

กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างซุ้มแหล่งท่องเท่ียว หมู่ที่ 1 เพื่ อส่ งเสริมการท่ องเท่ี ยวและ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างซุ้มแหล่งท่องเที่ยว 
หมู่ที่ 1 

500,000 - - - - จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองชา่ง 

8 โครงการซ่อมแซมซุ้มดอกเห็ด หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 เพื่ อส่ งเสริมการท่ องเท่ี ยวและ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 

ซ่อมแซมซุ้มดอกเห็ด หมู่ที่ 
2, หมู่ที่ 3 

100,000 100,000 - - - จำนวน 2 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างศาลาอนกประสงค์  หมู่ที่ 3 เพื่ อ ให้ ประชาชนได้ รับความ
สะดวกและมีสถานที่พักผ่อน 

ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการบรกิาร 

1,500,000 - - - - จำนวน 2 
หลัง 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและมีสถานที่
พักผ่อน 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความมัน่คงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที ่3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต        
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
      2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธท์ี่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10 โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ วัด
แหลมฯ 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระ
เกียรติฯ วัดแหลมฯ 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง 

11 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้าชุมชน หมู่
ที่ 3 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงซ่อมแซมร้านค้า
ชุมชน หมู่ที่ 3 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง 

12 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ อบต. พร้อมปรับ
ภูมิทัศน ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุงป้ายชื่อ อบต. 
พรอ้มปรับภูมิทัศน์ 

- - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

13 โครงการจัดทำป้ายสื่อความหมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

จัดทำป้ายสือ่ความหมาย - - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

14 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพ
แห ล่ งท่ อ ง เที่ ย ว ใน พื้ น ที่ ต ำบ ลแ ห ลม
ตะลุมพุก 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

ปรับปรุ งภู มิ ทั ศน์ และ
ทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยว 

2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จำนวน 1 
จุด 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

15 โครงการจัดทำท่าเทียเรือโดยสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

จัดทำท่าเทียเรือโดยสาร - - 1๐,000,000 1๐,000,000 1๐,000,000 จำนวน 1 
แห่ง 

ส่งเสรมิการท่องเท่ียว กองช่าง 

16 โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน 2 
แห่ง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

17 โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารกีฬาชุมชน - -   2,000,000    2,000,000    2,000,000  จำนวน 1 
แห่ง 

ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวก
และการบริการ 

กองช่าง 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคณุภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต        
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
      2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

18 โครงการขุดลอกคลองหัวโรงโป๊ะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ขุดลอกคลองหัวโรงโป๊ะ - -   1,000,000    1,000,000    1,000,000  จำนวน 1 
แห่ง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองชา่ง 

19 โครงการแหล่งท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่ องเที่ ยว
มากยิ่งขึ้น 

- - 100,000,000 100,000,000 100,000,000 จำนวน 2 
แห่ง 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างหอประวัติศาสตร ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อสร้างหอประวัติศาสตร ์ - -  500,000   500,000   500,000  จำนวน 1 
แห่ง 

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้างตลาด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และเพิ่มรายได้ให้ประชาชน
ในตำบล 

ก่อสร้างตลาด - -  10,000,000   10,000,000   10,000,000  จำนวน 1 
แห่ง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาชนในตำบล
มีรายได้มากขึ้น 

กองช่าง 

22 โครงการซ่อมแซมอาคารจุดชมวิว
และทางเดิ น เท้ าปลายแหลม
ตะลุมพุก 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
และอำนวยความสะดวก
แก่นักท่องเที่ยว 

ซ่อมแซมอาคารจุดชมวิว
และทางเดินเท้ าปลาย
แหลมตะลุมพุก 

- - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน 1 
แห่ง 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองชา่ง 

23 โครงการก่อสร้างอาคารหลบภัย เพื่ออำนวยความสะดวก
และรักษาความปลอดภัย
แก่ประชาชน 

ก่อสร้างอาคารหลบภัย - -  ๕0,000,000   ๕0,000,000   ๕0,000,000  จำนวน 1 
หลัง 

ประชาชน ได้ รั บ ก าร
อำนวยความสะดวกและ
มีความปลอดภัยในชีวิต 

กองช่าง 

๒๔ โครงการก่อสร้างซุ้มทางเข้าเฉลิม
พระเกียรต ิ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ก่อสร้างซุ้มทางเข้าเฉลิม
พระเกียรติ 

- 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 จำนวน ๑ 
ซุ้ม 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

๒๕ โครงการจัดทำซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลง
กรณ์ฯ  

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดทำซุ้มเฉลมิพระเกียรติ 
สม เด็ จพ ระ เจ้ าอยู่ หั ว 
มหาวชิราลงกรณ์ฯ 

- 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 จำนวน ๑ 
ซุ้ม 

ส่งเสริมการท่องเท่ียว กองช่าง 

๒๖ โครงการปรับปรุงป้ายยินดีต้อนรับ
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ปรับปรุงป้ายยินดีต้อนรับ
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

- 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 2๕0,000 จำนวน ๑ 
ป้าย 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว กองช่าง 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
   ยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภมิปัญญาเพ่ือสร้างคุณภาพของคนนครศรีธรรมราช      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต        
   2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
      2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒๗ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผสมยางพาราจาก อบต.แหลม
ตะลุมพุก – แหล่งท่องเทีย่ว 

เพื่ อ ให้ ก ารคมนาคม
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

ก่อสร้ างถนนลาดยาง
ผสมยางพาราจาก อบต.
แหลมตะลุมพุก – แหล่ง
ท่องเท่ียว 

- 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 จำนวน ๑ 
สาย 

การคมนาคมสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

กองช่าง 

๒๘ โครงการจัดทำซุ้มขายของฝาก
และของที่ระลึก 

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
แ ล ะ เพิ่ ม ร า ย ได้ แ ก่
ประชาชนในตำบล 

จัดทำซุ้มขายของฝาก
และของที่ระลึก 

- ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จำนวน ๑ 
ซุ้ม 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และประชาชนในตำบล
มีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

๒๙ โครงการจัดทำศาลาแปดเหลี่ยม 
บริเวณริมชายหาด 

เพื่อให้ประชาชนและ
นักท่องเท่ียวได้รับความ
สะด วกสบ ายและมี
สถานที่พักผ่อน 

จัดทำศาลาแปดเหลี่ยม - ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 จำนวน ๑ 
หลัง 

ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวกสบาย
และมีสถานที่พักผ่อน 

กองชา่ง 

30 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อม
ห้องน้ำลานกีฬาเอนกประสงค์ 

เพื่อให้ประชาชน/เยาวชน
มีอัฒจันทร์ดูกีฬาต่าง ๆ 
และมีห้องน้ำไว้ใช้งาน 

ก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อม
ห้องน้ ำลานกีฬาอเนก 
ประสงค์ 

500,000 500,000 - - - จำนวน 1 
อัฒจันทร ์

ประชาชน/เยาวชนมี
อัฒจันทร์ดูกีฬาต่าง ๆ 
และมีห้องน้ำใช้งาน 

กองช่าง 

31 โครงการก่อสร้างหลังคาลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

เพื่ อ ให้ ป ร ะ ช า ช น /
เยาวชนมีสถานที่ ออก
กำลังกายที่สะดวกสบาย 

ก่อสร้างหลังคาลานกีฬา
เอนกประสงค์ 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 - - จำนวน 1 
หลังคา 

ประชาชน/เยาวชนมี
สถานที่ออกกำลังกายที่
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

32 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
ฟุตซอล หมู่ที่ 3 

เพื่ อ ให้ ป ร ะ ช า ช น /
เยาวชนมีสถานที่ออก
กำลังกายที่สะดวกสบาย 

ปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม
ฟุตซอล หมู่ที่ 3 

300,000 1,500,000 - - - จำนวน 1 
สนาม 

ประชาชน/เยาวชนมี
สถานที่ออกกำลังกายที่
สะดวกสบาย 

กองช่าง 

รวม 32 โครงการ - - 7,580,000 7,300,000 1๘2,200,000 1๘๐,700,000 1๘๐,700,000 - - - 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมด้านเศรษฐกิจ         
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมกลุ่มอาชีพ
เย็บเส้ือชูชีพ 

เพื่อสนับสนุนอาชีพเสริมเพิ่ม
รายได้ 

จัดอบรมกลุ่มอาชีพเย็บ
เส้ือชูชีพ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรม 

ประชาชนมีความรู้ มีทักษะในการเย็บ
เส้ือชูชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น 

กองช่าง 

2 โครงการสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ให้แก่กลุ่มอาชีพ/
กลุ่มแม่บ้าน 

เพื่อให้กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านมี
วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตและแปร
รูป 

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ตามที่
กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้าน
เสนอโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 วัสดุอุปกรณ์ตามที่กลุ่ม
อาชีพ/กลุม่แม่บ้านเสนอ

โครงการ 

กลุ่มอาชีพ/กลุ่มแม่บ้านมีอุปกรณ์ใน
การผลิตและแปรรูป  และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความ 
สามารถ และมีทักษะในการ
ประกอบชีพ 

อบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
ในตำบล 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรม 

ประชาชนมีความรู้ ความสามารถ และ
มีทักษะในการประกอบชีพ 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการอุดหนุนกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ ในตำบล 

เพื่อให้ประชาชนมีงาน/อาชีพทำ
นอกเหนือจากงาน/อาชีพที่ทำ
อยู่ 

เป็นค่าอาหารเครื่องดื่ม
แ ล ะ ข อ ง ช ำ ร่ ว ย แ ก่
วิทยากร  ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมอบรม 

ประชาชนมีงาน/อาชีพทำและมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการจ้างแรงงานนักเรียน/
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วง
ปิดภาคเรียน 

เพื่อสร้างรายได้ ให้นักเรียน/
นักศึกษา และเพื่อลดรายจ่าย
ของผู้ปกครอง 

จ้ า งแ รงงาน นั ก เรี ย น /
นักศึกษาในช่วงปิดภาค
เรียน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของนักเรียน/
นักศึกษาที่มาปฏิบัติงาน 

นักเรียน/นักศึกษามีรายได้ ใช้เวลาว่าง
เป็ น ป ระ โยชน์  และ รายจ่ าย ขอ ง
ผู้ปกครองลดลง 

สำนักงานปลัด 

6 โครงการอุดหนุนศูนย์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำ
ตำบล 

เพื่อลดปัญหาการว่างงานและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนใน
ตำบล 

สนับสนุนงบประมาณ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ลดปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ สำนักงานปลัด 

7 โครงการศึกษาดูงานของ
กลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ 

เพื่ อ ให้ กลุ่มแม่บ้ านและกลุ่ม
อาชีพต่าง ๆ ไปศึกษาดูงานและ
นำมาปรับปรุงใช้ในตำบล  

การศึกษาดูงานของกลุ่ม
แม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่าง 
ๆ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของกลุ่มแมบ่้านและ
กลุ่มอาชีพตา่ง ๆ ที่เข้าร่วม

การศึกษาดูงาน 

กลุ่มแม่บ้ านและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
สามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู
งานมาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสม 

สำนักงานปลัด 

8 โครงการแก้ไขปัญหาการ
ว่างงาน 

เพื่อให้ประชาชนผู้ว่างงานใน
พื้นที่ตำบลมีงานทำและมีรายได ้

จัดฝึกอบรมประชาชนผู้
ว่างงานในพื้นที่ตำบล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของประชาชนผู้
ว่างงานในพื้นที่ตำบลที่เข้า

ร่วมการฝึกอบรม 

ประชาชนผู้ว่างงานในพื้นที่ตำบลมีงาน
ทำและมีรายได้ 

สำนักงานปลัด 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความม่ันคงบนพ้ืนฐานชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมด้านเศรษฐกิจ         
   3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
       3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 โครงการจัดซ้ือเครื่องครัว เต้นท์ โต๊ะ 
เก้าอี้ ให้กับหมู่บ้านในตำบลแหลม
ตะลุมพุก 

เพื่อให้แต่ละหมู่บ้านมีเครื่องครัว 
เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ใช้ 

จัดซื้อเครื่องครวั เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ 150,000 - - - - เครื่องครัว 
เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี ้

ประชาชนมี เค รื่ อ งครั ว 
เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ใช ้

สำนักงานปลัด 

10 จัดซื้อเครือ่งกว้าน หมู่ที ่2 - 3 เพื่อให้ประชาชนมีอุปกรณ์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

จัดซ้ือเครื่องกว้าน ไม่ต่ำกว่า 85 
แรงม้า 

- - 120,000 120,000 120,000 จำนวน 4 
เครื่อง 

ประชาชนมีอุปกรณ์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

สำนักงานปลัด 

11 จัดซ้ือสายสลิง เพื่ อ ใช้ ในก ารอำน วยความ
สะดวกให้ และให้บริการแก่
ประชาชน 

ขนาด 3 หุน ยาว 200 เมตร ไส้ใย
เหล็ก 

- - 140,000 140,000 140,000  จำนวน 14 
ม้วน  

ประชาชนได้รับการอำนวย
คว าม ส ะ ด วก แ ละก า ร
บริการ 

สำนักงานปลัด 

๑๒ 
โครงการจัดทำตู้ลำโพงในศาลา
ประชาคม หมู่ที่ ๑ 

เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณะ จัดทำตู้ลำโพง - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ จำนวน ๒ ตัว มีเครื่องขยายเสียงใช้ใน
กิจกรรมต่าง ๆ 

สำนักงานปลัด 

13 
โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวัน
สำคัญของชาติ 

เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ จัดกิจกรรม และเป็นค่าอาหาร ค่า
เครื่องดืม่ และค่ายานพานะ 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของสัตว์
น้ำ 

ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น สำนักงานปลัด 

14 โครงการจัดตัง้ธนาคารป ู เพื่อเพิ่มปริมาณป ู จัดตั้งธนาคารป ู 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ร้อยละของปู ปริมาณปูเพิ่มขึ้น สำนักงานปลัด 

รวม ๑๔ โครงการ - - 780,000 630,000 900,000 900,000 900,000 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร น้ำและสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน      
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 70% 

ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมได้รบัการดูแลดีขึน้ 

สำนักงาน
ปลัด 

2 โครงการสนับสนุนค่าอาหาร น้ำดื่ม ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาปลูกป่าในพื้นที่ 

เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน สนับสนุนค่าอาหารและน้ำ
ดืม่ 

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 จำนวน  5 ครั้ง พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น สำนักงาน
ปลัด 

3 โครงการทำความสะอาดแนวปะการังในตำบล เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทำความสะอาดแนวปะการัง
ในตำบลแหลมตะลมุพุก 

300,000 - - - - ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น 

สิ่ งแวดล้อมได้ รับ การดู แล
ทรัพยากรธรรมชาติและดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

4 โครงการจัดทำปะการังเทียมในตำบล เพื่ อ เป็ น ที่ อ า ศั ย แ ล ะ
ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ 

จัดทำปะการังเทียมในตำบล
แหลมตะลุมพุก 

500,000 - - - - จำนวน  200  
ก้อน 

ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น ทำให้
รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

5 โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดลอ้ม เพื่อให้ประชาชนทราบถึง
สภาพปญัหา แนวทางแก้ไข
และการรักษาสิ่งแวดล้อม 

รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมใน
ตำบลแหลมตะลุมพุก 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

ปัญหาสิ่ งแวดล้อมในตำบล
แหลมตะลุมพุกลดลง 

สำนักงาน
ปลัด 

6 โครงการทำความสะอาดบ้านปลาโดยใช้นัก
ประดาน้ำ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ทำความสะอาดบ้านปลา
โดยใช้นักประดาน้ำ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิง่แวดล้อมได้รับการดูแลดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

7 ค่ าใช้ จ่ ายตามโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดำริ และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม 

เพื่อดำเนินการตามพระราช 
ดำริและนโยบายรัฐบาล 

ดำเนินการตามโครงการ
พระราชดำริและนโยบาย
รัฐบาล 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

เป็นไปตามพระราชดำริและ
นโยบายรัฐบาล 

สำนักงาน
ปลัด 

8 โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
"ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ" 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิง่แวดล้อมได้รับการดูแลดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

9 โครงการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คู คลอง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมได้รบัการดูแลดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

10 โครงการรักษ์ป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ทรัพยากร 
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น 

ท รัพ ย าก รธรรม ช าติ แ ล ะ
สิง่แวดล้อมได้รับการดแูลดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากร น้ำและสิ่งแวดล้อมและพลังงานมีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน      
    4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
        4.1 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

11 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ 

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ทรัพยากรปา่ชาย
เลนเพิ่มขึ้น 

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลดีขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

12 โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่ อร่วมพัฒนาและสร้ าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน 

การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมพัฒนาชุมชน 

ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึก มี
ความรักความหวงแหนและร่วม
พฒันาชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

13 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูล
ฝอย ภายใต้หลัก 3Rs คือ การใช้
น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ 

เพื่ อร่วมพัฒนาและสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน 

ปริมาณขยะลดลงและง่ายต่อ
การจัดเก็บมากขึ้น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง 

ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึก มี
ความรักความหวงแหนและร่วม
พัฒนาชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

14 โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่ อร่วมพัฒนาและสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน 

พัฒนาและสร้างจิตสำนึก
ให้กับประชาชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมพัฒนาชุมชน 

ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึก มี
ความรักความหวงแหนและร่วม
พัฒนาชุมชน 

สำนักงาน
ปลัด 

15 โครงการรณรงค์เพื่อจัดการและคัด
แยกขยะมูลฝอย 

เพื่อลดปริมาณขยะและง่าย
ต่อการจัดเก็บ 

รณรงค์เพื่อจัดการคัดแยก
ขยะ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  ร้อยละของ
ปริมาณขยะลดลง 

ปริมาณขยะลดลงและง่ายต่อการ
จัดเก็บมากขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

16 ค่าธรรมเนียมในการจัดทิ้งขยะ เพื่อเป็นค่าจัดทิ้งขยะให้กับ
สำนักงานเทศบาลเมืองปาก
พนัง 

ค่าทิ้งขยะให้กับเทศบาลเมือง
ปากพนัง 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000  ค่าธรรมเนียมใน
การจัดทิ้งขยะ 

มีที่ ทิ้ งขยะ  และบ้ าน เรือนและ
สถานที่ต่าง ๆ สะอาดน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

17 โครงการร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในวันสำคัญของชาติ 

เพื่ อร่วมพัฒนาและสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน 

เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ในการพัฒนาในวันสำคัญของ
ชาติ เช่น วันพ่อแห่งชาติ,วัน
แม่แห่งชาติ ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม  

ประชาชนในตำบลมีจิตสำนึก มี
ความรักความห่วงแหน ร่วมพัฒนา
ชุมชน และมีความสามัคคีในชุมชน
เพิ่มขึ้น 

สำนักงาน
ปลัด 

รวม ๑๗ โครงการ - - 1,497,000 697,000 697,000 697,000 697,000 - - - 

 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมัน่คงบนพื้นฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที ่5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองคก์ร 
        5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการจัดประชาคมหมู่บ้าน 
ตำบล และแผนชุมชน 

เพื่อระดมความคิดกลุ่มผู้นำ  
ชุมชน และกลุ่มอาชีพ เพื่อ
ทราบปัญหาความต้องการ 

จัดทำเวทีประชาคม  ประชุม
ระดมสมองผู้นำ  ชุมชน  และ
กลุ่มอาชีพ   

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนที่เขา้
ร่วมประชุม 

สามารถทราบถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
ตำบล และแก้ ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการ อบต. สัญ จรพบ
ประชาชน 

เพื่ อ ท ราบ ปั ญ ห าค ว าม
ต้องการของประชาชน 

จัดประชุม  30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมประชุม 

สามารถทราบถึงปัญหาความ
ต้องการของประชาชนใน
ตำบล และแก้ไขปัญหาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ 
ข้อมูล กชช 2 ค. และข้อมูล
สถิติต่าง ๆ 

เพื่อใช้ข้อมูลกำหนดทิศทาง
แนวทางในการพัฒนา อบต. 

สนั บสนุ น ค่ าตอบแท นแก่ ผู้
จัดเก็บข้อมูล 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ข้อมูล จปฐ ข้อมูล กชช 2 
ค. และข้อมูลสถิติต่าง ๆ 

ถูกต้อง ครบถ้วน 

อบต . มี ข้ อมู ลสามารถใช้
ประกอบการตัดสินใจและการ
กำหนดแนวทางพัฒนา 

สำนักงานปลัด 

4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผูน้ำชุมชน 

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน
และผู้นำชุมชนในตำบล 

อมรมผู้นำชุมชน, คณะกรรมการ
หมู่บ้าน, ประชาคม ฯลฯ ในการ
เขียนโครงการ และการจัดทำ
แผนพัฒนาชุมชน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของประชาชนและ
ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมอบรม 

ประชาชนและผู้นำชุมชนมี
ความรู้ในการจัดทำแผนและ
การเขียนโครงการเพิ่มมากขึ้น 

สำนักงานปลัด 

5 โครงการสนับสนุนการจัดทำ
แผนแม่บทชุมชน 

เพื่อให้แผนแม่บทชุมชนมี
ประสทิธิภาพ/ประสิทธิผล 

สนับสนุนการจัดทำแผนแม่บท
ชุมชน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

สามารถนำแผนแม่บทชุมชน
ไปสู่การปฏิบัติ 

สำนักงานปลัด 

รวม ๕ โครงการ - - 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 - - - 

 

 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารสมาชิก
สภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ฯลฯ 

เพื่ อ เพิ่ มป ระสิ ท ธิภ าพ การ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารสมาชิก
สภา และพนักงานส่วนตำบล 

จัดส่งผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานส่วนตำบล เข้า
รับการอบรม 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผูบ้ริหาร
สมาชิกสภา และ

พนักงานส่วนตำบลที่เข้า
รับการอบรม 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนตำบลสามารถ
นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักงานปลัด 

2 โครงการศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล 

เพื่อนำความรู้จากการศึกษาดู
งานมาพัฒนาคน พัฒนางาน
และพัฒนาองค์กร 

ศึกษาดู งานของผู้ บริหาร 
สมาชิกสภา และพนักงาน
ส่วนตำบล 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ผูบ้ริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานสว่นตำบล

มีความรู้เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานส่วนตำบล นำความรู้
ใหม่ ๆ มาพัฒนาท้องถิ่นและ
องค์กร 

สำนักงานปลัด 

3 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ บ ริห าร สมาชิกสภา อบต . 
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงาน 

จั ด อ บ รม คุ ณ ธ รรม แ ล ะ
จริยธรรมให้แก่ผู้บรหิารและ
พนักงาน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้บริหารและ
พนักงานที่เข้าร่วมอบรม 

ส่ ง เส ริ ม คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ
จริยธรรมแก่ผู้บริหารและ
พนักงาน  

สำนักงานปลัด 

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล
หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำประโยชน์
หรือเข้าร่วมในกิจกรรมของ อบต. 

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำประโยชน์
หรอืเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. 

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล 
ห น่ วย งาน  อ งค์ก ร  ผู้ ท ำ
ป ร ะ โย ช น์ ห รื อ เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 บุคคล หน่วยงาน 
องค์กร มีสว่นร่วมในการ
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

บุคคล หน่วยงาน องค์กรมี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร เข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมมากขึ้น  

สำนักงานปลัด 

5 โค รงก ารส่ ง เส ริ ม ให้ ค ว าม รู้ ด้ าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร
และสมาชิกสภา อบต. 

เพื่ อ ส่ ง เส ริม ให้ ค ว ามรู้ ด้ าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่ 
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 

จั ด อ บ รม ให้ ค วาม รู้ ด้ าน
ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นแก่
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร้อยละของผู้บริหารและ
สมาชิกสภาที่เขา้ร่วม

อบรม  

ผู้บริหารและสมาชิกสภามี
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและ
กฎหมายท้องถิ่นเพิ่มขึ้น  

สำนักงานปลัด 

6 โครงการยกย่ อ งเชิ ดชู เกี ย รติ แก่
หน่วยงาน บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือ
กิจการสาธารณะของท้องถิ่น 

เพื่ อ ยกย่อ งเชิ ดชู เกี ยรติแก่
หน่วยงานและบุคคลที่ให้ความ
ช่วยเหลือกิจการสาธารณะของ
ท้องถิ่น 

ย ก ย่ อ ง เชิ ด ชู เกี ย ร ติ แ ก่
หน่วยงานและบุคคลที่ ให้
ค ว าม ช่ ว ย เห ลื อ กิ จ ก า ร
สาธารณะของท้องถิ่น 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 หน่วยงานและบุคคลมี
ส่วนรว่มในการ
ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะมากขึ้น 

หน่วยงานและบุคคลมีส่วน
ร่วมในการช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะมากขึ้น  

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสรา้งธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม 

เพื่อยกย่องเชิดชู เกียรติแก่
บุคคลที่มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม 

ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่
มี ค ว าม ซ่ื อ สั ต ย์  สุ จ ริ ต  มี
คุณธรรมจริยธรรม 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสรมิให้บุคคลได้
มีความซ่ือสัตย์สุจริต

และมีคุณธรรม 

ส่งเสรมิให้บุคคลได้มีความซ่ือสัตย์สุจริต
และมีคุณธรรม  

สำนักงานปลัด 

8 โครงการยกย่องสตรีดีเด่น เพื่อเป็นการส่งเสริมยกย่อง
ให้แก่สตรีดีเด่นในตำบล 

เป็นการส่งเสริมยกย่องให้แก่
สตรีดีเด่นในตำบล 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ส่งเสรมิยกย่องแก่
สตรีดีเด่นในตำบล 

ส่งเสริมยกย่องแก่สตรีดเีด่นในตำบล  สำนักงานปลัด 

9 โครงการรณรงค์เยาวชนไทยโต
ไปไม่โกง 

เพื่อส่งเสรมิให้เยาวชนมีความ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

รณรงค์ส่งเสริมให้ เยาวชนมี
ความซ่ือสัตย์สุจริต 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 ร้อยละของเยาวชน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 

เยาวชนมีความซ่ือสัตย์สุจริตเพิ่มมาก
ขึ้น  

สำนักงานปลัด 

10 โครงการปลูกจิตสำนึกในการ
ป้องกันการทุจริต 

เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก
ในการป้องกันการทุจริตของ
เยาวชนและประชาชน 

จัดอบรมส่งเสริมให้ เยาวชน
และประชาชนมีจิตสำนึกใน
การป้องกันการทจุริต 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของเยาวชน
และประชาชนที่เข้า

ร่วมอบรม 

เยาวชนและประชาชนมีจิตสำนึกในการ
ป้องกันการทุจริตเพิ่มขึ้น  

สำนักงานปลัด 

11 โครงการประชาสัมพันธ์การ
จัดเก็บภาษี 

เพื่ อ ให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจการชำระภาษี 

จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์
การชำระภาษี 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
ด้านภาษีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรูค้วามเข้าใจในระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษี 

กองคลงั 

12 โครงการออกหน่วยรับยื่นแบบ
การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 

เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกในการยื่นแบบ
ภาษี 

ออกให้บริการนอกสถานที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
ด้านภาษีเพิ่มขึ้น 

ประชาชนได้รับความสะดวกในการเสีย
ภาษี 

กองคลัง 

13 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

เพื่อรวบรวมข้อมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร้อยละของ
ประชาชนมีความรู้
ด้านภาษีเพิ่มขึ้น 

อบต. ได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ทำให้
สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึง 

กองคลงั 

14 โครงการสนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

สนับสนุนการดำเนินการจัดทำ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ การดำเนินการ
จัดทำระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์
เรียบร้อย ถกูต้อง 

อบต. มีการดำเนินการจัดทำระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์เรียบร้อย ถูกต้อง 

กองคลัง 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองคก์ร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หนว่ยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

15 โครงการจ้างองค์กรหรือ
สถาบันที่ เป็นกลางในการ
สำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการ 

เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางในการสำรวจความพึง
พอใจในการให้บริการ 

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมการสำรวจ 

ทราบถึ งความพึ งพ อ ใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการของ 
อบต. และสามารถนำผลการ
สำรวจฯ ไปพัฒนาการบริการ
ของ อบต. ให้ดียิ่งขึ้นไป 

สำนักงานปลัด 

16 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ ในการอำนวยความ
ส ะ ด ว ก แ ล ะ ให้ บ ริ ก า ร แ ก่
ประชาชน 

ครุภัณฑ์ คอมพิ วเตอร์  เช่ น 
เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องปริ้น
เตอร์ จอคอมพิวเตอร์ พร้อม
โต๊ะเก้าอี้  

200,000 200,000 300,000 300,000 300,000 จำนวน 6 ชุด ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

ทุกส่วน 

17 จัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน เพื่ อ ใช้ ในการปฏิบั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ 

เก้าอี้นั่งระดับ 1 จำนวน 3 
ตัว และเก้าอี้นั่งระดับ 5-6 
จำนวน 3 ตัว 

30,000 - - - - จำนวน 6 ตัว เจ้าหน้าที่มีเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน
เพียงพอ  

ทุกส่วน 

18 จัดซือ้โต๊ะนั่งปฏิบัติงาน เพื่ อ ใช้ ในการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าหน้าที่ 

โต๊ะระดับ 7 30,000 30,000 30,000 - - จำนวน 2 ตัว เจ้าหน้าที่ มี โต๊ะนั่ งปฏิบัติงาน
เพียงพอ  

ทุกสว่น 

19 จัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่ในการ
อำนวยความสะดวกและให้บรกิาร
แก่ประชาชน 

วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จำนวนวัสดุและ
ครภุัณฑ์
สำนักงาน 

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

ทุกส่วน 

20 โครงการติดตั้งฟิล์มกระจก
อาคารสำนักงาน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของเจ้าหน้าที่ในการ
อำนวยความสะดวกและให้บรกิาร
แก่ประชาชน 

ติดตั้งฟิล์มกระจกอาคารใน
สำนักงาน 

300,000 - - - - จำวน ๑ หลัง ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

21 จัดซื้อเรือดูดโคลนเลน เพื่อใช้ดูดโคลนเลนในร่องน้ำลำ
คลองในตำบล 

เรือดูดโคลนเลน 1,200,000 - - - - จำนวน 1 ลำ แก้ปัญหาร่องนำ้ลำคลองตืน้เขิน สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถปุระสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุ งห้ องน้ ำ
สำนักงาน 

เพื่ อ ใช้ ในสำนักงานและอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ มา
ติดต่อราชการ 

ปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน 200,000 - - - - จำนวน 1 
ห้อง 

มีห้องน้ำใช้ในสำนักงานและประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวกเมื่ อมา
ติดต่อราชการ 

สำนักงานปลัด 

23 จัดซือ้รถดับเพลิง เพื่อใช้ในการบรรเทาและป้องกันภัย
จากไฟไหม้ 

รถดับเพลิง - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จำนวน 1 
คัน 

บรรเทาและป้องกันภัยจากไฟไหม้ สำนักงานปลัด 

24 โครงการจัดทำบอร์ดผู้บริหาร 
พนักงาน และสมาชิกสภาฯ 

เพื่ อประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน
ทั่วไป 

บอร์ดผู้บริหาร พนักงาน 
และสมาชิกสภาฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 1 
อัน 

ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

สำนักงานปลัด 

25 จัดซือ้เครื่องปรับอากาศ   เพื่ อ ใช้ ในสำนักงานและอำนวย
ความสะดวกแก่ประชาชนที่ มา
ติดต่อราชการ 

เครื่องปรับอากาศ 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

50,000 50,000 75,000 75,000 75,000 จำนวน 3 
เครือ่ง 

มีเครื่องปรับอากาศใช้ในสำนักงานและ
ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
เมื่อมาติดต่อราชการ 

สำนักงานปลัด 

26 จัดซ้ือรถตักหน้าขุดหลัง เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน 

รถตักหน้าขุดหลัง  
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 จำนวน 1 
คัน 

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และการบริการ 

สำนักงานปลัด 

27 จัดซื้อรถบรรทกุขยะ เพื่ อ ใช้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน ขอ ง
เจ้าหน้าที่ในการอำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน 

รถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ล้อ แบบอัดท้าย  
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์) 

2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 จำนวน 1 
คัน  

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และการบริการ 

สำนักงานปลัด 

28 จัดซื้อนั่งร้าน พร้อมล้อ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

นั่งร้าน พร้อมล้อ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000  จำนวน 
4 ชุด  

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และการบริการ 

สำนักงานปลัด 

29 จัดซ้ือบล็อกยกของ พร้อม
ขาตั้งจำนวน 10 ตัน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในการอำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชน 

บล็อคยกของพร้อมขาตั้ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  จำนวน 
3 ตัว  

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และการบริการ 

สำนักงานปลัด 

30 โครงการจัดทำโรงจอดรถ เพื่อใช้เป็นที่จอดรถและอำนวยความ
สะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ 

จัดทำโรงจอดรถ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000  จำนวน 
1 หลัง  

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก ทุกส่วน 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองคก์ร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 
หนว่ยงาน 

ที่รับผิดชอบ 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

31 โครงการกล้องติดรถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในรถยนต์ส่วนกลาง
และรถขยะของ อบต. 

กล้องติดรถยนต์ - - 50,000 50,000 50,000  จำนวน 5 
ตัว  

รถยนต์ส่วนกลาง และรถขยะ มี
กล้องติดรถยนต์ 

สำนักงานปลัด 

32 จัดซ้ือเรือท้องแบน พร้อม
เครื่องยนต ์

เพื่อใชใ้นงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรือท้องแบน พร้อมเครื่องยนต ์ - - 200,000 200,000 200,000  จำนวน 2 
ลำ  

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

33 จัดซือ้ตู้ยาม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการรักษา
ความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว 

ตู้ยาม - - 200,000 200,000 200,000  จำนวน 2 
ตู ้ 

ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

สำนักงานปลัด 

34 จัดซ้ือเครือ่งตัดหญ้า เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน 

เครื่องตัดหญ้า (ตามบัญชีราคา
มาตรฐานครภุัณฑ์) 

- - ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000  จำนวน 2 
เครือ่ง  

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

35 จัดซ้ือเล่ือยโซ่ยนต์ เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชน 

เล่ือยโซ่ยนต์ - - ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ จำนวน ๑ 
เครื่อง 

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

36 จัดซื้อเครือ่งปั่นไฟ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ที่มาติดต่อราชการในกรณีเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 

เครือ่งปั่นไฟ - - 100,000 100,000 100,000  จำนวน 1 
เครื่อง  

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

37 จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงของเจ้าหน้าที่ในการ
อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 

บันไดอลูมิเนยีม - - 10,000 10,000 10,000  จำนวน 1 
อัน  

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

กองคลัง 

38 จัดซือ้โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่ อ ใช้ ใน ก ารป ฏิ บั ติ งาน ขอ งเจ้ าห น้ าที่ ใน ก าร
ติดต่อสื่อสารในการอำนวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน 

โทรศัพท์เคลื่อนที่ - - 15,000 15,000 15,000  จำนวน  4  
เครือ่ง  

ประชาชนได้ รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

39 จัดซื้อจอกราฟฟิค เพื่ อ เป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้ประชาชนทราบ 

จอกราฟฟิค - - 50,000 50,000 50,000  จำนวน 1 
เครื่อง  

ประชาชนได้รับการอำนวยความ
สะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

40 จัดซ้ือเครือ่งมือช่าง (สว่าน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการอำนวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 

เครื่องมือช่าง เช่น สว่าน - - 10,000 10,000 10,000  จำนวน 1 
ชุด  

ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวก
และการบริการ 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

41 โครงการติดตั้งป้ายแหล่ง
ท่องเท่ียว 

เพื่อบริการนักท่องเท่ียวและ
ประชาชนในตำบล 

ติดตัง้ป้ายแหล่งท่องเที่ยว - - 50,000 50,000 50,000 จำนวน 3 ปา้ย  นักท่องเที่ยวและประชาชน
ได้ รับการอำนวยความ
สะดวก การบริการ และ
ข้อมูลข่าวสาร 

สำนักงานปลัด 

42 โครงการติดตั้งเครื่องขยาย
เสียงในรถยนต ์

เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้ประชาชนทราบ 

ติดตั้งเครื่องขยายเสียงใน
รถยนต ์

- - 25,000 25,000 25,000  จำนวน 1 
เครื่อง  

ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง 
ๆ 

สำนักงานปลัด 

43 จัดซื้อพัดลมขนาดใหญ ่ เพื่อใช้ในอำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชน
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  

พัดลมขนาดใหญ ่ - - 10,000 10,000 10,000 จำนวน 2 ตัว ประชาชนได้รับการ
อำนวยความสะดวกและ
การบริการ 

สำนักงานปลัด 

44 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง เพื่ อให้ ประชาชนได้ มีการ
เลือกตั้งตัวแทนในการบรหิาร 
อบต. 

จัดการเลือกตั้ง 200,000 600,000 600,000 600,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เขา้
ร่วมเลือกตั้ง 

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจระบบการปกครอง
แบบประชาธิปไตยและมี
ส่วนร่วมในการเลือกตัง้ 

สำนักงานปลัด 

45 โครงการเตรียมความพร้อม
การพัฒนาประชาธิปไตย 

เพื่อให้ประชาชนมีความรูค้วาม
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย 

จั ด ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น วารสาร 
แผ่นพับ เสียงตามสาย เป็น
ต้น 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ร้อยละของ
ประชาชนมี

ความรู้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีความรู้ความความ
เข้าใจเกี่ยวกับการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย 

สำนักงานปลัด 

46 โครงการพระราชดำริหรือ
พระราชเสาวนีย์ 

เพื่อดำเนินการตามโครงการ
พระราชดำริ พระราชเสาวนีย์ 

ตามโครงการพระราชดำริ
พระราชเสาวนีย์ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ดำเนินการตามโครงการ
พระราชดำริ พระราช
เสาวนีย์ 

สำนักงานปลัด 

๔7 โครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาต ิ

เพื่อดำเนินการตามโครงการ
ปกป้องสถาบันสำคัญ 

ตามโครงการปกป้องสถาบัน
สำคัญของชาติ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 

ประชาชนมีความจงรักภกัดี
ต่อสถาบัน 

สำนักงานปลัด 

 

แบบ ผ. ๐๒ 
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ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงบนพ้ืนฐานของชุมชนเข็มแข็ง      
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร 
        5.2 แผนงานบริหารทัว่ไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา 
ตัวชี้วดั (KPI) ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รบั 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๔8 โครงการจัดสร้างบ้านหรือ
ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้
ยากจน มีรายได้น้อย หรือ
ผู้ไรท้ี่อยู่อาศัย  

เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้
น้อยหรือไร้ที่อยู่อาศัยมีที่อยู่
อาศัย 

จัดสร้า งห รือ ซ่อ มแซม
บ้านเรือน   

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน 1 หลัง/
ครัวเรือน 

ผู้ยากจน มีรายได้น้อย 
และไร้ที่อยู่อาศัยมีที่อยู่
อาศัย 

กองชา่ง 

49 จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการในกรณี เกิด
เหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้อง 

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์) 

- - ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ จำนวน ๒ เครื่อง ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

๕๐ จัดซื้อตู้เหล็ก เพื่อใช้ในการเก็บเอกสาร/
ของต่าง ๆ ที่ ใช้ ในอำนวย
ความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน 

ตู้เหล็ก ๒ บาน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครภุัณฑ์) 

- - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ จำนวน ๑๐ ตู ้ ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและการบริการ 

สำนักงานปลัด 

๕๑ จัดซือ้กล้องถ่ายรูป เพื่ออำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนใน
การถ่ายรูปเพื่อบันทึกข้อมูล
ต่าง ๆ  

กล้องถ่ายรูป - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ จำนวน ๓ ตัว ประชาชนได้รับการอำนวย
ความสะดวกและการบริการ 

ทุกส่วน 

 รวม  51 โครงการ  - -  10,022,000  8,692,000   10,782,000   10,752,000   10,352,000  -   -  - 

 
 
 
 
 

แบบ ผ. ๐๒ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

๑ เคหะและชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ติดต้ังโซล่าเซลล์ - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ กองช่าง 

๒ รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๓ รักษาความสงบภายใน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น      ติดตั้งกระจกนูน ๑๕๐,๐๐๐ - - - - สำนักงานปลัด 

๔ สาธารณสุข ค่าครภุัณฑ์ ครภุัณฑ์การแพทย ์ จัดซ้ือเครื่องวัดความดันและอุปกรณ์ตรวจเจาะเบาหวาน ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๕ 
การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดซื้อเครื่องดนตรีไทยและสากล - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๖ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครือ่งครัว เต้นท์ โต๊ะ เก้าอี ้ ๑๕๐,๐๐๐ - - - - สำนักงานปลัด 

๗ สรา้งความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซื้อเครื่องกว้าน ไม่ต่ำกว่า ๘๕ แรงม้า จำนวน ๔ เครื่อง - - ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ ๑๒๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๘ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดซ้ือสายสลิง ขนาด 3 หุน ยาว 200 เมตร ไส้ใยเหล็ก 
จำนวน ๑๔ ม้วน                                                               

- - ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ ๑๔๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๙ สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์อื่น จัดทำตู้ลำโพง ในศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ ตัว - - 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ 10,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๑๐ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซื้อเครื่องปั่นไฟ จำนวน ๑ เครื่อง - - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

1๑ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ ติดตั้งเครื่องขยายเสียงในรถยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง - - ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๑2 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ จัดซือ้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๑๓ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน จัดซื้อสว่าน จำนวน ๑ ชุด - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๑๔ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ ชุด ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ทุกส่วน 

๑๕ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อเก้าอี้นั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๖ ตัว ๓๐,๐๐๐ - - - - ทุกส่วน 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

๑๖ บริหารทัว่ไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อโต๊ะนั่งปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ตวั ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ - - ทุกส่วน 

๑๗ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อครภุัณฑ์สำนักงานต่าง ๆ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ทุกส่วน 

๑๘ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดทำบอร์ดผู้บริหาร พนักงาน และสมาชิกสภาฯ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๑๙ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน 
จัดซื้อเครือ่งปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๐ บริหารทัว่ไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซือ้ตู้เหล็ก ๒ บาน จำนวน ๑๐ ตู ้
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๑ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซื้อตู้ยาม จำนวน ๒ ตู ้ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๒ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที ่จำนวน ๔ เครื่อง - - ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๓ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จัดซ้ือพัดลมขนาดใหญ่ จำนวน ๒ ตวั - - ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๔ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซือ้เรือดูดโคลนเลน จำนวน ๑ ลำ ๑,๒๐๐,๐๐๐ - - - - สำนักงานปลัด 

๒๕ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถดับเพลิง จำนวน ๑ คัน - - ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๖ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ 
คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ ๒,๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๗ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครือ่งยนต ์จำนวน ๒ ลำ - - ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๘ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง จัดซ้ือรถตัก/ขุด JCB (4 WD) จำนวน ๑ คัน 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ ๓,๓๐๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๒๙ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อนั่งร้าน พร้อมลอ้ จำนวน ๔ ชุด ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๓๐ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสรา้ง จัดซ้ือบล็อกยกของ พร้อมขาตั้ง จำนวน ๓ ตัว ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

แบบ ผ. ๐๓ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท 
เป้าหมาย  

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 

งบประมาณ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 2561  
(บาท) 

2562  
(บาท) 

2563  
(บาท) 

2564  
(บาท) 

2565  
(บาท) 

๓๑ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อเล่ือยโซ่ยนต์ จำนวน ๑ เครื่อง - - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๓๒ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครภุัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องตดัหญ้า จำนวน ๒ เครื่อง 
(ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 

- - ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๓๕,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

๓๓ บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่ จัดซื้อกล้องติดรถยนต์ จำนวน ๕ ตัว - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

34 บริหารทัว่ไป ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซื้อจอกราฟฟิค จำนวน ๑ เครื่อง - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ สำนักงานปลัด 

35 บริหารทั่วไป ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จัดซือ้กล้องถ่ายรูป จำนวน ๓ ตัว - - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ทุกส่วน 

 

แบบ ผ. ๐๓ 



ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผล 

๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน ดังนั้น จึงต้องมีการ
กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจาก
ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ร่วมกันจัดทำ  
ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือให้การ
จัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้
ต่อไป และเพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน อันจะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่าง
แท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เขม้แข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไทยแลนด์ 
๔.๐ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จะต้องมีการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ดังนี้     
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 

     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 

     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 
รวมคะแนน ๑๐๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๗๖ – 
 

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/
ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน 
ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง 
การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา 
คณุภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ
ดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด 
ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไข
ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้ บริหารท้องถิ่น  รวมถึ งความเช่ือมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 



- ๗๗ – 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์
และศักยภาพ (ต่อ) 
 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ
บังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๓)  

(๓ ) การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น  ด้ านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่ เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การ
ส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เปน็ต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit 
(จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยทุธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

๓.๔ วิสัยทัศน ์

 

 

๓.๕ กลยุทธ์ 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้  
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถงึอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  



- ๗๘ – 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดขึน้ มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งเกิดจาก
ศักยภาพของพืน้ท่ีจริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่ งหมายในเรื่ องใด เรื่อ งหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจาก
เป้ าประสงค์  ตั ว ช้ี วั ด  ค่ า เป้ าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้อง
มีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้อง
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดย
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนี้     

 

 

 

 

 



- ๗๙ – 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 

๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 

     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 

     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 

     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 

     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใตห้ลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 

     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 

     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 

     ๕.๑๒  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องตน้ในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพือ่ความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ , ด้านสังคม , ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการนำ
แ ผ น พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น ไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่าง ๆ เพือ่นำมาใช้วดัผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่ งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจ
หน้าท่ีที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี
สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุ ป ระสงค์ ห รื อ ไม่  ซึ่ ง เป็ น ไปต ามห ลั กป ระสิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๔. แผนงานและยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

๑) วิ เคราะห์ แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้ านต่ าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน มิติ
ต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend 
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
 
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
 
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความชัดเจน
นำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
 
 
 
 
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพฒันาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
  

มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็น ไปได้ ชัดเจน มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าห ม าย ต้ อ ง ชั ด เจ น  ส าม า รถ ร ะ บุ จ ำน วน เท่ า ไ ร 
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่า
โครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑ ) ความมั่นคง (๒ ) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓ ) การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง 
Thailand ๔.๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ ไขปัญหา
ค ว าม ย าก จ น ห รื อ ก า ร
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่  ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  (๔) ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล 
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้
ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
และการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยง
ภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การ
บริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับ เปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่  Value-Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การ
เน้นภาคบริการมากขึ้น  รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่ง
ไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทาง
ไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบนั 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพือ่ให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่ งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง 

(๕)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้ อ งกั บ เป้ าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 
 
 
๕.๑๐ มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
 
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวช้ีวัด 
(KPI) แ ล ะสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ 
ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด 
(Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความ
มีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) 
(๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและ
ตรวจสอบในเชิงประจักษ ์

(๕)  

มีการกำหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัดได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิด
จากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาด
ว่าจะได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผล
หรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่า
วัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มี
ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงาน
ตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ 
(๓ ) ร ะบุ สิ่ งที่ ต้ อ งก ารด ำ เนิ น งาน อ ย่ า ง ชั ด เจน แ ล ะ
เฉพาะเจาะจงมากทีส่ดุและสามารถปฏบิัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็น
ผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลา
ได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 

๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนา เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวมของท้องถิ่น เป็นการติดตามผลการนำ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพอย่างไร ซึ่งสามารถ
วัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่าง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 
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 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
ในเชิงปริมาณ มีดังนี ้

สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

ที ่ รายการ โครงการ งบประมาณ 

โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (........ โครงการ) 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่น 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละของ
ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   

     

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

     

๓ จากเงินสะสม      

๔ จัดทำแผนการดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

     

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

     

(๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพงึพอใจ มีดังนี ้

  - แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  - แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 

๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

 ๔.๑ ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
   (๑) ปัญหาสาธารภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง  
วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพ้ืนที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน   
   แนวทางการแก้ไข คือ พิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระหว่าง
เกดิเหตุ และหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   



- ๘๕ – 
 

   (๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน เกิดจากสัตว์ ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าชีวิต
ประชาชน และสัตว์ต่าง ๆ ในตำบล ซ่ึงได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า   

   แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน ลงพ้ืนที่
ระงับการเกดิโรคระบาด การทำลาย การรักษา   

   (๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สิน
เยอะ ไมเ่พียงพอในการดำรงชีวิต ค่าครองชีพสูง   

   แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สาธิตการ
ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนและผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการ
จัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กนักเรียน  
จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพ่ือมีรายได้   

   (๔) ปัญหายาเสพติดในตำบล ในพ้ืนที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพ่ือเป็นการปอ้งกันจึงควรมีแนวทางการป้องกัน   

   แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ การลงพ้ืนที่ค้นหา การรณรงค์ป้องกัน และการให้
ความรู้กบัประชาชนไดท้ราบถึงโทษของยาเสพติด  

   (๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลา่ช้า  

   แนวทางการแก้ไข คือ จัดทำแผนงาน/โครงการก่อสร้างถนนเส้นทางสำคัญ  
พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  

๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

   (๑) ข้อสังเกต   
    จากการสำรวจข้อมูล การลงพ้ืนที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่
จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ได้แก่ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การศาสนาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ การ
พัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพ่ืออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่าง ๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้อง
เสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 

   (๒) ข้อเสนอแนะ   
    จากข้อสังเกตดังกล่าว มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ ปัญหา
ต่าง ๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคม
ท้องถิ่น ซึ่งมหีลายภาคส่วน ประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณา
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จัดลำดับความสำคัญของโครงการ และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกิน
ศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

   (๓) ผลจากการพัฒนา   
    จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประชาชนมีความพึง
พอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพชีวิต การขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้ง การ
ประสบภัยน้ำท่วมในฤดูฝน เส้นทางคมนาคมยังไม่ทั่วถึง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลได้นำโครงการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุมและเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลำดับต้น ๆ มาดำเนินการใน
ปีงบประมาณถัดมา เพ่ือแก้ปัญหาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
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